
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
Catharina Coetzee se broerskind is baie siek. 
Vroue op pad terug van die vrouekamp. 
Mac Mackenzie is in die hospitaal. 
Bid vir die matrieks. 
 

Ons bid hierdie week vir Christene in Tunisië: 
Gebedsversoek: 
*Bid vir die vervolgde kerk in Tunisië.  Baie Christene 
verloor hoop.  Bid sodat hulle sal weet God is by hulle.   
 
 

TIENDEMAAND DANKOFFER 
Ons bevind onsself in Oktober. As Christene en 
medewerkers in die Koninkryk van God is dit in hierdie 
tyd waarin ons met die Here stil word oor ons 
tiendemaand dankoffer. Dis belangrik dat ons elkeen 
met dankbaarheid “inventaris” neem oor God se 
voorsienigheid, teenwoordigheid en werking in ons 
lewens. Ons moedig elkeen aan om bewus te word van 
God se werking in ons lewens die afgelope jaar.  
“As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af 
laat weg trek nie”. (Eksodus 33:15) 
 Saam met die Eksodus skrywer jubel ons oor die Here 
se saamgaan met ons. 
Sondag 28 Oktober is 10de maand dankoffer Sondag, 
maar jy kan jou bydrae enige tyd inbetaal, in die 
dankoffersakkie gooi of by die kerkkantoor inhandig. 
 
BESOEK VAN LOUIS BRITTZ  
Louis Brittz besoek ons gemeente op die naweek van 
24 en 25 November 2018. 
Saterdagoggend van 09:00-13:00 hou hy ’n 
toerustingsgeleentheid vir “bands” in die kerksaal. 
Saterdagaand hou hy om 19:00 konsert en 
Sondagoggend lei hy om 09:00 die gesamentlike 
eietydse kerssangdiens in die kerksaal.  
As jy betrokke  wil raak by die reëlings, kontak asseblief 
die kerkkantoor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONDAG 14 OKTOBER 2018 
 

08:30  Eietydse diens in saal 
Kleuterkerk 
09:45 Kategese 
10:00 Klassieke diens in kerkgebou 
Baie geluk aan Keith en Maryke de Lange met die doop 
van hul seuntjie Tiaan. 
Deurdankoffer is vir Wêreldsending 
 
Teebeurt vandag:  Papawer sel 
Teebeurt 21 Okt:  Vergeet-my-nie sel 
_____________________________________________ 
MAANDAG  15 OKTOBER 
12:45-14:00 Gebedskild in die gebedskamer.  
17:30   Musiekbediening by Asterlaan 16. 
19:00   Gemeentebediening by kerkgebou. 
 
DINSDAG 16 OKTOBER 
18:00 Dwelmbewustheid en voorkomingsaand in 
kerksaal met Hennie van Vreden. 
 
WOENSDAG 17 OKTOBER 
18:00 Selleiersbyeenkoms. 
 
VRYDAG  19 OKOTBER 
MANNEBYEENKOMS 
Die manne kuier Vrydagoggend om 05:00 by Lilylaan 68. 
 
VOLGENDE SONDAG 21 OKTOBER  
08:30   Eietydse diens in saal 
              Kleuterkerk 
 09:45   Kategese             
10:00    Klassieke diens in kerkgebou 
 
NOODSPENS 

Baie dankie vir almal se bydraes wat ons ontvang het om 
die noodspens aan te vul. 
 
FONTEINVRIENDE 
Ons volgende vergadering skuif na die 25ste Oktober . 
‘n Heel nuwe program word aangebied! 
Sit asb jou mooiste, lafste of snaakste hoed op, want jy kan 
dalk ‘n prys wen in ons Hoedparade. 
Daar is ‘n prys vir die mans ook.  Dit gaan ‘n oggend van  
STORIES wees.  Bring jou storie wat jy in 3 minute kan 
vertel, saam en laat ons almal daarin deel. 
 

Baie dankie 
Ons opregte en diepe dank aan elke persoon wat hulle 
eerbied getoon het aan ons liefste pa en eggenoot se 
lewe. 
Baie dankie vir jul teenwoordigheid, jul ondersteuning 
en liefde aan ons. 
Issie, Ludi en Katri. 
 
 
 



 

VERBETERINGE AAN KERKGEBOU 
Die proses vir verbeteringe aan die kerkgebou is aan die 
gang. Ons poog om vroeg in 2019 fase1 aan te pak.   
 
DIE CHRISTELIKE MAATSKAPLIKE RAAD 
Die CMR is 'n nie-winsgewende, welsynsorganisasie wat 
al vir 74 jaar in Port Elizabeth maatskaplike dienste aan 
kwesbare kinders en hul gesinne lewer. 
Hulle het die volgende behoeftes:  
Ouerleiding byeenkoms 
Hulle beplan ‘n ouerleiding- byeenkoms by Greenville 
Primêre skool en benodig items soos suiker, tee, koffie 
melk, olie, muffins en beskuitjies. 
Vakansieprojek 
Hulle hou ‘n vakansieprojek vir 40 gr 7 en 8 leerders van 
11-13 Desember en omdat dit behoeftige kinders is, wil 
hulle eetgoed soos muffins, toebroodjies, hamburgers, 
‘n vrug en koeldrank gee. Hul vra vir kositems of 
finansiële bydraes om die items aan te koop. 
Bejaarde groep en aansit- ete 
Hulle beplan om vir die bejaarde groepie van 
Bloemendal- area ‘n geskenkpakkie van toiletware en ‘n 
lekkertjie te gee. Ons noem dit die skoenboksprojek. 
Hulle laaste byeenkoms vir die jaar is op 7 Desember en 
daar is tans 21 bejaardes in die groep. 
Op 15 Desember hou hul, soos reeds vir die afgelope 17 
jaar, ‘n aansit-ete vir mense uit plakkerskampe in die 
Bloemendal area. Die ete is reeds grootliks geborg, 
maar hul wil ook graag vir die mense ‘n lekker nagereg  
gee en hul benodig melk en vla. Uit hierdie groep van 
ongeveer 300 is daar 100 kinders en hul wil graag vir 
elke kind chippies, ‘n lekkertjie en ‘n lollie gee. 
Vakansiesorg 
Hul het 4 gesinne wie se kinders vir die vakansie uit 
alternatiewe sorg tuis sal wees. Omdat die ouers baie 
behoeftig is, vra hul vir ‘n aanvulling vir die koskaste van 
weetbix of cornflakes, melk, suiker, margarien, konfyt, 
grondboontjiebotter, eiers, rys, pasta, weense worsies, 
maalvleis, aanmaak koeldrank, maar ook enige kositem 
sal waardeer word. In meeste van die gevalle word 
toiletware soos seep, tandepasta, sjampoe en 
deodorant ook benodig. 
Insamelingsprojek 
CMR hou ‘n fondsinsameling gholfdag op 16 November  
2018. Hulle nooi u uit om te kom speel en vra borge vir 
van die putjies. Vir meer inligting kontak Phillip Voigt by 
082 562 6943. 
Indien u meer wil weet of as vrywillige betrokke wil 
raak, kontak die CMR by 041-4843554.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PE NOORD BASAAR 3 NOVEMBER 2018 

PE Noord gemeente hou basaar en is op soek na enige 
bruikbare item vir hul witolifanttafel. 
“Ons finansies lyk nie goed nie en ons maak staat op die 
basaar se inkomste.” 
Baie dankie dat ek met  vrymoedigheid vir julle kan vra. 
Germa Marais PE Noord.  
 
NUWE INTREKKERS                   
Baie welkom aan die volgende persone wat by ons 
gemeente aangesluit het. Ons hoop julle voel alreeds tuis 
hier. 
Hardus en Ronelle Viljoen, St Louise 17, Kammapark. 
Hardus Viljoen, The Hamptons 41, Lorraine. 
Keith en Maryke de Lange en seuns Ruan en Tiaan. 
Xander en Lucelle Theron, 17 Lelane, 14 Cathcart Road, 
Humewood.  
 
’n Organisasie, “Ribbons for Rose’s” is op soek na enige 
oorskietwol.  Hulle brei bere vir kinders wat kanker het, 
asook kniekombersies vir persone in ouetehuise.  Die 
kontakpersoon is Jana Alberts by 074 179 3737. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


