Die Aankondiger !
Kerkkantoor nr.: 012 664 6695
Thom Nel het gesterf. Die viering van sy lewe was Donderdag vanuit La Vie.
Ons dink in ons gebede aan Ria in hierdie moeilike tyd.
Tiensie Smith. Sy is weer tuis en sterk aan maar het nog ’n stryd teen
Alzheimer siekte. Bid asb. vir haar. Dink ook aan Elsie Hayer wat haar
versorg.
Ds. Gideon se broerskind, Jo-Anne, is oorlede. Ons bid saam het hom vir sy
Broer se gesin.
Michelle Marais is ontslaan en terug skool toe. Sy sê dankie vir al julle
gebede.

EREDIENS:

21 Mei 2017

Prediker:

Ds. Gideon du Toit

Skriflesing:

Genesis 37:1-4

Tema:

Waar ek vandaan kom, vorm my, maar bepaal
nie waarheen ek op pad is nie.

Liedere:

33:1-2; 205:1-2: 163; 200:1,3; 280:1-3

Rusoord: 16:45

Jeug: 18:00

Bets Botha van Protea het geval, sy het ons gebede nodig.
Want ek het honger gehad en julle het my gegee om te eet, ek het dors
gehad en julle het my gegee om te drink. ...
Matt. 25:35

Anna de Kock ervaar rugprobleme, bid asb. vir haar.
Dr. Bertie le Roux se viering van sy lewe het Saterdag vanuit ons gemeente
plaasgevind.
Geluk aan die ondergenoemdes waarvan bewys van Lidmaatskap
ontvang is.
Philippus Marthinus Crafford vanaf Lyttelton-Oos
Helena Adriana Crafford gebore Esterhuizen vanaf Lyttelton-Oos
Telana Crafford vanaf Lyttelton-Oos

Koor

Hondjie

Ons nuwe orrelis, Elsa wil graag
hoor of daar enige belangstelling
is vir die stig van n koor. Indien u
belangstel kontak asb. vir Sue of
SMS haar by 082 447 2813
Ons soek ook watter dag en tyd u
die beste sal pas vir oefeninge.

Dit gaan goed met Antoinette. Sy
woon nou naby haar familie in
Bloemfontein in ‘n versorging
eenheid. Ons benodig egter nou
dringend ‘n huis vir Oortjie haar
hondjie wat nou “wees” is. Help
ons asb. om ’n plek te kry vir
Oortjies by mense wat haar sal
waardeer.

Die Wêreldraad van Kerke het vandag tot wêreldwye gebedsdag uitgeroep omdat daar op
die oomblik meer as 20 miljoen mense honger ly. Daar is groot voedseltekort deur onder
andere droogte en konflikte.
In Suid-Soedan, Somalië, Nigerië en Yemen is die situasie die ergste. 1,4 Miljoen
kinders is ondervoed. Kinders is die mees kwetsbare en ondervoeding lei by hulle tot
siektes, swak ontwikkeling of selfs die dood. Jou gebed is werklik nodig!
# Bid vir die 20 miljoen mense wat honger ly
Bid vir 'n einde aan hierdie krisis en dat die hulp wat gegee word op tyd sal wees.
# Bid vir kinders wat honger ly
Hongersnood het gevolge vir almal, maar kinders jonger as 5 jaar is die mees
kwesbaar. Ongeveer 1 miljoen kinders ly aan ernstige akute ondervoeding. As hulle
geen behandeling kry, sal 'n derde van hierdie kinders sterf. Bid vir hierdie kinders in
nood.
# Bid vir hulpverleners
In al vier die lande is naas hongersnood ook konflik en gemeenskaplike deler. Dit is
duidelik dat daar 'n direkte verband bestaan tussen konflik en voedsel sekerheid. Om
toekomstige hongersnood en honger krisis te voorkom, moet ons geweld in ons wêreld
beëindig. Bid vir vrede en volhoubare oplossings wat konflik en geweld sal beëindig.
Bid vir beskerming vir hierdie hulpverleners en gemeenskappe.
# Bid dat die wêreld in aksie kom
Bid dat die wêreld aksie onderneem, dat ons 'n lig in die duisternis kan wees en 'n stem
in die stilte.

ONS WAARDES Lê OPGESLUIT IN EFESIëRS 4: 1 - 3
Laat julle roeping julle leefstyl bepaal. Met totale beskeidenheid en
sagmoedigheid, met geduld moet julle mekaar in liefde verdra. Deur in vrede
met mekaar te lewe, moet julle die eenheid wat die Gees bewerk het, bewaar.

Deurkollekte

BRUINGELD

Die week gaan dit vir:
Instandhouding

Ons begin die week met ’n
nuwe berekening en die bedrag
staan reeds op R150.00

Doelwit vir
Instandhouding / Plaveisel bydra
R350 000
R100 000
R 50 000
R 20 000

R 23 754.00

Stadig maar seker
sal ons daar kom!

Plaveisel
Die Kerkraad is nog besig
met ondersoeke oor watter
stappe gedoen moet word
om ons plaveisel probleem
die beste te hanteer en op te
los.
Daar word na verskeie
opsies gekyk. Sodra ons ’n
definitiewe antwoord het, sal
ons dit hier bekend maak.
Ons vra intussen dat julle dit
‘n saak van gebed sal maak,
sodat ons met die hulp van
die Here die regte besluite
sal maak.

BYBELSTUDIEGROEPE :
Woensdag 09:00 Parkrand
10:00 Lofdal

Dinsdag
Donderdag

09:00
10:00
09:00
10:00
11:00

Noorde
La Vie
Dienssentrum
La Borie
Protea

Baie geluk aan almal wat 21 Mei tot 27 Mei verjaar
Noemnaam

Van

Verjaar

Landlyn

Selfoon

Catherine

De Leca

05/21

Fransien

Kruger

05/21

012 664 2770

082 779 4710

Joey

Van Wyk

05/21

012 664 4282

082 476 5056

Gideon

Odendaal

05/22

012 644 0911

René

Swart

05/24

Marita

De Waal

05/25

Riaan

Kruger

05/26

Martie

Otto

05/26

Nicolene

Van Rooyen

05/27

078 291 4609

Bernadette

Venter

05/28

084 588 8290

Sonja

Kruger

05/29

082 793 2428

083 251 9830
012 664 3658
082 092 9948
012 664 6969

012 664 2770

082 306 3381

Verkiesing van nuwe Kerkraadslede
Die volgende persone is verkies tot die Kerkraad:
Henoch Schoeman
Sandra Kok

