Die Aankondiger !

Kerkkantoor nr.: 012 664 6695

Let asb. op na die kerk se nuwe epos adres:

Louise Human se moeder het gesterf nadat sy die afgelope twee
maande in ‘n versorgingseenheid was. Verder wag Louise ook
nog vir die mediese fonds om toestemming te gee dat sy met ’n
nuwe masjien by Milpark bestraling kan ontvang. Bid asb. dat
die goedkeuring vir bestraling gegee sal word.
Petru Kruger het ‘n heupvervanging gehad en alles het goed
verloop. Ons bid steeds vir haar en vra die Here om haar volkome
te genees.
Petro Kruger ( nie-lidmaat) het kolonkanker en het ons almal se
gebede nodig.

kerkkantoor@omgeekerk.co.za
EREDIENS:
Prediker:

Ds. Gideon du Toit

Skriflesing:

Matt.. 25:31 en verder

Tema:

Hoe anker die laaste oordeel ons?

Liedere:

Ps. 84:1,4; 188:1,2 354:2,4; 508:1,2; 599:1-3

Rusoord: 16:45

Annatjie Janse van Rensburg het ‘n arm operasie gehad. In die
proses het hulle agtergekom dat daar ‘n been in haar skouer
gebreek is. Ons bid vir haar vinnige herstel.
Sandra Kock is aan die rug geopereer en het ‘n fusie van drie
werwels gekry. Die verwysde pyn in die been is iets van die
verlede en ons is saam dankbaar teenoor die Here daarvoor. Dra
haar en Ettienne steeds op aan die Here.
Dink steeds aan Paulie Erasmus wat ’n breukoperasie ondergaan
het, hy sterk by die huis aan.

Ons sê ook dankie vir Ettienne wat die branders vir ons herstel
het. Dankie, Ettienne die kerk is nou darem nie meer so koud nie.
Ons tuin lyk pragtig met die winter blommetjies wat kop uitsteek.
Dankie, Magda dat jy steeds getrou by die instandhouding van
die tuine betrokke is, ons waardeer dit geweldig baie.

25 Junie 2017

Jeug: geen - skoolvakansie

Lof & Dank
1 Kronieke 23 : 30 Hulle moes ook elke môre hulle plek inneem vir die dank en
lof aan die Here, en so ook saans.
Jou hele lewe behoort een van danksegging te wees.
Dankie vir my ouers, gesin, familie, vriend/vriendin.
Dankie vir my huis, werk, kos en klere.
Dankie vir my oë, ore, verstand, dat ek kan loop.
Dankie dat ek aan ‘n kerk kan behoort; sonder die vrees van vervolging kan bid.
Dankie dat ek na ‘n Christelike Radiostasie kan luister.
Dankie dat U aan die kruis vir my sondes gesterf het.
Dankie dat ons in ‘n land leef waar ons nie mortiere en koeëls om ons sien vlieg
wat alles rondom ons platvee nie.
Dankie dat Suid-Afrika ‘n vrye oorgang tot demokrasie gehad het.
Dankie dat ek skool of universiteit kan bywoon, dat ek kan lees.
Dankie vir die natuurskoon, die sproei van ‘n brander, die reuk van ‘n roos, die
sonsondergang, die môrestond.
Dankie vir tegnologie...
En selfs al het jy ‘n gebrek, selfs al het jy nie ‘n werk nie, selfs al woon jy in ‘n
plakkerskamp, selfs al besit jy niks, is daar altyd rede om dankbaar te wees.
Gerhard Fourie

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:
Diens van Barmhartigheid

Vanaf 21/05 is die bedrag ingesamel:
R312.00

Doelwit vir
Instandhouding / Plaveisel bydra
R350 000
R100 000
R75 000

R 30 000
R 20 000

R 32 445.00

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 neem.

Woekeraksie - Vetkoek verkoping
Ongelukkig was Pauli Erasmus in die hospitaal vir ’n
operasie en is ons genoodsaak om die vetkoek verkoping
wat geskeduleer was vir 2 Julie, te kanselleer. Ons bid vir
'n spoedige herstel vir Pauli en sterkte vir sy familie. ‘n
Voorlopige datum vir vetkoek verkope is Saterdag, 29Julie
maar ons sal dit wel nader aan die tyd bevestig.

BYBELSTUDIEGROEPE :

Geen - skool vakansie
Baie geluk aan almal wat 2 Julie tot 8 Julie verjaar
Noemnaam
Chris
Hannah
Christine
Andries
Louis
Callie
Cindy
Jaco
Zane
Maurine

Van
Calitz
Deichmann
Van Sittert
Van Eck
Ferreira
Krynauw
Conradie
Conradie
Martin
Smit

Verjaar
07/02
07/03
07/03
07/05
07/06
07/06
07/08
07/08
07/08
07/08

Landlyn
012 664 5342
012 664 4189
012 6647732
012 664 3870

Selfoon
083 447 2012
084 235 6050
083 567 0345
082 322 2898
084 511 1887
083 392 7664
079 7758 561
079 7758 561
082 491 7561
073 673 6071

Fondsinsamelings Konsert
Die bekende en beminde Ronell Erasmus sing op
Saterdag, 29 Julie, om 10vm hier by ons in die kerk. Ons
mikpunt is om 320 kaartjies te verkoop. Die prys is slegs
R80 en kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor of by
Adél (0768900823). Vir elke 10 kaartjies wat verkoop
word, kry die verkoper 2 kaartjies verniet! Help asb met
bemarking. Neem ‘n plakkaat om op ‘n strategiese plek
te plaas en neem biljette om uit te deel, in posbusse te
gooi en op motor vensters te vertoon. Die samewerking
en ondersteuning van die gemeente sal waardeer word.

