


GEBEDSLYS 
•Schalk Greyling – Hy sterk aan na ‘n oog operasie. Dit 
gaan ongeveer 2 weke neem om te bepaal hoe erg 
die skade na die retina loslating is. 

•Nico en Yolande Prinlsoo – Nico se pappie is ernstig 
siek in die hospitaal. 

•Oom Jerome Henning – Hy is in die hospitaal 
opgeneem. 



GEBEDSLYS 
•Ds. Johan en Harriet Avenant – Harriet se broer het 
met ‘n val sy nek beseer en herstel tans na ‘n 2de 
operasie. Hy word binnekort oorgeplaas na ‘n 
rehabilitasie hospitaal. 

•Ds. André en Elsabé Lourens – Dit gaan nie goed met 
Elsabé nie. 



GEBEDSLYS 
•Oom Steve Holtzhausen – Hy het ‘n infeksie en is in 
die hospitaal. Hy word binnekort oorgeplaas na ‘n 
stepdown kliniek. 

•Adri Peenz – Haar mammie is tans in die hospitaal. 

•Die gemeente se finansies – Doen asb voorbidding 
vir die gemeente se finansies, asook vir elke lidmaat 
wat tans met ongelooflike uitdagings op finansiële 
gebied worstel. 



Kom geniet ‘n dag van lag en gesels saam met ons!  
Verras ons met julle kreatiewe kombinasies om te sien wie stap weg 

as die 2019 Potjie Kampioen. Interessante pryse te wen! 

Sien gedrukte afkondiging vir detail. 



Pinkster 2019 



So. 12 Mei:   Hoe leef mens in ’n   

                       ontaarde wêreld? 

Wo. 15 Mei: Grondslag vir ’n  

                       geïntegreerde geloof. 

Wo. 22 Mei: Aksiestap 1: Wees ’n  

                       geloofwaardige getuie. 

Do. 30 Mei: Aksiestap 2: Bestry die 

                     geestelike gemors 

Wo. 5 Jun.: Aksiestap 3: Illustreer  

                     geleefde geloof 



Dames Tee  
Saam met  

Liesel Krause-Wiid 

Datum : Saterdag 8 Junie 2019 
Tyd : 10:30 vir 11:00 
Koste : R 130 pp (ligte ete ingesluit) 

Tema : Marshmallow-sagtepienk   
                prinses van God 

Kaartjies by die kerkkantoor 



BLIKKIE-PROJEK 

Sterk ons gemeente se hande 
met jou sente en rande 

Ons wil die geskenkte  
plaveiselstene 

so gou moontlik lê 



DRUPPEL PROJEK 
Elke druppeltjie bydrae help ons  
om ons maandelikse paaiement vir die 
lening afbetaling bymekaar te kry.  
 

Help asb!   
Projek loop tot 31 Augustus. 
 

Koevertjies sal binnekort weer 
beskikbaar wees in die voorportaal.  



Om verkeer te vergemaklik op ‘n  
Sondag oggend na die diens, het  
ons met die VGK ooreengekom 
dat ons : 
Hek A gebruik vir die INGANG  
en Hek B vir die UITGANG.  
Ons vra dat almal asb. hierdie reëling sal nakom. 

In 

Uit 

Verkeersvloei op ‘n Sondag 



Stoele in die saal 
Probleem:  
Baie van die stoele in die saal het herstel  
werk of herstoffering nodig.  
 

Oplossing: JY!! 
Het jy kennis oor stoffering? 
Het jy tyd om af te staan aan die gemeente? 
 

Kom gesels asb. met Anneke in die kerkkantoor!! 





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 



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


