CMR SE KOS BYDRA
Dit is die maand ons beurt om by te dra tot die CMR se koskas
vir behoeftige mense. Daar het reeds ‘n paar pakkies met
items ingekom en ons sê dankie daarvoor. Ons sal dit uitrek
tot die end Oktober en vra dus dat julle asb. ‘n strokie by die
deur neem en die items of een van die items daarop voor/op
31 Oktober by Sue in die kantoor sal aflewer.

Louis Human het goeie nuus ontvang, die Mediesefonds het toestemming gegee
dat sy bestraling in Milpark kan ondergaan. Dankie, vir almal se gebede en ons
bid steeds vir haar dat hierdie behandeling vir haar gaan help.
Lai Kloppers het gehoor dat ’n operasie nie moontlik is nie, sy sal wel ander
behandeling ontvang en sal verplig wees om ’n nekstut te dra. Bid steeds vir haar.
Helene Mouton het ongelukkig ’n ligte beroerte gekry wat haar linkerkant verlam
het, sy kan gelukkig normaal loop en is tuis in haar woonstel. Dra haar aan God se
troon van genade op en vra vir haar herstel.
Pierre de Villiers se viering van sy lewe het gister plaasgevind. Ons bid vir MarieLouise sy dogter en familie en ook vir Annamarie (sy vriendin) wat geraak word
deur sy afsterwe.
Bill Smit kry behandeling, gelukkig het hulle die Parkinson’s op ’n vroeë stadium
gediagnoseer. Bid steeds vir hom en Marie.
Issie de Kock is tuis. Dit gaan beter. Sy sê ook dankie vir almal se gebede en
besoeke. Ons dank die hemelse Vader vir die beterskap en bid steeds vir haar
volkome genesing.
Sus Quadling is deur ’n moeilike tyd met 7 dae hospitalisasie in Pretoria-Oos
hospitaal en toe doen sy voedselvergiftiging op en beland in Unitas. Sy is weer
tuis, dra haar asb. aan die Here se sorg op.
Gert Rall het brongitis. Ons dink aan hom en dra hom aan die Here op vir vinnige
genesing.

Die Aankondiger !
Kerkkantoor nr.: 012 664 6695

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

kerkkantoor@omgeekerk.co.za
EREDIENS:

8 Oktober 2017

Prediker:

ds. Gideon du Toit

Skriflesing:

Lukas 16:1-13

Tema:

MAAK OOP JOU HART

Liedere:

190:1,2,3; 464:1,2,4; 518; 442:1,2; 530:1,2,3

Rusoord: 16:45
As ‘n mens nie die nag ervaar het nie, sal jy nooit die dag
waardeer nie. As jy nooit hartseer ervaar het nie, sal jy nie
vreugde herken nie. Jy sal nie jou vryheid waardeer tensy jy
nie ‘n gevangene was nie. As jy swaar grootgeword het, sal jy
nooit geld kan mors nie.
Johannes 15 : 1 Ek is die ware wynstok en my Vader is die
landbouer. Nadat die wingerd geoes is, word dit teruggesnoei
sodat dit kan rus in die Winter om dan weer in die Lente te bot
en druiwe te dra.

Die goeie landbouer is altyd daar. Hy laat jou soms rus sodat jy
weer goeie vrugte kan dra, maar Hy het jou nie versaak nie.
Snoei is die voorloper tot nuwe groei. Dalk is dit nou snoeityd
in jou lewe en binnekort gaan daar pragtige botsels en
bloeisels 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:
Biens van Barmhartigheid

Vanaf Mei 2017 is die bedrag
ingesamel: R 1643.00

Bekende: Frank Opperman / Ouboet / Pottie Potgieter
RUSOORD CENTURION BIED AAN
DIE KLAAGLIEDERE VAN DS TIENIE BENADE.
VRYDAG 17 NOVEMBER 2017 om 19:00
Plek: Centurion Gereformeerde Kerk h/v Alethea en Basdenlaan
Koste: R100 per persoon, onbespreekte sitplek. Kaartjies beskikbaar in die kerkkantoor
of by Jansie (012-667-6929/073-179-3295).
Die Klaagliedere van ds. Tienie Benade is ‘n storie van verdriet maar ook ‘n storie van hoop
wat nie beskaam nie, ‘n bittersoet verhaal wat met deernis vertel word van ‘n Afrikaanse
dominee in ‘n tyd waarin mense nie meer so getrou kerk toe gaan nie. Ondersteun asseblief vir
Rusoord en help ons om kaartjies te verkoop.

Rusoord se Môremark is op 28 Oktober 2017
Hulle benodig veral groot koeke, gebakte poedings, vla asook mans skoene.
Jou bydra sal opreg waardeer word.
Kontak asb. vir Jansie by 012 667 6929/0731793295 met jou belofte en/of
lewe jou bydra baie vroeg die oggend direk af by Rusoord se Môremark op
28 Oktober .

DIE KERKKANTOOR SAL VRYDAG SOOS IN
DIE VERLEDE GESLUIT WEES VIR DIE
TREINTJIE GELEENTHEID

Baie geluk aan almal wat 08 Oktober tot 14 Oktober verjaar
Noemnaam
Dorothea
Hester
Carl
Jan-Hendrik
Elsie
Markus
Helene
Anton
Marie
Anel
Lulu
David
Jonathan

Van
Erwee
J van Vuuren
Dippenaar
Fourie
Pienaar
Doman
Esterhuizen
Bekker
Rheeder
Bekker
Malan
Swanepoel
Liebenberg

BYBELSTUDIEGROEPE :

Verjaar
10/08
10/08
10/10
10/10
10/10
10/11
10/11
10/12
10/12
10/13
10/13
10/13
10/14

Landlyn
012 664 5835
012 664 3267

012 664 4639
012 664 7797
012 664 4559
012 664 4559
012 664 1046
012 664 2736

Maandag 09:00 Rusoord

Dinsdag

Woensdag 09:00 Parkrand
10:00 Lofdal

Donderdag

Selfoon
072 175 3776
072 022 5756
083 379 1463
073 331 0832
082 7455 474
082 560 2091
072 233 6045
082 863 1683
084 580 1442
082 893 2384

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

Noorde
La Vie
Dienssentrum
La Borie
Protea

TREINTJIE GELEENTHEID 13 OKTOBER
Dis weer tyd dat ons gaan trein ry op die modeltreine by die meer in Centurion.
Ons nooi u almal uit na dié geleentheid. Kom ontspan saam met ons vir so 2-3 ure
in die rustige omgewing. U sal bedien word met lekker muffins en ‘n
boereworsrol. Gee asb. u naam voor/op Woensdag by Jansie (012-667-6929/
073-179-3295). Ons sien daarna uit om saam met u te kuier. Dit alles vir net
R20.00. Laat weet vir ons as u vervoer nodig het. Ons reël graag vir u.

27 Oktober se Fliek aand is ‘n werklikheid.
Komaan wees ’n bok vir sport en kom “social” ’n bietjie. Die is ‘n sosiale
geleentheid om mekaar beter te leer ken. Ons sien mekaar skaar s op ‘n Sondag
en dit is nodig om bande te versterk. Almal is welkom. Want ons wil dankie sê. Dit
begin reeds 16:30 vir Pensioenarisse. Daarna ‘n Animasie film vir die klein
kindertjies en later ‘n ander (film van hul keuse) vir die jongmense.
Kom geniet gratis (geen wegneem) pannekoek, koffie / tee. Daar sal ook
kerrie-en-rys te koop wees maar die ingang tot die films is gratis.

