22
April 2018

Paasfees

Welkom by vandag se erediens!
VANDAG SE PROGRAM
09:30

10:45
19:00

Predikant

Orrelis

Ds. Francois Human

Stefan van Hansen

Erediens
Dienswerkers: Robert King en Shaun Swanepoel
DEUROFFER: Silwerkruin

Tee en Sap na die erediens op die stoep van die kerksaal
Kategese
Leefkerk: Moederkerk

Depressie- en Angsondersteuningsgroep

Op Dinsdagaand 24 April sal dr ST Potgieter ons spreker
wees in die Marthazaal om 19:15. Sy onderwerp:
Verkeerde besluite, slegte gevolge. Wat doen ek
nou? Ons almal maak foute en neem verkeerde besluite en
staan soms sonder woorde vir dit wat gebeur. Doen jouself 'n
guns en kom luister na 'n spreker wat beslis weet waarvan hy
praat.
ST Potgieter is 'n sielkundige met sy praktyk in Bellville. Hy is
'n bekende stem oor die radio, skrywer van koerant- en
tydskrifartikels sowel as outeur van verskeie boeke. Bring
gerus 'n klompie note saam, hy sal boeke saambring om te
verkoop.

Gedenkpilare

Ons beplan om eersdaags met die
oprigting van gedenkpilare te begin. Die
instandhouding word deur die gemeente
Madré Malan (22) – Joachim Steyn (22) –
waargeneem, en die administrasie word Herman Burger (23) – Macheal van der Vyver
deur die Kerkkantoor hanteer. Kopers (23) – Divan Nortje (24) – Sarel Wolmarans
(24) – George-Louis Beukes (25) – Lynette
maak ‘n keuse uit beskikbare nisse,
waarna’n bewaringsooreenkoms by die Brits (26) – Eldine Malan (26) – Elise Orffer
Kerkkantoor geteken word. Die (27) – Thys van Lill (27) – Rikus van Rooyen
gravering word deur die koper gereël, (27) – Stian de Klerk (28) – Kara van Rensburg
(28) – Koba Laing (28) – Johann Möller (28) en is nie by die prys ingesluit nie. Skakel Pieter-Niel Rossouw (28) – Elsabe de Villiers
die Kerkkantoor gerus indien u meer (29) – Mary Marais (29) – Marli Visagie (29) –
inligting verlang, of solank u naam wil
Cahill Evan (30) – Glaudia Grundlingh (30)
opsit vir die koop van ‘n nis.

Kospakkies / Alimentasie

April Insameling

Hierdie is ‘n spesiale Na-oes Insameling Baie dankie vir ruim bydraes wat ons reeds
vanaf ons boere in die distrik. Ons het ontvang sodat ons weer ander in nood kan
help. Alle bydraes is altyd welkom!
R150 000 daarvoor begroot. Baie
Dankie vir R52 000 wat reeds ontvang
is.

Vrouediens
WYKSLEIDSTERS vergader
Dinsdagoggend 24 April om 09:00 in
die Onthaalsentrum.

Kerkbodes

Beskikbaar in die voorportaal – neem
gerus een!

Moslem Toerustingaand
8 Mei 2018 om 18:30
Klein saaltjie Paarl-Vallei
Johnnetta Moushine en haar man,
sendelinge vir OM, wat werk onder
Moslem immigrante in België

Kontak: Lona Liebenberg 021 871 1528

Preek: 15 April

Jeug (Poppekas)

Die Heer het opgestaan.
Handelinge 3:11-19

Deel van die Moslembediening wat kom
kuier het by ons, was ‘n spesiale
poppekasvertoning.

Petrus sê dat die siek man wat die Here genees
het uit eie krag loop, maar agv die Lewende
Here wat dit laat gebeur het. Voospellings dat
Jesus op die 3de dag gaan opstaan, is dieselfde
God van Abraham, Isak en Jakob wat almal
ingesluit het, het waar geword.
Hierdie Jesus wat gekruisig is en opgestaan het,
en nou leef, het hierdie man gesond gemaak. Dit
gebeur voor almal en Paasfees bestaan uit Jesus
wat opgestaan het, en Petrus sê dit is waar dat
Jesus lewe. Julle is dieselfde mense wat gesê het
dat Jesus gekruisig moet word, en nou volg julle
die opgestane Here. Die lewe gaan oor keuses,
en julle het gekies om ‘n onskuldige man te
kruisig. Julle het gedink julle het die mag, maar
ons verkondig die opgestane lewende Here.
Petrus sê die Here is die een wat die eer
verdien, en tot in ewigheid lewe. Waar u ook
keuses moet maak sê die opgestane Here dat
julle lewe – dat julle tot bekering sal kom.
As die Here Jesus se genade werk, skeur hy alles
oop sodat jy tot bekering kan kom. Geloof is om
te sê jy mag gaan met leë hande sodat jy weet jy
is vrygemaak. Hy skaaf vandag nog aan jou lewe.
Hy het opgestaan vir jou! Bly gefokus op die
opgestane Jesus sodat ons in alle aspekte van
ons lewe kan bly lewe.
Die Heer het opgestaan – die Heer het waarlik
opgestaan. Wees daarom ‘n lewende getuie van
Hoop wat geanker is in die opgestane Here.
Waar gaan jy jou getuienis lewe?

Ons lesse vir die week is:
Graad 0-3
Vissies en die broodjies- laat ons lig skyn
Graad 4-6
God se kinders: - welkom
terug wegloopkind
Graad 7-10
Padkaart: Net oor myself- we are all
dependant on one another

Baie Dankie vir Sondag 15 April se
bankoffer van R8 727 asook deuroffer vir
Moslembediening van R2 008. Die Here
het ‘n blymoedige gewer lief.

Gebedsgids vir Bybelwerk – 22-28 April 2018
Colombia: Bid vir die klankopname van die Sono Ou Testament. Dat dit ons in staat sal stel om
veral mense wat nie meer die Bybel lees nie, te bereik. Dank die Here vir die vordering met ons
Bybelvertalingsprojekte in Wayuunaiki en Nasa Yuwe.
Paraguay: Bid vir die hersiening van die Enhlit Bybel en die Nivaclé Bybel, asook vir die Guarani
Studiebybelprojek. Bid asseblief vir ons Raad en personeel, vir leiding, wysheid en krag. Bid ook vir
elke personeellid se gesin.
Venezuela: Dank die Here vir sy leiding in hierdie tyd van krisis in ons land wat ook
Bybelverspreiding beïnvloed. Bid dat die Kerk deur die Woord van God ’n instrument van
verandering sal wees. Bid vir alle kerkgenootskappe, die burgers van Venezuela en vir ons
verskillende projekte.
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