
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
Linda Rossouwse suster is siek. 
Hennie Bakkes se swaer ondergaan môre ’n groot operasie.  
Die volgende persone sukkel met hul gesondheid: 
Joe Ott, Fred Vosloo en Leon Cloete. 
Ons bid ook vir almal wat siek is, van wie ons nie weet nie. 
Vir die slagoffers van die afgelope tyd se rampe – dat hul die 
nodige moed en krag sal ontvang om weer  van vooraf te 
begin.  Bid vir die herstel van die rampgebiede en vir die 
trauma wat mense deurgegaan het.  Ook vir uitkoms vir die 
werkloses as gevolg van die brande. 
*Veneto Keyter het ’n beroep vir ’n deeltydse leraarspos na 
Sondagsrivier ontvang. 
*NG Kerk Hoogland is besig om te beroep.  Hulle het 4 
kandidate op hul finale kortlys. 
*Waypoint gemeente gaan van die einde Julie hul bediening 
by Londtpark doen. 
*Dank die Here vir die sukses van die kermis – die wonderlike 
atmosfeer, weer, samewerking en ondersteuning van almal. 
*Vakansie wat eerskomende Vrydag begin. 
*Gerrit Coetzee van There4Ministries is hierdie naweek in 
Oos-Londen om ’n erediens waar te neem en Janine tree op 
in Meyerton.  Ons bid dat die Here hul sal versterk en lei. 
Vervolgde kerk – Vandag is die laaste dag van Ramadan en 
môre sal Moslems wereldwyd afhangende van die 
sigbaarheid en vorm van die maan Eid-al-Fitr vier.  Op hierdie 
dag sal baie van die Moslems gesamentlike 
gebedsgeleenthede by Moskees bywoon, na ‘n preek luister 
en ’n aalmoes in die vorm van kos aan behoeftiges skenk.  
Hulle dra ook nuwe klere of hul beste klere en hul kinders 
ontvang geskenke tydens die feesvieringe.  Bid dat die Here 
Homself as die enigste weg, waarheid en lewe aan individue 
sal openbaar.  Bid ook dat Hy Christene in vervolging in hul 
onmiddellike omgewing sal gebruik om Moslems met die 
Evangelie te bereik. 
*Dank die Heer vir reën en bid dringend vir droogte-
geteisterde gebiede. 
*Ons bid vir ons land met sy veelvuldige probleme.  Bid vir 
vrede, geregtigheid en teen korrupsie en ook vir mense wat 
onsekerheid by hul werk ervaar en werkloos is of 
werkloosheid in die gesig staar. 
*Ons sê baie dankie vir die voorreg om die “7 weke in 
gesprek met die Here” te kon meemaak. 
Loof die Here vir die seën wat ons ervaar het. 
 
 
 

SONDAG 25 JUNIE – 23 JULIE  
                  2017                                     

09:00 Gesamentlike diens in die kerkgebou 
Kleuterkerk 
10:15  Kategese 
11:30 Gemeente bring-en-braai 
Biddag vir alkoholiste 
 
Vandag se spesiale dankoffer vir ViA  
 
Kerkbodes is by die deure beskikbaar 
 
Teebeurt vandag:  Fonteine sel Ben Fourie 
Geen teebeurte gedurende die vakansie 
 
 

MAANDAG 26 JUNIE 
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleentheid. Gelowige 
gebed verander die wêreld.  
 

DINSDAG 27 JUNIE 
19:00  Leef@kerk 
 
 

VRYDAG 30 JUNIE  MANNE BYEENKOMS 
05:00 Mannebyeenkoms by Elandré  Bosch, Lilylaan 68.  
Alle manne is welkom.  Ons kuier, drink koffie, getuig en 
bid vir mekaar.   
 
DIENSTE GEDURENDE DIE VAKANSIE 
2 Julie - Eietydse diens (Kan moontlik na kerk verskuif as 
gevolg van kragonderbreking) 
9 Julie – Klassieke diens. Manana en Pierro Alting doop. 
16 Julie – Klassieke diens. 
23 Julie – Eietydse diens. 
 
 

DANKIE VIR U OOP HARTE EN HANDE  

Kermis 
Die wins van die kermis staan op R183 406.66. 
Die pretdraf se inkomste vir Bybelgenootskap het die 
bedrag van R4130.00 opgelewer. 
Rampfonds 
Dankoffer by die deure vir die Rampfonds van die NG 
Kerk het R21 166-10 beloop. Die totaal van die 
rampfonds het Dinsdag, 20 Junie op R352,876.57  
gestaan.  
Gemeentes of individue wat nog 'n bydrae vir Knysna of 
ander brandslagoffers wil maak kan dit ook in die 
volgende rekening inbetaal: 
Rekeningnaam: NG Kerk in Oos-Kaapland 
Bank: ABSA 
Rekeningnommer: 290 581 192 
Verwysingsveld:  Rampfonds 
Slegs inbetalings wat “Rampfonds” in die 
verwysingsveld aantoon, word na die rampslagoffers 
gekanaliseer.  Vir die Knysna-omgewing sal ons dit via 
die betrokke Ring doen, die Ring van George. 



 
 
 

NUWE INTREKKERS 
Baie welkom by ons.  Vul asb die groen vorm in die 
voorportaal in en plaas dit in die klein houtkissie by die 
vorms in die voorportaal.  Ons sal so gou as moontlik 
met u kontak maak. 
 
 

NOODSPENS 
Ons noodspens is op die oomblik dolleeg en die 
behoefte aan nie-bederfbare kos is baie groot.  Ons 
ondervind weekliks versoeke vir kos.  Baie dankie aan 
almal wat gereeld bydra. 
 
THERE4 BEDIENINGE SÊ DANKIE 

‘n Egiptiese kerkleier het getuig dat vervolging 

gelowiges in Egipte nader aan mekaar bring, soos wat 

hulle deel in hulle lyding, ongeag aan watter 

denominasie hulle behoort. Mense het vir hulle geloof 

gesterf, ongeag watter kerk hulle bywoon. 

 “Ons gemeentes het nie meer die luukse om apart te 

funksioneer nie. Ons het besef dat wat ons in gemeen 

het by verre dit wat ons van mekaar skei, oortref!”  

Wat ‘n kosbare les wat ons by ons Egiptiese broers en 

susters kan leer!  

 

Baie dankie vir die gemeente se donasie van R2380-00 

wat ons gedurende Meimaand ontvang het. Julle 

demonstreer dat ons een in Christus is deur ons broers 

en susters wat in vervolging woon, te versterk. Dankie 

vir julle gebede vir diegene wat op die frontlinies staan 

vir ons geloof en dat julle in hulle lyding deel. Julle is ‘n 

bron van bemoediging vir ons, terwyl ons vervolgde 

Christene oplei, bemoedig en dien.  

Saam in Sy diens. Gerrit en Janine Coetzee 

 

Aandag Alle Dames.....  
 
Hier is 'n paar datums wat  
jy in jou dagboek moet merk: 
 
31 Julie - Mom's night out----sop, sherry en potbrood 
aand - vir alle dames! 
 
8 Aug - Skemerkelk-konsert en piekniek by die kerk 
(Ons hoop om nog 'n kunstenaar hier te kry saam met 
ons plaaslike talent. Hierdie is ons eerste poging om 
geld in te samel vir die verandering van die kerk) 
 
20 Aug - Gemeente ete 
 
4-6 September - Ringsitting 
(Ons gemeente is verantwoordelik vir die etes en 
aanbied van die ringsitting 2017 van die ring van Algoa) 
 

9 September - Huis Louisa Meyburgh kermis 
 
16 September - Vrouetee met onder andere Ronél 
Gouws 
 
13 - 15 Oktober - Vrouekamp te Eerste Rivier 
 
20 November -  Kersfees VIA die wêreld.  
 
 
AVONTUURWEEK 
NG Kerk Lorraine hou Avontuurweek van 10 tot 14 Julie. 
Alle gr 1-7 kinders kan inskryf om deel te wees. 
Gr 8-12’s word benodig vir kleingroepleiers. 
Inskrywings kan gedoen word by www.ngklorraine.co.za 
of kontak hul kerkkantoor vir meer inligting  
(041- 367 2284). 
 
NUWE INTREKKERS 
Baie welkom aan die volgende lidmate wat by ons 
gemeente aangesluit het: 
Valeincia van Zyl, Villa Glen 14, Fernglen. 
Gys en Yvette Geldenhuys, KKU 75 
Deon en Irma Loots, Smallville 66, Verdunweg, 
Kammaridge. 
Tommie en Veronica Burger en kinders Moné en Berno, 
Henry Gerber singel 13, Kammaridge. 
Stephan en Christelle Blom en dogter Carien, Kepler 
Close 2, Benkamma. 
Johan en Magda du Plessis, Cecilstraat 62, Glenhurd. 
Thinus en Jalise Malan en seuntjie Marnu, Cecilstraat 62 
Glenhurd. 
 

SnapScan 
 
Betaal jou dankoffer, maandelikse dankoffer gratis, 
veilig en betroubaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ngklorraine.co.za/

