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40 Dae:
Commitment – ek sal dit doen as ek tyd het!
bring sedert 1957 die
Boodskap van die Bybel aan almal deur gratis en bekostigbare
lektuur. Pamflette is beskikbaar in meer as 20 tale oor
onderwerpe wat wissel van geloofsgroei tot sosiaal-maatskaplike
probleme. Hierdie hulpmiddels is ideaal vir eie geloofsgroei of
om in ŉ een-tot-een verhouding met iemand anders te gebruik
om hulle te vertel van sy liefde en trou.
Raak betrokke by die 1 MILJOEN BYBELS VIR 1 MILJOEN
KINDERS-PROJEK om die Bybelse boodskap na die kinders van
ons land in Afrikaans, Engels, Xhosa, Sotho, Tswana, Zoeloe en
Pedi te bring. Vir meer inligting of indien jy self die projek vir
kinders in jou area wil aanpak, stuur ‘n e-pos aan info@clf.co.za
(Mei 2019: meer as 96,982 Bybels versprei in sewe tale.)
Besoek ons webwerf by www.clf.co.za of skakel 021 873 6964 vir
meer inligting.

Ek is tans besig met die opstel van volgende
jaar se almanak. Indien u my graag op iets
wil attent maak, of iets byvoeg skakel asb
die kerkkantoor by 021 873 2763.

40 DAE – Hoe meer hoe beter… - Mark 8:34 – Mark 9:1 (11 Augustus)
“Wat help dit ‘n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor”? ‘n Klomp
liedere wat mense sing gaan oor geld. Die ds vind dit egter ongemaklik om oor geld te preek.
Mense meet ‘n werk se sukses daaraan toe om vanaf 9-5nm te werk. Dit is belangrik om te werk.
As ek dan so hard werk – waarvoor werk ek? Om rekeninge te kan betaal, genoeg geld te hê,
om na die familie om te sien, spaar vir iets wat jy graag wil hê ens. Daar is verskillende
motiverings.
Markus sê hierdie lewe is vir julle as geskenk gegee – daar moet ‘n balans wees. Wat moet ek
doen om die ewige lewe te beerwe? “Verkoop alles wat jy het en gee vir die armes”. Julle het die
hele wêreld as wins gekry, maar julle gaan verlore?
Mense wil net nog en nog hê. Mense werk nie lank voordat hulle stoei om hul eie wense waar
te maak nie. Dit is onbybels. Die Woord van God sê julle moet ingestel wees om eerste My
Koninkryk te soek.
Party families is kwaad vir mekaar oor ‘n erflating. Materialisme is deel daarvan.
Wat bly oor? “Julle fokus moet wees om die ewige lewe te beerwe”. Geen geld kan vrede en
geluk koop nie. My balansstaat moet iets van my storie vertel.
Wat help al die geld en geeneen om jou lief te hê nie. Ons moet eerder hoor wat God sê. Wat
sê die Woord vir ons? As ons met eenvoud en liefde leef – familie en verhoudinge is vir ons
belangriker as geld. Geen geld kan geluk of gesondheid koop nie.
Die Here vra dat ons en vriende vir die klein dopeling wys wat familie en vriende is. Dit
onderstreep weer om in vriendskap en liefde met mekaar te lewe, Dit is wat God sê-nie hulle
nie.

Maandag 19 Augustus 2019 om 19:00 by die pastorie.

–
Nogmaals baie dankie vir al jul reëlings, Joan Rossouw en helpers om weereens van die Seniors
se middagete so ‘n groot sukse te gemaak het. Die kos asook saamkuier was absoluut heerlik!
Ons het werklik Groot waardering daarvoor.

Louis Anderson (19) – Marise Brendel (19) – Elnica
Mostert (19) – Bennie van der Merwe (19) – Johandre
Coetzee (20) – MC Malan (20) – Chris Pieters (20) –
Erick Carstens (21) – Christie Henn (21) – Mariana
Malan (22) – Minnaar Oosthuizen (22) – Elan Scott
(22) – Marc Booysens (23) – Alicia Herman (23) –
Izaan van der Westhuizen (23)

Ons gaan ‘n pretloop aanbied tydens ons
basaar. Meer besonderhede volg binnekort – stof solank die tekkies af!

Tsjeggiese Republiek: Bid dat die bybelse boodskap regoor ons land gehoor sal
word. Mag die Here die Tsjeggiese Christene versterk om die Woord met die res
van die bevolking te deel. Dank die Here vir Bybelwerk wat reeds hier gedoen is.
Pole: Dank die Here vir sy volgehoue seëninge wat ons Bybelgenootskap ontvang.
Bid vir ons toekoms, vir ons nuwe Ekumeniese Bybel en vir almal wat geloof, hoop,
liefde en vertroosting sal vind wanneer hulle hierdie moderne vertaling lees. Dank
die Here vir ons personeel.
Slowakye: Prys die Heer vir die sukses van ons projekte wat daarop gemik is om
verstotelinge soos die Romani-gemeenskap, siggestremdes en Dowes, met die Bybel
te bereik. Bid vir die vertaling van die Bybel in Gebaretaal.

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 Die Matriekfees word aangebied in samewerking
met #imagine se nasionale bestuur en die
twee kissies, en die koste daaraan
Jeugkantoor van Communitas. Die koste vir die
verbonde is R2600.
Indien u
kamp
is R1800 wat alles insluit behalwe vervoer.
belangstel in die koop van ‘n nis kan
Om in te skryf, volg enige van die opsies hieronder.
u dit by die kerkkantoor bespreek Skryf in voor 30 Junie en betaal slegs R1500, voor
en betaal. Wanneer dit nodig is om
30 September slegs R1600 en voor 31 Oktober
gravering op die granietsteen aan te
R1700!
bring sal die kerkkantoor vir u die
Vir meer info en om die inskrywing digitaal te
nodige reëlings tref, maar u moet
voltooi, sluit aan by ons Facebook groep by:
die kostes vir die gravering self
https://www.facebook.com/groups/159706121357796/
vereffen, aangesien dit nie by die Epos reimaginematriekfees@gmail.com of skakel
prys van die nis ingesluit is nie.
Faani by 083 856 1951.

