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Ds. Francois Human
Johann Enslin
André Malan & Rudolf Jansen v Vuuren
Erediens
Kategese
Aanddiens: Moederkerk

4 Aug – 8 Sept – 40 Dae

Ons Senior Lidmate kan solank uitsien na ‘n volgende
heerlike geselligheid op Dinsdag 13 Augustus om
12:00 in die Onthaalsentrum. Uitnodigings daarvoor
sal eersdaags geskied. Indien u teen Donderdag 8
Augustus nog nie ‘n uitnodiging ontvang het nie, laat
weet asb die kerkkantoor by 021 873 2763.

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.

Afskop is 4 Augustus 2019 - Afsluiting: 8 September 2019
40 Dae boekies is te koop teen R20 elk.

Kom kuier volgende Sondag saam
met die Seniorkoor van
Hugenote Laerskool onder
leiding van Leana Engelbrecht.
Dit is met spesifieke fokus op die
Jeug!

4 Augustus – Muntlegging
POEDING VERKOPE NA KERK OP DIE STOEP

Vrouediens Sameroepsters en Wyksleidsters (basaar)
vergader op Woensdag 31 Julie om 07:30 in die
Onthaalsentrum.

Leandré Bezuidenhout (28) – Linzi
Blomerus (28) – Janie Loedolff (28) –
Johan Bauermeister (29) – Leana Goosen
(29) – Anton van Wyk (29) – Esther
Fourie (30) – Sunette Koen (31) –
Hannes Strauss (1) – Renco Basson (1) –
Liam Erasmus (2) – Ria Koch (3)

Ons is innig Dankbaar vir ‘n weldoener wat ‘n ruim
inbetaling gemaak het. Baie dankie ook vir verlede week
se bankoffer van R 8 792 asook deuroffer vir Bybel-Media
van R 1 732. Ons is innig Dankbaar vir elke offer wat
inbetaal word sodat ons die nodige Koninkrykswerk kan
voortsit.

En jou antwoord is… Eks. 3:13 en 14 en Eks. 4: 1-17
Wat hoor jy as jy hierdie gedeelte lees? Het jy gehoor van iemand wat vir Moses opdrag
gegee het? Moses het gesê hy kan nie die Here se opdrag uitvoer nie, en toe het die Here vir
hom ‘n oplossing gegee. Wat het jy vanoggend? Moses sê hy het ‘n kierie. Die Here het dit
in ‘n slang verander toe hy dit op die grond gooi. Wat het jy waarmee God jou kan stuur met
‘n opdrag? Waar kan jy blom waar jy geplant word?
Moses sê hy het net ‘n kierie. Die Here sê dit is oorgenoeg, en as dit nie werk nie steek jou
hand in jou sak en trek dit uit. Toe is sy hand vol melaats. Die Here het vir jou bepaalde
karaktertrekke gegee wat jy kan gebruik om vir Hom te getuig. Met aflegging van Belydenis
van Geloof het ek besef die Here wil my ook stuur met my geloof, sodat die wêreld kan sien
dat ek ‘n kind van die Here is. God sal jou voorsien, sodat jy in enige omstandighede jou
geloof kan bely. Wat het jy waarvoor jy belowe het?
Moes Moses ook nie vir‘n klomp van sy verwysingsraamwerk totsiens sê nie? Moet jy nie
ook op ‘n ander manier begin dink nie? Jy kan weer tot seën wees vir ander. Dalk moet jy
totsiens sê vir ‘n klomp denke. Wil jy nie ook vir ander mense wat smag na ‘n lang lewe saam
met die Here, noual voorberei vir die pad vorentoe nie? Mag die Here vir ons help soos Hy
ook vir Moses gehelp het.

Letland: Bid dat die mense van Letland die
transformerende krag van God se Woord sal ontvang.
Bid dat ons projekte diegene
sal aanraak vir wie dit bedoel is. Bid ook spesifiek vir
die hersiening van ons Bybel wat binnekort begin.
Roemenië: Bid vir die ontwikkeling van ons
voortgaande en toekomstige projekte asook vir ’n
groot impak op ons teikengroep. Bid vir ons holistiese
en missiegedrewe projekte vir kinders en
kankerpasiënte. Bid ook vir ons traumaberadingprojek.

Radiokansel is ‘n onafhanklike,
transkerklike en transkulturele Christelike
multimedia organisasie met Goddelike
opdrag om die evangelie van Jesus Christus
hoofsaaklik aan alle Suid-Agfrikaners te
verkondig by wyse van hoë kwaliteit radioen televisieprogramme, publikasies, die
elektroniese media en uitreikaksies, met
die doel om ongelowiges vir Christus te
wen en gelowiges in hul Christelike geloof
op te bou.

