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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.

Almal…almal…almal is WELKOM!!
Kontakpersoon: Elize (Jeugvoorsitter –
083 383 0792)
28/4 – Saamdink oggend - personeel
5/5 – Graad 0 -3 Huis Lizelle (Stokkiesdraai)ons maak die verskil
12/5- Spesiale dag vir die vroue
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Bring eie drankies, glase
en ys.
Gebraaide Hoender –
aartappelslaai,
pampoenpoffertjies,
lagieslaai, broodrolletjie,
Jan Ellis poeding met vla

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, 7 Mei om
18:30 en/of Woensdagoggend 8 Mei om 09:30
in die konsistorie. Kies gerus of die aand of
oggend vir jou die beste sal pas.

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.

–

is die hoogtepunt van die kerkjaar
wanneer ons die opstanding van Jesus Christus
uit die dood herdenk. Dit is byna asof die
gelowiges die oorwinning met Paasfees nie
genoeg kan vier nie, en daarom strek die
viering van die opstanding oor 50 dae! Die
opstanding is so sentraqal in die evangelie dat
dit byna onmoontlik is om ‘n Christen te wees
en nie die opstanding te vier nie. Die
opstandingsevangelie dryf eintlik die spot met
ons ongeloof en ons verkleefdheid aan die
dood. Paasfees wil ons in beweging bring. Die
opstanding maak ons opgewek. Ná Pase kan
ons nie vrede maak met die lyding en
ongeregtigheid wat nog stuiptrekkings van ‘n
bedeling sonder Christus is nie.
Op die
Donderdagaand word die laaste avondmaal
herdenk. Gewoonlik met die viering van
Nagmaal. Goeie Vrydag is die dag waarop ons
die kruisiging van Jesus Christus herdenk. Op
hierdie dag word kerke gestroop van alle
versierings en simboliek.
Net die beker en die bord is daar om ons te
herinner aan Christus se bittere lyding. Die
sentrale simbool van Paasfees en die tyd
daarna is die lig wat deurbreek. Die
opkomende son herinner ons elke dag aan
Christus se oorwinning oor die dood.

Elise Orffer (27) – Thys van Lill (27) – Rikus van
Rooyen (27) – Stian de Klerk (28) – Coba Laing
(28) – Johann Möller (28) – Pieter-Niel
Rossouw (28) – Elsabe de Villiers (29) – Mary
Marais (29) – Marli Visagie (29) – Evan Cahill
(30) – Glaudia Grundlingh (30) – MC Barnard
(2) – Johan Bothma (2) – Abri Pool (2) – Schalk
Burger (3) – Christiaan van Vuuren (3) – JeanMarie Blake (4) – Pierre-Jeanne Gerber (4) –
Minke Zelzer (4)

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
14 APRIL 2019 – 1 Kor. 15: 1-11
kerkkantoor vir u die nodige reëlings tref,
Daar is ongeveer 57 miljoen mense in Suid-Afrika, maar u moet die kostes vir die gravering
en elkeen het ‘n mening oor hoe jy jou lewe moet self vereffen, aangesien dit nie by die prys
inrig ens. As jy vir mense iets vra is die antwoord “ja van die nis ingesluit is nie.
maar ek is nie goed genoeg nie ….”
Weet ons wie my Moslem buurman is? Weet ons
wat hulle glo? Dit help ons in die andersheid wat
ons ontdek. Ons het ‘n verantwoordelikheid en
kan nie wegstap van ons omstandighede nie.
Paulus sê deur Genade is ek wat ek is. Ek wil doen
wat God van my verwag. Ons moet sensitief wees
vir mense se verhale. Mense se stories en verhale
verskil –wees versigtig om te goedkoop met God
se Genade om te gaan.
Wat leer ons uit Paulus se getuienis? Deur die
Genade van God is ek nie beter as ander mense nie
– net anders. Ons vergelyk baie dinge met mekaar.
Dan sê Jesus Ek het ook iets wat Ek vir jou wil gee
–” My Liefde aan ‘n Kruis”. Ek kan ‘n verskil maak
– daar waar ek is – prys Hom! Ons kan nie wegloop
van
ons
verantwoordelikhede
niedie
verantwoordelikheid is by die kruis, want jy bring
Hoop

