


GEBEDSLYS 
• Dawn de Smidt – Sy herstel goed van ‘n 
operasie met komplikasies. Sy sien Maandag 
die Onkoloog. 

• Dawie en Henriette Botha – Dit gaan al 
taamlik beter met Dawie se oog, maar ons bid 
ook vir Henriette se mammie – sy is tans 
opgeneem in Unitas en dit gaan nie goed nie 



GEBEDSLYS 
• Corne Gouws – Hy herstel na ‘n motorfiets 
ongeluk. 

• Tannie Anna Henning – Sy het haar heup 
seergemaak. 

• Marietjie Mostert – Algemene gesondheid. 



GEBEDSLYS 
• Johnny de Carvalho  – Dit gaan swaar met 
hom, sy gesin en ook sy besigheid. 

• Ons gemeente se finansies. 



GEBEDSLYS 
Baie geluk aan Cobus en Esti Claassen 
met die geboorte van hulle seuntjie, 
Arnu! Ons wens ook oupa Freddie en 
ouma Linette en oupa Cobie en ouma 

Christa geluk! 





Familiefees 
So. 3 Junie 

Watse spore  
laat jy na? 

Loop kaalvoet! 



FAMILIE FEES - Klippe Diens – So. 3 Junie 
 

Onthou om jou klip te bring vir die 
spesiale diens.  
Wat gaan ons daarmee 

doen?  Kom Kyk!! 
 





VERLOF Ds. JOHAN 

Do. 7 – Di 19 Junie 

Kontak kerkkantoor vir nood 

So. 10 Junie Ds. Danie van Niekerk 

So. 17 Junie Prof. Gert Prinsloo 



Gesoek: Junior Kategese Kategete 
 

Mammas en Pappas is welkom om uit 
te help hier! 

Kontak Jacques of Anneke in die 
Kerkkantoor 



Senior Kategese Projek 
Die Senior Kategese samel koeldrank 
bottel doppies en brood “tags” in vir 
‘n organisasie wat rolstoele skenk vir 
minderbevoorregtes in ruil vir ‘n 
sekere hoeveelheid doppies en “tags”. 

Daar is ‘n houer agter in die saal 
waarin die doppies en “tags” geplaas 
kan word. 





SENSUS OPNAME 
Ons het hulp nodig met ons sensusopname 

hierdie jaar – kan jy help asseblief? 
Wat kan jy doen? 

Kyk elke week na die verjaarsdae op die 
afkondigings – sien jy iemand wat jy weet 

nie meer in ons gemeente is nie? 
Kommunikeer dit asb met Anneke. 





Registreer ’n Bybelboek by die  
kerkkantoor en kry die nodige inligting. 



GEBEDSBEDIENING 

Elke Sondagoggend voor die erediens 

Elke Dinsdagoggend om 5:30                      
by Alicestraat 12 

Kontak Schalk de Klerk by 079 505 8585 

VOORBIDDING NODIG NA DIE DIENS? 

Ontmoet Schalk in die Algemene kantoor 



Kom geniet ‘n koppie koffie/tee 
na die erediens by die kombuis. 


