


GEBEDSLYS 

•Wentzel Coetser – se seun is oorlede. Ons bid 
vir vertroosting  

•Dawn de Smidt – Sy was terug in die hospitaal 
met erge infeksie. Sy sterk tuis aan. 

•Dawie Botha – algemene gesondheid 

•Steve Holtzhausen – sterk tuis aan 



GEBEDSLYS 

•Marietjie Mostert – oog infeksie nog nie 
opgeklaar 

•Rita Schoeman – algemene gesondheid 

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

•Gemeente se finansies 



Kom neem deel aan ons Potjie-kompetisie        
en verras ons met jou kreatiewe kombinasies om te 
sien wie stap weg as die Potjie-kampioen.  
Kom eet van die gemeentepot as jy nie ’n pot maak nie  
@ R 50 volw. R 30 kind. Kaartjies by die kerkkantoor. 
 

Koste per pot-inskrywing: R 50 vir inskrywing 
10 borde @   R 50 (Dus R550 per pot vir 10 
persone). Betalings moet asb. gemaak word 
by die kerkkantoor voor 9 Mei 2018 

Interessante 
pryse te wen 





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. 


