
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED: 
Rooikop Kotze se herstel.  
Harry Oberholzer is in die hospitaal. 
Joe Ott is in die hospitaal. 
Yvonne Britz ondergaan verdere behandeling. 
Freek von Mollendorf gaan vir ’n operasie. 
Theo Pienaar was in die hospitaal. 
Pierre Rootman is nou tuis. 
 
Almal wat eksamen skryf. 
 
Die ringsitting van 4-7 September by Patmos 
gemeente. 
 
Die Here se seën op die nuwe seisoen wat voorlê. 
 
Ps 71: “By U Here skuil ek – want U Here is 
my hoop.” 
Dank die Here vir die versorgingseenhede in ons 
omgewing.  Bid dat die personeel die genade sal 
ontvang om inwoners met liefde en deernis te versorg. 
Hulle werk soms onder baie moeilike omstandighede. 
 
Twee dogters van Kleinskool is as prefekte aangestel by 
Hoërskool Cilliers en een as kringleier.  Ons jubel en 
juig in die Here.  Hulle is Michelle Oliphant, Ashlyn 
Hoffman, Kelly Buys.  Dankie Here.  Ons dra hierdie 
kinders aan U op. 
 
VERVOLGDE KERK 
Ons bid vir Christene wat in die Palestynse gebiede 
woon.  Die dinamika van Christen vervolging in hierdie 
gebiede is baie kompleks.  Christene is vasgevang 
binne die Israeli-Palestynse konflik.  Hulle etnisiteit 
veroorsaak dat hulle baie beperkings aan die Israeli 
kant ervaar en hulle geloof veroorsaak dat hulle hul in 
’n minderheidsposisie bevind binne die Palestynse 
gemeenskap.  Bid dat hulle desnieteenstaande hul 
liggies helder sal laat skyn te midde van die konflik. 
 
Ps104:1 “Ek wil die Here loof!  Here my 
God, U is baie groot.” 
 

SONDAG 4 SEPTEMBER 2016 
09:00   Klassieke en eietydse dienste. 
               Kleuterkerk. 
               Marinus en Annelise  de Vin se seun, Cronje, 
               word vandag in die eietydse diens gedoop. 
               Baie geluk. 
 10:15    Kategese uitreike. 
               Geen hartklop. 
18:30     Gesamentlike aanddiens by Patmos gemeente    
               as deel van die ringsitting. 
Tema:    Lig vir die wêreld, kerkwees vandag... 
               Preekteks:  Matt 5:14-16 
Dankoffer by die deure is vir Kleinskool Inisiatief 
 
Teebeurt  vandag: Vergeet-my-nie – Lientjie Pagel 
Teebeurt 11 Sept:  Santjie v Niekerk Bybelstudiegroep 

 

MAANDAG 5 SEPTEMBER 2016 
09:30    Nagmaal KKU. 
12:45    Gemeentebiduur in gebedskamer. 
Nie gemeente gebedsgeleentheid om 19:00. 
 
DINSDAG 6 SEPTEMBER 2016  
11:00  Nagmaal Stella Londt. 
19:00  ICU by Gazanialaan 15. 
 
WOENSDAG 7 SEPTEMBER 2016 
10:00  Nagmaal CP Bradfield. 
 

SONDAG 11 SEPTEMBER 2016 
09:00   Klassieke diens in kerkgebou en eietydse diens in  
              saal. 
 
KERKRAADSLEDE VERKIES 
Die volgende persone is as kerkraadslede verkies: 
Rian Viljoen en Arno Vosloo as ouderlinge en Hendré  
Potgieter en Dawie van Zyl as diakens. 
 
ARBEIDSBEDIENING 
Indien u hulp of materiaal benodig vir geestelike 
bediening by die werkplek, kontak Ds MG.  
 
HUISBESOEK 

Indien u graag besoek van ‘n predikant wil ontvang, 
kontak asb die kerkkantoor, vul die kontakvorm in die 
voorportaal in of skakel direk met die leraars. 
(Hul kontakbesonderhede is op die kerkalmanak.) 
 
NUWE INTREKKERS 
Vul asseblief u naam en telefoon nommer in op die 
groen/geel kaartjie in voorportaal van kerk of saal. 
Indien van die huidige gemeentelede se adres, 
telefoonnommer of e-pos adres verander het, laat weet 
asseblief die kerkkantoor. 

 
 
 
 
 



FONTEINVRIENDE 
Ons beoog om dv  Vrydag die 23ste September 2016 
vanaf  3-6 nm ‘n mini-verkoping te hou.  Pannekoek, 
jaffels, kerrievetkoeke en hamburgers sal te koop 
aangebied word.  Donasies en bestellings sal opreg 
waardeer word. 
Inkomste van mini verkoping ten bate van kersete 
subsidies vir Fonteinvriende en ‘n persentasie om 
geskenke vir minder bevoorregte bejaardes vir 
Kersfees te gee. 
Vir enige navrae, kontak Elaine Greyling by  
041- 360 0690 of sel 072 323 4550. 
 
GRIEFSHARE: 'N PROSES VAN ROU NA DIE DOOD VAN 
‘N GELIEFDE 
Is jy dalk bewus van iemand wat onlangs ’n geliefde 
aan die dood afgestaan het, of is jy dalk self besig om 
deur ’n rouproses te gaan? Min weet en verstaan 
waardeur so ’n persoon werklik gaan. Die ervaring van 
dood laat mens dikwels magteloos en verward.   
GriefShare is ’n diepgrondige proses wat persone sal 
help om rou te verwerk en om weer mens te voel. Die 
program word oor ’n tydperk van 13 weke aangebied 
en ons begin DV Dinsdag, 16 Augustus om 18:30  by NG 
Gemeente PE Hoogland. Koste beloop R180 per 
persoon wat ’n deelnemersgids insluit.  Ons wil enige 
persoon wat al iemand aan die dood afgestaan het 
sterk aanmoedig om by hierdie program aan te sluit. 
Almal is baie baie welkom! 
Registreer asseblief deur vir Leandra by die 
kerkkantoor te skakel by 041 367 1485 of te 
e-pos na leandra@pehoogland.co.za. 
 
KOSPAKKIES BY KERK 
Enige skenkings sal waardeer word en kan by die 
kerkkantoor afgelaai word. 
Baie dankie aan almal wat bygedra het. 
 
LOUISA MEYBURGH 
Die volgende items word benodig: seep, haarsproei, 
skeermesse,prep, babapoeier, teelepels, 
papbakkies. 
Enige bydraes kan by die kerkkantoor ingehandig word. 

 
ViA VROUEKAMP  
Onthou om in te skryf vir die ViA vrouekamp van  
28 – 30 Oktober 2016 te Eersterivier kampterrein. 
Koste:  R500 (as jy op die kampterrein oornag) 
              R350 (as jy van privaatverblyf gebruik gaan maak) 
Deposito van R200 betaalbaar in die kerk se rekening 
voor die einde van Augustus. 
Verw: Kamp en van en indien verdere inligting verlang 
word. 
Sms Sonja by  084 703 2992. 

 
 
 
 
 

SLAGOFFER ONDERSTEUNINGSENTRUM 
Christelle Slabbert werk saam met die polisie om ‘n 
“Victim support centre” te begin wat slagoffers van 
geweldsmisdaad by te staan. 
Sy benodig dames wat haar kan help met die projek. 
Sy is ook betrokke by vroue wat pleeghuise het vir 
pasgebore babas tot 5 jariges.   
Hulle benodig doeke, formule melk, kos en klere vir die 
projek.  
Indien enigiemand kan help, kontak Christelle by 
082 324 4111. 

 

U word vriendelik uitgenooi na 
 

MTR SMIT’s  
GOT  TALENT 
KOMPETISIE 

 
DATUM: Vrydag, 9 September 2016 
TYD: 17: 45 vir 18:00 
PLEK: MTR Smit Saal, Circular Rylaan, 
Charlo. 

 
KOFFIE-BEDIENING 
Ons is op soek na persone wat kan help met die bedien 
van koffie Sondagoggende  voor die diens in die saal.   
Kontak  asb vir Eddie de Koning  by 076 590 7123. 

 

DATA BY EIETYDSE DIENS 
Ons is opsoek na persone wat kan help met die data 
tydens  die eietydse dienste in die saal.   
Kontak asseblief Frans Krause by 083 452 6396. 
 
KORRESPONDENSIE 
Die volgende skrywes van dank vir donasies ontvang is 
aan die gemeente gerig: 2 skrywes van die 
Bybelgenootskap(R1 000.00 en R7 029.20), die 
Instituut vir Dowes(R2 361.00), Instituut vir 
Blindes(R1 928.40) en SIM(R2 200.00). St Francis 
Hospice sê dankie vir donasie van 2de handse items 
wat van die Wit-olifant tafel kom en Kleinskool 
Inisiatief sê dankie vir die donasies wat ontvang is vir 
die Winterskool projek. Baie dankie vir elkeen se 
dankbaarheids bydrae.  
 

mailto:leandra@pehoogland.co.za

