2 September 2018

KONINGKRYKSTYD

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

Predikant

Orrelis

Ds. Francois Human

Stefan van Hansen

Erediens: 40 Dae - Week 5 – Leer (DANKDAG vir reën en bid vir nog reën.)
Dienswerkers: Geen agv uitnaweek
DEUROFFER: VCSV – Die VCSV se roeping is om kinders en jongmense te help om
teen hedendaagse probleme en Godloosheid bestand te wees sodat hulle as jong
Christene uitstaan in ‘n wêreld waar geloof en toewyding voortdurend uitgejaag en
afgebreek word. Dit word gedoen deur VCSV-takke by skole, jeugkampe, uitreike,
stranddienswerk, avontuurbediening en lewensvaardigheidsprogramme. Die Bybel en die
bestudering daarvan, gebed en soeke na die wil van God staan sentraal in die werk van
die VCSV. Die VCSV is ‘n geloofsorganisasie wat volledig op die voorsiening van die Here
vertrou vir vrywillige hulp en finansiële ondersteuning.
NASIONALE BIDDAG vir Dowes

Week 5 : Leer
Almal is welkom om saam met Hom te kuier op
Dinsdagaand om 18:30 in die konsistorie, en/of
Woensdagoggend om 09:30 agtereenvolgnes vir
die volgende 2 weke. 40 Dae afsluiting is Sondag 9
September 2018.

Kwartaalprogram
SONDAG 9 SEPTEMBER 2018
40 Dae afsluiting asook NAGMAAL
SONDAG 16 SEPTEMBER 2018
SANGDIENS
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.

Voorbidding
RINGSITTING vandag by WellingtonOos. Voorbidding daarvoor word gevra.

Baie welkom!
Baie welkom aan ons nuwe lidmate: Arline
Schlemmer en Noreen Swanepoel.

Lisha de Villiers (2) – Annalie Grobbelaar (2) –
Hannie Rossouw (2) – Seriena Nel (3) – Lise
Verhagen (3) – Hendrik Heydenrych (4) –
Francois Joubert (4) – Marietjie Maritz (4) –
Truter Prins (4) – Schalk van der Merwe (4) –
Stefanus Spamers (5) – Christian Buckle (6) –
Francois Malan (6) – Christiaan Stassen (6) –
Irma Visagie (6) – Minette Burger (7) – Armand
Groenewald (7) – Johan Stroebel (7) – Ria van
der Merwe (7) – Alexandra Gerber (8) –
Antoinette le Roux (8) – Wallace Loedolff (8)

Gedenkpilare
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: 26 Augustus 2018 – Matt 11 en Mark 6
40 Dae – Jesus genees
Die R in Rus staan vir Roetine – dit laat jou veilig en gemaklik voel. Roetine kan ook
gevaarlik wees – Jy moet eintlik nie daagliks dieselfde roetine hê nie want dit kan gevaarlik
wees. Roetine kan jou egter ook in ‘n groef laat val.
Op die Sabbatdag moet julle rus. Jy moet jou batterye/gemoed laai, om sodoende die
mens te wees wat Hy jou gemaak het. Daar is iets wat Hy vir Sy dissipels wou sê – Hy
sien hulle is moeg – Hy wil hulle na ‘n stil plek neem aangesien mense jou ook tap. Voordat
hulle egter op die plek van rus aankom is die ander mense reeds daar.
Jesus het hom onttrek van die samelewing om te rus. Die U staan vir Uitgeput – dinge
wat ons uitput gaan nie weg nie. Dinge wat vir ons tap tap nie noodwendig vir ‘n ander
persoon nie. Jesus sê Hy hoor dat jy ook deur Sy lewenswandel aanleer dat jy moet rusby My kom ontspan. “Kom na My toe almal wat uitgeput en oorlaai is en Ek sal vir julle
rus gee”.
Ons is soms bang vir stilte – om dinge in ons lewe weer in perspektief te sit. Wat hoor
ek as ek dit vir ons kinders wil leer? Roetine moet jou nie ontneem van die vreugde van
die lewe nie.”Kom na My toe as jy oorlaai word”. Daar is ook tyd vir stilte by die Here –
wat wil U nog vir my sê?
As ons saam met Jesus wandel moet ons hoor dat Hy tyd gemaak het om stil te word –
weer perspektief gegee vir die pad vorentoe. Dalk wil God jou lewe verander- inrig
wanneer jy rus by God. Hy sê “kom na My toe met alles” want Hy wil vir julle rus gee.

Gebedsgids vir Bybelwerk – 2-9 September 2018
Arabies-Israelse Bybelgenootskap: Bid vir ons werk om Arabiese Christene wat in Israel woon
met die Bybel te bereik. Bid vir ons Bybelgemeenskapsentrum. Bid veral vir die geleenthede wat ons
hier aanbied en wat veral op vroue en kinders gerig is. Bid vir ons Engele van Galilea-projek, ’n
Bybelgebaseerde
program
om
veral
kinders
met
die
Bybel
te
bereik.
Palestynse Gebiede: Bid dat ons baie Palestyne met die Bybel sal bereik. Bid vir ons spesiale
programme vir die jeug en vir kinders. Bid ook vir die politieke, ekonomiese en geestelike situasie
in ons land. Bid dat mense die hoop waarvan die Bybel ons vertel, sal ervaar.
Israel: Dank die Here vir die werk van die Bybelgenootskap in hierdie land. Bid dat die Here sal gee
dat meer mense in onsland die bybelse boodskap sal ontdek en ervaar. Bid vir kerke in hierdie land
asook vir ons personeel en Raad.

Dis tyd om te sing!
Datum: 8 September 2018
Tyd: 19:00
Plek: Kaapstad Stadsaal
Prys: R200 per persoon
Besprekings: 0860 26 33 42 of
besprekings@bmedia.co.za

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.
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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

