
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED: 
Teks vir die week: Romeine 11:36 
“Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid.”   
Ons as Gemeente moet aan God alle eer gee en dit is werklik 
wat ons begeer.  Alle begeertes, drome en wense moet ten 
doel hê om Hom daardeur te verheerlik. 
*Dank die Here vir die reën wat geval het. 
 
*Ons dank die Here vir Valerie du Preez se herstel. 
Gert Harmse se pa is siek. 
Irma Loots is op die herstelpad. 
Willie Esterhuizen moet gaan vir behandeling. 
Sarel Lombard herstel goed. 
Jean-Mari Oberhölzer se broer is is siek. Bid ook vir haar 
skoondogter Sandy. 
Anita Theron is in die hospitaal. 
 
*Bid vir Gerrit, Janine en Theunis Coetzee van There4-
Bedieninge wat Donderdag Egipte en Jordanië toe reis.  Hulle 
sal tot en met die 17de Desember tyd met hul vennote 
deurbring en ons broers en susters wat vervolg word vir hul 
geloof, bemoedig. 
Bid dat hul Jesus se hartklop vir elkeen wat hul sal besoek, sal 
hoor. 
 
*Vir almal wat eksamen skryf.  Bid vir die matrieks wat môre 
klaarmaak met eksamen. 

  
Bid saam met die Bybelgenootskap: 26 Nov – 2 Des 
Costa Rica:  Dank die Here dat Hy dit vir ons moontlik maak 
om Bybels in ons hoogs sekulêre samelewing te versprei.  Bid 
vir ons projek om die Bybel aan mense met verskillende 
gestremdhede beskikbaar te stel.  Bid ook vir die vertaling 
van die Bybel in Ngöbe. 
Nicaragua:  Bid vir Bybelwerk in ons land en dat dit vir ons 
moontlik sal wees om die Bybel in geskikte formate 
beskikbaar te stel.  Bid vir ons geletterdheidsprojek om 
Miskitusprekendes te leer lees en skryf.  Bid ook vir ons 
projek om predikante beter toe te rus en vir ons verhouding 
met die kerke. 
Panama:  Bid vir die impak van ons Lig vir skole-projek, om 
Bybelse beginsels onder kinders te bevorder.  Bid ook vir ons 
personeel, vir wysheid en leiding om in die Bybelbehoeftes 
van ons mense te voorsien. 
 
 
 
 

SONDAG 26 NOVEMBER 2017 
09:00  Gesamentlike kerssangdiens in die kerk 
Geen kleuterkerk 
 
Die dankoffer by die deure gaan vir Wêreldsending  
 
Teebeurt volgende week: Madeliefie sel, maar gemeente 
word gevra om te help met opwas asseblief. 

_____________________________________________ 
MAANDAG 27 NOVEMBER  
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleentheid. Gelowige 
gebed verander die wêreld.  
 
DINSDAG 28  NOVEMBER 
18:00  Jeugleiers/kategete vergader in die konsistorie 
 
WOENSDAG 29 NOVEMBER 
18:00  Dagbestuur 
 
MANNEGROEP 
Die mannegroep het afgesluit vir die jaar. 
 
SONDAG 3 DESEMBER 
Die voorstelling van kerkraadslede vind tydens die diens in 
die kerkgebou plaas. 
 
EREDIENSTE IN DIE VAKANSIE 
Eredienste vind gedurende die vakansie om 09:00 in die 
kerkgebou plaas. 
 
10

de
 MAAND DANKOFFERS 

Hierdie jaar se begroting vir die tiendemaand dankoffer is 
R200 000.00  Daar is tans R189 203.00 inbetaal.  Dankie vir 
elkeen se dankbaarheidsbydrae!  Indien die Here jou so lei, 
kan jy steeds ‘n 10

de
 maand bydrae maak. 

 
KLEINSKOOL INITIATIVE 
KERSPARTYTJIE 
Ons Kerspartytjie is 8 Desember en ons soek asseblief weer 
cup cakes.  Cup cakes kan op die laatste die oggend van 8 
Desember voor 12:00 by die kerkkantoor  afgegee word. U 
kan dit ook by Elizma Harmse (083905617), Elna Thiart  
(0836621774) of Margita Marx ( 0823374336) afgee . 
 
Laat weet ons asb.  voor 24 November of u  ons op  
8 Desember kan help, anders moet ons ŉ ander plan 
maak.   U kan ook ŉ kontant bedrag skenk solank ons net 
voor 24 November daarvan weet. Donasies van tjips en 
lekkers is ook welkom.  
 
FONDSINSAMELING 
Kaartjies vir Celebration Flamenco 2017  op 2 en 3 Desember 
by die Savoy teater is by die kerkkantoor of by Johan Harmse 
( 0825588107) en Margita Marx ( 0823374336)  beskikbaar. 
Saterdag  2 Desember om 7 uur 
Sondag    3 Desember om 3:30 .  
 
 
 
 
 
 



BERADING BESKIKBAAR 
Ellenette Meiring bied na-ure ‘n beradingsdiens aan die 
gemeenskap.  Haar belangstellingsveld is trauma, die 
hantering van trauma en lewens-krisisse. Sy geniet dit om 
mense te lei na beter funksionerende verhoudings- 
verhoudings tussen man en vrou en familie verhoudings.   
Die diens word by ons gemeente aangebied. Ellenette is 
geregistreer by die HPCSA en die BHF.  Haar kontaknommer 
is: 073 664 8949.  Stuur gerus ‘n teksboodskap of skakel haar. 
 
VERBETERINGE AAN DIE KERKKOMPLEKS 

‘n Inligtingstuk oor verbeteringe aan die kerkkompleks is in 

die voorportaal beskikbaar.  

 

VRAGTE VOER NA STEYTLERVILLE 
Die gemeente se mannegroep is gelei om die vervoer van 
vragte bale, wat geskenk is,  na die droogte geteisterde 
Steytlerville te  befonds. Indien jy hierby betrokke wil raak, 
maak asb ’n inbetaling by die kerkkantoor en dui aan dat dit 
vir droogtehulp is.. Ons het reeds R53 375.00 ingesamel. Dit 
is genoeg vir die vervoerkoste van 3 vragte. Die kerkraad het 
besluit om namens die gemeente ’n vrag te borg.  Milltrans 
het 4 vragte se vervoer geskenk en met ander persone wat 
ook gehelp het, is 10 vragte reeds geborg. 
 
BESLUIT VAN KERKRAAD OOR TANDEM EREDIENSTE 

Op Sondae waar daar 2 eredienste is, vind die eietydse diens 
om 08:30 in die saal plaas totdat die kerkgebou gereed is. 
Kleuterkerk is ook om 08:30. Die klassieke diens vind om 
10:00 in die kerkgebou plaas. Kategese is ook om 10:00.  
In die vakansie, oor langnaweke, by nagmaal en 
belydenisaflegging vind, soos tans, een erediens om 09:00 
plaas. Dit sal beteken dat een dominee op ’n Sondag altwee 
eredienste kan lei.  
Die eerste tandem diens vind op Sondag 28 Januarie 2018 

plaas. 

  

KERKRAADSLID VERKIES 

Nico Nell is as ouderling verkies. 

 

There4-Bedieninge Reis: 
Gerrit, Janine en hulle seun Theunis besoek in Desember van 
There4-Bedieninge se vennote en spanlede in Egipte en 
Jordanië. Die doel van die reis is om leiers te bemoedig en 
beplanning te doen vir dissipelskapopleiding, geestelike groei 
kursusse en bemoedigingstoere in beide lande vir 2018 . 
Theunis sal spesifiek kinders en jongmense bemoedig en 
glimlagte op hulle gesigte bring deur saam met hulle te speel, 
te lag en te gesels en na hulle harte te luister; dit wat hulle 
bekommer, maar ook hoe Jesus vir hulle hoop bring te midde 
van felle vervolging. Hulle benodig die volgende items vir 
hulle reis: Tennisballe, rek vir springspeletjies, springtoue, 
handeroom, sjokolade wat in boksies verpak is, ballonne, 
groot pakke lekkers, moerkoffie, 10 klein geskenksakkies, 10 
Suid-Afrikaanse of PE-poskaarte en donasies om Bybels vir 
nuwe bekeerlinge in beide lande te borg (1 Bybel kos  
R150-00). Kontak Janine by 0713646318 as jy kan help of 
kontak die kerkkantoor. Items moet There4-Bedieninge voor 
die 27ste November bereik. As jy dag vir dag wil saamreis op 
jou knieë, kontak Janine en sy sal sorg dat jy die gebedspunte 
ontvang. 
 

Ons bid vir almal wat getraumatiseer is na die aardbewing op 
die grens tusse Iran en Irak. Die epi-senter van die 
aardbewing was by die dorp Halabja waar There4-Bedieninge 
altyd vroue besoek en bemoedig. Meer as 400 mense is dood 
en 7000 is beseer; die meeste sterftes en ongevalle is aan die 
Iranese kant van die grens. Twee dorpies is totaal en al 
uitgewis. Bid vir diegene wat treur en dat veral diegene wat 
nie vir God ken nie, Sy troos en teenwoordigheid sal ervaar 
en tot bekering sal kom. Bid dat God se kinders Sy hande en 
voete sal wees terwyl hulle noodleniging bied en mense 
bystaan.  

Die Veremark-orrelvereniging se jaarlikse groot Kerskonsert 
in die Veremarksentrum vind plaas op DONDERDAG  7 
DESEMBER 2017  om  13:00 

*  Indrukwekkende solo’s en begeleidings van Kersmusiek 
word gelewer op die groot konsertorrel deur die orreliste 
Albert Troskie, Marilise van Rooyen, Rina Ras en Johan van 
Eck.     Die ryk verskeidenheid Midi-klanke van die orrel gaan 
ook gehoor word. 
*  Anri Janse van Rensburg (mezzo-sopraan) begelei deur die 
orrelis Johan Strydom, sing onder meer die geliefde  Alleluia 
van Mozart en Reger se Maria Wiegenlied. 
*  Die bekende Baaise koor Cantando@Algoa olv Bouwer van 
Rooyen, word gehoor in pragtige kersmusiek, waaronder   
Christmas Lullaby,  Carol of the Bells en  Cantate Domino. 
*  ’n Massakoor van 100 stemme, sal vier werke sing 
insluitend die immer-gewilde Somerkersfees  en Christmas 
Isn’t Christmas till it happens in your heart. 
* Die klavier- en orrelduo, Hanlie Young en Albert Troskie 
speel opwindende verwerkings van kersmusiek, waaronder  
Joy to the World. 
*  Langpiet de Villiers (konsertina), Rudolph Brits en Neels 
van Rooyen (kitare) skep ’n unieke atmosfeer met hulle 
vertolking van bekende kersliedere, terwyl die Nigeriese 
kontratenoor, Segun Soyemi, twee arias van Handel sal sing 
waaronder die bekende Largo. 
Hierdie fees van kersmusiek is ten bate van liefdadigheid.  
Toegang  is  R50.  Vir pensioenarisse is dit R40 en vir kinders 
R20. 
Geen voorafbespreking.      Kaartjies by die deur.      
Navrae:   Prof. Albert Troskie.  082 726 9595 

 

  
 
 
 
 


