


GEBEDSLYS 

• Mari Botha – haar ma is oorlede. 

• Chris Joubert – gaan vir ‘n galblaas operasie. 

• Hannelie Smit – gaan vir `n skouer operasie. 

• Mia du Plessis – sterk aan na `n hart operasie. 

• Martie de Klerk – gaan vir ‘n PET Scan. 

• Elsabé Louwrens – kry kanker behandeling. 

 



GEBEDSLYS 

• Steve Holtzhausen – Algemene gesondheid. 

• Dawn de Smidt  – Algemene gesondheid. 

• Die gemeente se finansies en alle mense wat 
tans gebuk gaan onder finansiële druk. 

 



10de MAAND GELOOFSOFFER PROJEK 
DOELWITTE 

 CMR – bydraes 

 Sending bydraes 

Ondersteuning vir lidmate in nood 

 Bybels en voorraad vir sopkombuis 

 Lening paaiement  Februarie 2019 

 Spreek begrotingstekort aan 



  

10de MAAND GELOOFSOFFER PROJEK 
TEIKENBEDRAG 

    R 40 000 

R 150 000 R 60 000 R 120 000 

R 100 000 

R 20 000 

Ontvang tot 18/10/2018 ~ R 60 110 

  R 80 000 



10de MAAND GELOOFSOFFER PROJEK 

BETAAL METODES 

Selfoon 

Bankdiens 

(Zapper) 

Internet 

Bankdiens  

(EFT) 

Vooruit  

gedateerde  

tjeks 

Koevert in 

kollektesak 

(Kontant) 



 

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 





Indien jy ‘n boom geplant het in     
die gebedswoud en nog/weer ‘n    
plaatjie met jou naam wil opsit –     
kontak asb vir Anneke in die        
Kerkkantoor.  

Ons het ‘n gemeentelid wat       
aangebied het om die plaatjies vir ons te maak. 
 

BOOMPLAATJIES 



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. 



Koop ‘n kaartjie vir SLEGS R 10!! 
Vleis is baie duur en jy kan vir            
R 10 ‘n kans staan om ‘n hele      
slag-skapie te wen! 
Koop ‘n boekie vir R100, dan het jy 10 kanse                  
om te wen! 
Kaartjies beskikbaar by die Kerkkantoor. 
Trekking vind plaas op 29 Oktober 2018. 

WEN ‘N SLAG-SKAPIE 





 
 

Gereformeerde kerk 
Rooihuiskraal 
met 
 
 
 
Saterdag 27 Oktober 2018 te Leriba Lodge 
Voorprogram  
4 Kore  
Afsluiting met Massakoor 
 
 



Jy word hartlik uitgenooi na ons jaarlikse Kerssangdiens 

25 November 2018 om 19:00 

3-Kruis Vaderhuis 

Tema : Kersfees vra reaksie  

Die vraag is : hoe raak die goeie nuus van kersfees JOU? 

Kom deel in ons kerssangdiens en word geraak deur   
die goeie nuus van kersfees – vandag! 

KERSSANGDIENS 



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 


