16 September 2018

KONINGKRYKSTYD

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

Predikant

Orrelis

Ds. Francois Human

Johann Enslin

Erediens: Sangdiens (Biddag: Biediening aan die Jode)
Dienswerkers: Sas Oosthuizen & Theo Heydenrych
DEUROFFER: Instituut vir Dowes (Sien agterblad)

10:45

Kategese
NGK Wellington-Noord

MacCronestraat 11 – Wellington – 7655
Tel/Faks: 021 873 2763 I Pastorie: 021 873 2765
Bankbesonderhede: ABSA, Wellington: 430 580 019

www.facebook.com/wellingtonnoord

E-pos adresse:

Francois Human: francois@wellingtonnoord.co.za
Johann Crous: crousjm@telkomsa.net
Marita Coetzee: marita@wellingtonnoord.co.za
Marius Otto: marius@wellingtonnoord.co.za
Johann Enslin: jenslin@hugenoteskool.co.za

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

Koringprojek 2018
Die koringprojek vorder baie goed. Kunsmis en
spuit-programme is reeds afgehandel en ons is
oorvloedig Geseën met reën. Op die stadium lyk
die oesvooruitsig, belowend. Baie dankie vir almal
se bydrae tot dusver.

Kwartaalprogram
MAANDAG 17 SEPTEMBER 2018
Kerkraadsvergadering om 19:00 in die konsistorie
VRYDAG 28 SEPTEMBER 2018
Skole sluit
SATERDAG 14 OKTOBER 2018
Graad 0-3 Uitstappie
SATERDAG 21 OKTOBER 2018
Graad 4-10 kategese uitstappie.

Loreen de Witt (16) – Sannie Nel (16) – Ruth
Slabber (16) – Jean Willemse (16) – Junita
Bester (17) – Nico de Villiers (17) – Abby-Gail
du Plessis (17) – Carina Rautenbach (17) –
Heleen Smit (17) – Karin van der Spuy (17) –
Junetta Goosen (18) – Renda Walters (18) –
Elouise Heydenrych (19) – Theo
Heydenrych (19) – Carlien Fourie (20) –
Christelle Stoop (21) – Carel van der
Merwe (21) – Ankia Wessels (21) – Dirkie
Bester (22) – Loekie Luus (22) – Annalene
Theron (22)

Gedenkpilare
Soft Toy Projek van
Pastorie en St. Crispin
liewe maatjies, klein en groot
soveel arm kindertjies het nood
hulle het nie kos of kleertjies om te dra
maar dis nie wat ons vandag van jul wil vra
baie kindertjies het nie eens één speelding
niks wollerig-sag wat hul hartjies laat sing
kom ons gee hulle iets om aan vas te klou
om die bang en nare monsters weg te hou
dalk 'n happerige haai of 'n teddy met 'n hoed
ja jongie, enige rondlê sagte speelgoed
help ons asb en maak 'n kinderhartjie bly
dis net so lekker om te gee as om te kry
bring al julle ou soft toys na die kerk
en laat Liewe Jesus-liefde deur jou werk
want al is jy klein, kan jy ook 'n verskil maak elke kinderhartjie-vreugde maak mos saak.

Ondersteuningsgroep
18 September – Martha Saal – 19:15
Dwelmverslawing
Spreker: Avron Appollis

Ons is baie opgewonde oor die eerste
fase se oprigting van 3 gedenkpilare in
die kerk se tuin langs die konsistorie.
Elke nis het plek vir twee kissies, en die
koste daaraan verbonde is R2600 tot
aan die einde van Desember waarna die
koste sal verhoog. Indien u belangstel in
die koop van ‘n nis kan u dit by die
kerkkantoor bespreek en betaal.
Wanneer dit nodig is om gravering op
die granietsteen aan te bring sal die
kerkkantoor vir u die nodige reëlings
tref, maar u moet die kostes vir die
gravering self vereffen, aangesien dit nie
by die prys van die nis ingesluit is nie.

Preek: 9 September 2018 – Handelinge 20
40 Dae – Dien
In hierdie pas afgelope 40 dae het ons in Jesus se geselskap gekuier/gebid/genees/rus/
leer/ en geleer wat is dit om diens te lewer.
As ons in Sy geselskap is laat dit ons tot diens oorgaan. Baiekeer as ons iets doen vra jy
maar wat is daar vir my uit die “deal” uit? Dienslewering is iets anders – daar is nie
noodwendig vir my iets in die “deal” nie. Die Heilige Gees help my om vir ander te help.
Inspirasie van bo help my om dit te doen. Jy gaan nie ‘n trofee kry vir iets wat jy gedoen
het nie. Om hier diens te lewer is iets anders – jy gaan nie erkenning kry vir diens wat jy
gelewer het , sonder om iets terug te verwag nie. Jesus het ook nie gekom dat mense
Hom moet dien nie, maar Hyself het diens gelewer.
Om diens te lewer is daar waar jy nodig is. Jy moet binne jou omstandighede blom
waarvoor jy geplant is. Jy doen dit omdat die Heilige Gees jou daartoe help om dit te
doen. Diens vra daar waar ons slaap, speel, huil, lag – iets van my te gee om te help.
Die Christen geloof is dat ons iets doen omdat die Here vir ons iets gegee het om vir ons
te help.
Die Here gee vir ons talente om te kan dien. Hy het vir jou so ‘n wonderlike mens gemaak
sodat jy vir andere tot seën kan wees. Julle moet werk, want deur dit kom seën. Die
Here het vir ons die waarborg van brood en wyn gegee.
Ons het werk om te doen want ons is deel van God se werksplan. Die Here gee die lewe
aan ons in oorvloed. Ons is 24 uur van die dag in Sy geselskap. Hy sal ons nooit alleen
los nie. Mag u dit geniet om daar waar die Here vir jou wil plaas te dien.

Gebedsgids vir Bybelwerk – 16-22 September 2018
Turkye: Bid dat meer mense die Bybel sal lees en vir die impak daarvan op hulle lewens. Bid ook
vir ons boekwinkel, dat dit daar vir ons moontlik sal wees om die Woord met meer mense te deel.
Bid vir ons personeel, vir hulle veiligheid, asook vir die politieke klimaat in ons land.
Ciprus: Dank die Here vir die Nuwe Testamente wat deur die onderwysdepartement in die skole
versprei is. Bid dat hierdie skenking sal voortgaan om leerders te help om meer oor die Bybel te
leer. Bid ook vir die Bybelgenootskap se verhouding met die kerke.
Malta: Dank die Here vir die 60ste bestaansjaar van ons Bybelgenootskap. Bid dat dit steeds vir ons
moontlik sal wees om in die Bybelbehoeftes van Christene op hierdie eiland te kan voorsien.

Fietstoer 28-30 September
Daar is nie meer baie tyd oor nie!!!! Kom ry saam
met ons die fietstoer. Ons ry die Vrydag van
Wellington tot op Riebeek-Kasteel. Die Saterdag
tot op Malmesbury en terug tot Riebeek-Kasteel
en die Sondag tot op Wellington. Ons ry ten bate
van Smart Start (vroeë kind ontwikkeling) om ons
projek op Wellington te ondersteun. Borgvorms
sal binnekort beskikbaar wees. Die bedrag wat
elkeen wat saamgaan moet insamel is R450. Die
vorms is reeds beskikbaar by Wellington-Oos
kerkkantoor, NG Kerk Wellington-Noord,
Wellington Moedergemeente, Skool, Ds Annelet ,
& Ds NJ. Enige volwassenes wat wil help by die
fietstoer is baie welkom. Kontak die kerkkantoor,
Ds Annelet of Ds NJ. (021-8732690)
Wellington Gebedsimfonie
Die Gebedsimfonie (interkerklike bidgroep vir
herlewing en veral Wellington se sendelinge)
ontmoet weer op Sondag 16 September om 15:30
by Eerste laan 22, Wellington. Almal welkom! Daar
sal vars gebedsonderwerpe beskikbaar wees sodat
ons ons sendelinge sinvol kan ondersteun. Vir meer
inligting bel ds Attie van Wijk, 082 557 9796.

Die Nasionale Instituut vir Dowes is in 1881 deur die kerk tot stand gebring
om die Dowes se stilte en afgesonderdheid te verbreek deur vir hulle taal aan
te leer, die Woord van God te leer, en alles-omvattende dienste te verskaf.
Dowes en persone met erge gehoorverlies se gehoor is in so ‘n mate
aangetas is dat dit nie as primêre middel van kommunikasie gebruik kan word
nie. As sulks moet Dowes enorme kommunikasie-uitdagings en ongelykhede
trotseer wanneer hulle dienste en gemeenskapsprosesse, net vir alledaagse
prosesse moet berei.
Vandag, 135 jaar later, is die Nasionale Instituut vir Dowes verantwoordelik
vir Volwasse meervoudig-gestremde Dowes wie nie selfstandig kan
funksioneer nie en residensiële sorg en beskermde werkswinkels binne ‘n
terapeutiese omgee-gemeenskap ontvang. Twee tehuise vir bejaardes op
Worcester en in Bellville skep ‘n veilige en gemaklike omgewing vir Dowes
asook liggaamlik gestremde Dowes en Doof-blinde persone. Die NID
Akademie bied ‘n verskeidenheid steundienste waaronder maatskaplike en
terapeutiese ondersteuning aan persone met gehoorverlies. NID Kollege bied
verskeie ge-akkrediteerde beroepsopleidingsprogramme vir dowe studente
aan.
Tans word Dowes ook as predikante en pastore opgelei by Deaf Christian
Ministry Africa by NID om die meer as 400 000 moeilik bereikbare Dowes in
Suid-Afrika te bedien met die Woord.
NID Bankbesonderhede: Bank: ABSA Rek no: 911 845 2209: Takkode 503107

