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11
Maart

Lydenstyd

Welkom by vandag se erediens!
VANDAG SE PROGRAM
09:00

10:15
19:00

Predikant

Orrelis

Ds. Francois Human

Johann Enslin

Erediens
Dienswerkers: Jaco en Bennie van der Merwe
DEUROFFER: Instituut vir Blindes – Die Instituut vir Blindes is in 1881 deur die
NG Kerk gestig en streef vandag daarna om persone wat blind, swaksiende,
doofblind en siggestremd met bykomende gestremdhede is, deur opleiding
ontwikkeling en versorging tot ‘n vervulde lewe en volle burgerskap te
bemagtig. U voorbidding word gevra vir die werk wat hier gedoen word. U kan
ook van hulle selfvervaardigde produkte koop (beddens, matrasse, asook
rottang items) - Aanstaande Sondag se deuroffer gaan aan Ma’s-v-Wellington
Kategese
Onthou daar is sap en tee na die diens
Leefkerk: Moederkerk

GAAN BESOEK GERUS ONS WEBBLAD:
www.wellingtonnoord.co.za of ons FACEBOOK-BLAD:
www.facebook.com/wellingtonnoord

Baie Dankie vir verlede Sondag se bankoffer van R 7 782, asook deuroffer vir Jan Krielskool
van R 3356.50

Alimentasie/Kospakkies
Tans verskaf ons op ‘n maandelikse basis aan 14 huisgesinne
kospakkies in samewerking met die ACVV, wat huisbesoeke by elke
gesin aflê en ‘n verslag opstel asook ‘n aanbeveling maak wat op ‘n
gereelde basie opgedateer word. Die sakkies in die mandjies in die
voorportaal waarvoor ons gemeente op ‘n gereelde basis kos
aankoop volgens ‘n lysie binne-in die sakkie, word ook daarvoor
aangewend. Bo en behalwe gereelde kospakkies is daar ook nog
baie ander noodgevalle wat deur die leraar in samewerking met die
skriba hanteer word, en waarvoor ons weer hierdie jaar vir ‘n
uitgawe van R 180 000 begroot. Indien u enigsins ‘n geldelike bydrae
Baie Baie Dankie vir ruim bydraes wat
ons reeds ontvang sodat ons weer
ander in nood kan help.

vir hierdie projek wil maak, kan u die geld in ‘n koevert duidelik gemerk vir
alimentasie in die kollektebordjie gooi, of by die kerkkantoor inhandig.
Elektroniese oorbetalings is ook baie welkom. Die kerk se bank
besonderhede is bo-aan die aankondigings.



Water vir tuin – Indien daar persone met
boorgate of ander bronne is om dalk een keer
‘n tenk water te bring vir die kerk se tuin.
Kontak asb vir Marius oor wanneer dit gebring
kan word.



Kerkalmanakke in voorportaal. Let ook op
Info op agterblad.



Eredienstye vir kwartaal 1 en 4 – 09:00

Buitegrens Lidmate
Gemeentelede vanuit ander grense is Baie Welkom om by Wellington-Noord aan
te sluit. In die voorportaal is lidmaatskap vorms wat u net asb vir ons kan invul en
terug besorg aan die kerkkantoor vir die nodige aanvraag van u attestate. Ons
verwelkom u graag en sal u in ‘n bestaande wyk indeel. Huidge buite-grens lidmate
wat nog nie by ‘n wyk ingedeel is nie moet die kerkkantoor asb daarvan verwittig
sodat ons u by ‘n bestaande wyk kan indeel, aangesien ons nie ‘n Buitewyk het nie.

Bybelskool
BYBELSKOOL word weer aangebied op
Dinsdagaand 13 Maart om 18:30 in die
konsistorie en/of Woensdagoggend 14 Maart
om 09:30 in die konsistorie. Enigeen is baie
welkom om dit by te woon.

Preek: 4 Maart – Johannes 2:13-22
“Om in iemand anders se skoene te staan”
Wat sou deur Jesus se gedagtes gegaan het daar by die tempel? As jy in Sy skoene kon staan sou jy
beter geweet het. Daar is handel gedryf by die tempel, en daardie oggend beveel Jesus hulle om ‘n slag
al die goed weg te neem. Hy sê dit gaan in die eerste plek oor Hom. Hulle verstaan nie wat hy bedoel
as Hy sê dat Hy die tempel in drie dae sal afbreek en weer opbou nie. Hier verwys Hy na die kruisiging.
Oral waar julle gaan is die tempel, Jesus Christus. Hy sê “ons sal offer wat jy vra”. Jesus vra eintlik ‘n
offer. Hy keer die tafels om en sê hulle verstaan nie waaroor dit gaan nie.
Om te offer vra in die eerste plek jou lewe. Jesus soek vir jou. Jesus lê Sy lewe af vir Sy vriende. As jy
‘n offer gee, gee jy jou hele lewe. As Jesus aan die kruis hang het Hy net een gedagte, en dit is dat
niemand verlore moet gaan nie. Toe Hy die simboliese handeling doen om die tempel skoon te maak,
sê Hy niemand sal iemand uit Sy hand ruk nie.
Waar sluit ek dalk mense uit? Jesus sê Hy het Sy lewe vir Sy vriende gegee, sodat julle ook niemand
uitsluit nie. Waar ons elke dag beweeg aanbid ons die Here – bemark Sy lewe deur dit wat hulle in jou
lewe sien. Jy is ‘n bemarker van God se Koninkryk. Dit vra dat ons van ons ego’s ontslae moet raak.
Nie wat ek sê nie, maar wat God sê. Die Here het ‘n plan vir jou – raak van alle oorbodige dinge ontslae.
Ken Hom in al jou weë.

Belangrike Info!
Let asb daarop dat ons Senior Lidmate Funksie
verskuif vanaf 13 Maart na Woensdagmiddag
14 Maart om 12:00. Uitnodigings daarvoor sal
gedurende die komende week geskied.
UITVOERENDE BESTUURVERGADERING op
Maandag 12 Maart 2018 om 19:00 by die
pastorie.

Gedenkpilare
Ons beplan om eersdaags met die oprigting van
gedenkpilare te begin. Die instandhouding word
deur die gemeente waargeneem, en die
administrasie word deur die Kerkkantoor
hanteer. Kopers maak ‘n keuse uit beskikbare
nisse, waarna’n bewaringsooreenkoms by die
Kerkkantoor geteken word. Die gravering word
deur die koper gereël, en is nie by die prys
ingesluit nie. Skakel die Kerkkantoor gerus
indien u meer inligting verlang, of solank u naam
wil opsit vir die koop van ‘n nis.

KOMMUNIKASIE

Verjaarsdae!
Annelie Burger (12) – Flip de Klerk (12) – Pieter de la Hunt (12) – Lindi Lloyd (12) – Warren Lloyd
(12) – Marinda Coetzee (14) – Nellie Ennen (14) – Jaco Eyssen (14) – Emile Odendal (14) – JoAnne Thompson (14) – Maria Victor (14) – Salmare Buys (15) – Taylor Jooste (15) – Isabella
Kearley (15) – Joan Rossouw (15) – Alme Beukes (16) – Charl de Villiers (16) – Navarre Wright
(16) – Conrad Burger (17) – Zakkie Gerber (17) – Dalene Leipoldt (17) - Joan Snyman (17) – JP
Spangenberg (17) – Danielle Steyn (17) – Johannes van Niekerk (17) – Hettie van Wyk (17)

Lief en Leed
Ons dink in ons voorbidding aan Patrie Jordaan
(kanker), Elize Henn (kanker), Oom Blom
(kanker), Nico de Villiers (kanker), , Karel Basson
(kanker) en Liezel Jansen van Vuuren (kanker)

Kategese
Temas:
Voorskool – Graad 3 - Oefen hard en wen n prys- Markus 1: 15
Graad 4 – 6 – God sorg vir ons
Graad 7 -10 - Waar is God in lyding
11 Maart uitreik na Huis Lizelle- vrugtefees saam met inwoners – Gr. 4-10
18 Maart – Kategete
25 Maart- Verrykings Sondag – Salem bybeltuin- Graad 4-10
Graad 0-3: Angela Jooste, Carlize Groenewald, Ilandi Swart, Junetta Goosen,
Louise van Merwe, Sugnét Brand (sameroepster), Talita Booysen, Anja
Barnard
Graad 4: Jan Brand - Graad 5 – 7: Dogters- Anne-Lize van Niekerk/Carlien de
Jonge - Graad 5-6 seuns – DH van Niekerk - Graad 8-9 dogters – Elize Otto
Graad 10-dogters – Karen Barnard - Graad 7 – 10 – seuns – MC Barnard

