Predikant
Orrelis
Dienswerkers
09:30
19:00

Ds. Francois Human
Stefan van Hansen
Joan Rossouw
Christa Steyn
Erediens
Aanddiens: Nagmaal

Moslembediening- Baie welkom aan
Antoinetta Breytenbach en haar helpers vir
vanoggend se praatjie en poppekasvertoning
vir graad 0-3 kategese.

Almal…almal…almal is WELKOM!!
Kontakpersoon: Elize (Jeugvoorsitter –
083 383 0792)

14/4 – Graad 0-3 Poppekas Moslembediening
21/4 – Paastyd -uitnaweek
28/4 – Saamdink oggend - personeel
5/5 – Graad 0 -3 Huis Lizelle (Stokkiesdraai)ons maak die verskil
12/5- Spesiale dag vir die vroue

Vrouediens
Wyksleidstersvergadering om
07:30

Vrydag
19 April

Goeie Vrydag – Nagmaal
Om 09:00 in ons kerkgebou
Almal is welkom!

2019/2020

Woensdag
17 April

Dankoffer gee jy omdat jy WIL gee. Belasting betaal
jy omdat jy MOET. By dankoffer gee jy en verwag nie
iets terug nie. Wanneer jy belasting betaal verwag jy
sekere dienslewering. Dankoffer gee mens uit
dankbaarheid en gee volgens jou vermoë. Belasting
kyk meeste mense wat hul kan aftrek om minste te
betaal.

Ons het begroot vir ‘n totale inkomste van R 2 762 700 en vir ‘n totale uitgawe van
R2 762 634 – dus slegs ‘n krediet van R66. Die uitgawes is hoofsaaklik ‘n gegewe bedrag,
maar die inkomste is ‘n begrootte bedrag wat ons hoop sal realiseer. Met almal se
samewerking en getroue bydraes is dit moontlik om die nodige bedrag in te samel. Ons wil
veral daarop klem lê om die maandelikse Dankoffer per debietorder te gee. U hoef geen
bankkostes te betaal nie – slegs die bedrag aangedui. Indien u graag U Dankoffer per
debietorder wil gee is daar vorms daarvoor in die voorportaal wat u kan invul en weer terug
besorg aan die kerkkantoor asb.
SPESIALE PROJEKTE waarvoor begroot is is as volg:
Basaar: R360 000 - Dankfees: R104 200 - Funksie 24 Mei: R210 000 - Okt. Insameling:
R50 000 - Gholfdag: R150 000 - Arbeidsbediening:R110 000 - Multi-Data Debietorder:
R250 000 - Gewone kollekte: R250 000 – Maandelikse dankoffer: R347 000-00
Ons wil graag net weer ‘n opregte BAIE DANKIE sê vir getroue offers wat reeds na die kerk
gebring word. Dit stel ons weer in staat om uit te reik na andere wat dit nodig het. Mag God
u ryklik seën om weer vir andere tot seën te wees.

–

Elke tweede Dinsdagaand om 18:30 of
Woensdagoggend om 09:30 kuier ons saam
rondom die Bybel. Soms reis ons deur ‘n
aantal tema’s, ander kere werk ons deur ‘n
bepaalde Bybelboek of ons doen ‘n 40-dae
reis. Enige persoon wat wil groei in hul
geloof, hier is jou kans. Ons dink saam, vra
vrae en soek ook saam na antwoorde. Ons
volgende geleenthede vir 2019 is Dinsdag, 23
April om 18:30 en/of Woensdagoggend 25
April om 09:30 in die konsistorie. Kies gerus
of die aand of oggend vir jou die beste sal
pas.

LYDENSTYD is ‘n seisoen van 46 dae waarin
die kerk die lyding van Christus in
herinnering roep en daarop reageer in
voorbereiding op die Paasfees. Lydenstyd
wys by uitstek dat God op ‘n besonderse
wyse die God van noodlydendes, die armes
en die verontregtes is en dat Christus in ons
werklike nood ingedaal het. Die kruis is die
sentrale simbool in Lydensryd. ‘n Teken van
Sy lyding en sterwe. Vanaf Palmsondag tot
met die Donderdag voor Goeie Vrydag word
‘n diep rooi gebruik om die bloed van
Christus te simboliseer.

Marius Pool (14) – Dale Lees (15)
Rudolf Dreyer (16)
Nicky Geldenhuys (16)
Renier Marais (17) – Cornell de Klerk
(18) – Robert Harris (18)
Lizelle Scott (18) – Altus Lambrechts
(19) – Nadia Malan (19) – Mariaan
Stroebel (19) – Marius Rabie (20)

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. 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
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self vereffen, aangesien dit nie by die prys
In hierdie gedeelte sê die Here “onthou bietjie van die nis ingesluit is nie.
van die verlede – Ek gaan iets nuuts doen – dit
staan op die punt om te gebeur – is julle reg”!
Jesus kry dit reg om ons van sondaars
oorwinnaars te maak. Hy het die tree op Golgota
gegee. Hy tel ons op uit die stof – genees ons
grootste seer. Gebrokenes word vertroos. U het
miskien met die vasbind van ‘n kruis iets onthou
wat jou al seergemaak het.
Die Here stap sekonde vir sekonde saam met
jou, want Sy belofte aan die kruis is dat Hy ons
nooit alleen sal laat nie. Wat maak ons met die
vrymaking? Julle moet Sy naam groot maak en
prys. Lydenstyd help ons onthou dat Jesus
weggekyk het van homself en gegee het. Watter
raad wil Hy dalk vir my gee, en deur my ook iets
vir ander te doen. Hy skenk dit in oorvloed – prys
Sy naam deurdat jy dit ook deel met ander.

