


LANGTERMYN GEBEDSLYS 
• Steve Holtzhausen – Algemene gesondheid. 

• Jané du Preez – Algemene gesondheid. 

 



GEBEDSLYS 
• Ds Johan en Harriet Avenant – Harriet se broer het 

met ‘n val sy nek beskadig en is nou ‘n gedeeltelike 
parapleeg. 

• Die gemeente asook gemeentelede se finansies. 

• Ons vra ook voorbidding vir ‘n aantal 
gemeentelede wat hulle werk verloor het. 

 







Paasnagmaal:  
Do. 18 Apr.  19:00 
Paassondagdiens: 
So. 21 Apr.     9:00 

Kruiskoppie-ervaring: 
Vr. 19 Apr. 18:00 
So. 21 Apr.   6:00 



Vrydag 26 April 
18:00 



Kom geniet ‘n dag van lag en gesels saam met ons 
en verras ons met jul kreatiewe kombinasies om 
the sien wie stap weg as die Potjie Kampioen. 
 

Slegs plek vir 20 x spanne. Skryf vroegtydig in om 
teleurstelling te voorkom. 

Koste: R450 per pot vir 10 persone - betalings moet asb        
gemaak word by die Kerk kantoor voor 16 Mei 2019 

Interesante pryse te wen 



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 



BLIKKIE-PROJEK 

Sterk ons gemeente se hande 
met jou sente en rande 

Ons wil die geskenkte  
plaveiselstene lê 
so gou moontlik 





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 in die voorportaal.  



Verkeersvloei op ‘n Sondag 
 
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 asb dat almal hierdie 
reëling nakom. 

In 

Uit 



Stoele in die saal 
Probleem: Tans het baie van die stoele 
in die saal herstel werk of her-
stoffering 
nodig.  
Oplossing: JY!! 
Het jy kennis oor stoffering? 
Het jy tyd om af te staan aan die 
gemeente? 
 
Kom gesels met Anneke in die 
kerkkantoor asb!! 



Waaiers in die Saal 
 

Met die hitte van die afgelope somer, 
besef ons dat waaiers ‘n 
noodsaaklikheid raak in die saal. 
Daar is reeds 2 waaiers geskenk, 
wat stil waai en teen ‘n muur 
gemonteer kan word, geinstalleer in 
die moederskamer. Indien jy wil help 
met ‘n skenking om waaiers aan te koop 
vir die saal, kom praat 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. 


