


GEBEDSLYS 

• Endri Meyer – Haar man, Archie, herstel van ‘n 
hart operasie. 

• Marleen Jooste – Sy gaan die week vir ‘n 
knievervanging. 

 

 



GEBEDSLYS 

• Bertus Steyn – Herstel na ‘n knie operasie 

• Litia Joubert – Herstel na elmboog operasie 

• Marietjie Mostert – Herstel na knie operasie 

• Mimie de Vries – Herstel na elmboog operasie 

 

 

 



GEBEDSLYS 

• Martie de Klerk – Algemene gesondheid 

• Dawn de Smidt – Chemoterapie 

• Steve Holzhausen – Algemene gesondheid 

• Tannie Anna Henning – Algemene gesondheid 

 



GEBEDSLYS 

• Bertie en Nadia Mostert – Dankbaar vir herstel 
van hulle babaseuntjie, Eron, se niertjie 

• Corné Gouws –  Dankbaar vir die herstel aan sy 
arm na motorfiets ongeluk 

 

 



KERKKANTOOR URE 

 

 

 Tot verdere kennisgewing is 

die kerkkantoor ure van  

07:00 tot 12:00 



 

Gesoek :  

Kategete vir die Junior Kategese 

Mammas én Pappas is welkom om                          
uit te help hier! 

Kontak Jacques of Anneke in die Kerkkantoor 

         JUNIOR KATEGESE 



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. 



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. 

SENSUS OPNAME 





BYBEL-SKRYF-PROJEK 

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

Daar is nog                       
20 Ou Testament boeke 
en 12 Nuwe Testament 
boeke beskikbaar. 

Neem deel aan ons Bybel-skryf projek. 

Sien gedrukte afkondiging. 





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 

GEBEDSBEDIENING 


