Predikant
Orrelis
Dienswerkers
09:00
10:15
19:00

Ds. Francois Human
Johann Enslin
Schalk Burger en Jacques
Groenewald
Erediens
Kategese
Aanddiens: Moederkerk

Arbeidsbediening

Welkom by ons erediens!

ARBEIDSBEDIENING
NUWE INTREKKERS – BAIE WELKOM!!
Lidmaatskapvorms is beskikbaar op die tafel in
die voorportaal wat julle wanneer ingevul weer
aan die kerkkantoor terug besorg asb.

Johan Crous bring die Woord na
verskillende nywerhede. Hy doen ook
berading indien nodig. Dit is al “kerk” wat
die grootste deel van die arbeiders hoor en
beleef. U kan hom gerus kontak indien u wil
sien en beleef wat hy doen, en soek hy ook
altyd hulpwerkers wat hom kan help met
die verkondiging van die Evangelie waar
nodig. (Kontakbesonderhede is op die
voorblad van die almanak).

Die Gebedsimfonie

2020 Datums
om te dagboek is as volg:

Ontmoet weer vandag om 3:30 nm by
Eerste laan 22. Daar sal weer vars
gebedsversoeke wees van ons sendelinge.
Kom gerus om saam met ons te bid. "As
ons vir sendelinge bid, bid ons nie vir die
werk nie. Dit is die werk." Ons sendelinge
het ons gebedsondersteuning elke dag
nodig. Jy is ook nodig. Vir meer inligting,
bel ds Attie van Wijk, 082 55 7979 6.

24 Februarie – Kerkraadsvergadering (18:00)
5 Maart – Wêreldbiddag vir Vroue (Noordkerk
om 19:00)
8 Maart–Aandnagmaal -19:00
16 Maart – Uitvoerende bestuursvergadering om
19:00
17 Maart – Senior Lidmate middagete om 12:00
20 Maart – Skole sluit

Kongo (Brazzaville): Bid dat ons deur ons Bybelwerk die mense se Bybelbehoeftes sal
aanspreek. Bid vir ons werk aan die verskillende vertalings, veral vir die volledige Bybel in Beembe.
Kongo (Demokratiese Republiek van): Bid vir die Here se seën oor Bybelwerk in hierdie
land. Bid vir al ons vertalingsprojekte wat poog om die Bybel vir mense, soms vir die eerste keer,
in hul hartstaal te gee.
Tanzanië: Bid vir al ons Bybelgenootskapprojekte. Bid vir die nodige fondse sodat ons
vertalingsprojekte op skedule voltooi kan word. Bid dat hierdie Bybels ‘n verskil in mense se
lewens sal maak.

WAAR
Oorweeg gerus die volgende:





3 Persone wat kan help met byeenkomste by besighede
(is so 15 minute maks. – jy bring ‘n boodskap en bid saam
of die personeel van besigheid bid);
4 Persone wat ons kan help met besoek aan lidmate (ouer
lidmate of lidmate wat deur moeilike tyd gaan agv siekte
ens.);
3 of 4 Persone wat kan help met simboliek in die kerk (dit
wat jy sien in erediens);
2 of 3 Persone wat vir Johann kan help met vooraf sang;

 3 Persone wat ons Kategese lokale kan “uplift” met verf,
prente en kleur.

Let wel die
kerkraadsvergadering
verskuif na 24 Februarie –
verander datum asb.
Notules is vanaf Sondag
beskikbaar in die konsistorie.
Elke kerkraadslid moet asb saam
help dink oor die begroting, en
kan terugkom indien daar vrae en
voorstellings is aan die skriba by
021-8732763.

Wilma Anderson (16) – Rudi Meyer (16)
– Eugen Ramsauer (16) – Annie Smit
(17) – Jaco Drost (18) – Carlien Prins
(18) – Juan Venter (18) – Andries de
Kock (19) – Janke Oosthuizen (19) –
Talita Booysens (20) – Erika le Roux
(20) – Lezanne Mortimer (20) – Jaco
Rademan (20) – Ruspa van Rooyen
(20) – Charl du Toit (21) – Helie Kotze
(21) – William Stephens (21) – Joshua
Kearley (22)

Ons nooi al ons kinders uit om hierdie jaar saam met ons
te reis. Elke Sondag is daar ‘n Kindermoment tydens
Erediens vir ons voorskoolse kinders tot Graad 3. Daarna
gaan hulle uit na hul ontmoetings. Na die Erediens is ons
Graad 4 tot 11 se ontmoetings. Kom wees deel van die
reis. Ons verwelkom graag Ouers of Ouer persone om
ons te kom help. Kontak gerus vir Anja Barnard ons Jeugvoorsitter.

Ons kom elke tweede week byeen en behandel verskeie
onderwerpe of Bybelboeke. Tans is ons besig met die
TIEN GEBOOIE. Volgende byeenkomste is Dinsdag
(25/02) om 18:30 of Woensdag (26/02) om 09:30.

Uitdaging vir ons
Noord-Gemeenskap
vir 2020

Preekopsomming: 9 Februarie 2020:
Fil. 1: 3; 4:10 – Voorberei, verpak en
gevorm om te dien.

N ooi
O mgee
O mgewing
R eik uit
D ien

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 self vereffen, aangesien dit nie by die prys van
die nis ingesluit is nie.

God heg waarde aan jou wanneer Hy in jou werk. Die Here se Lig kan deur jou skyn. Jy word in
2020 geroep om jou Lig te laat skyn. “Stuur my Here”… Jy hoef nie weggebêre te word nie.
‘n Blom gee atmosfeer. Blom vir die Evangelie – in alle tye. Moenie dat jou blom verwelk nie.
Nuwe lewe word gebring deur die bediening van brood en wyn. ‘U is die wynstok – julle die
lote’. As julle offers gee, spruit die goeie voort.
Partymaal is die wingerde nie die gemaklikste werk nie – dit is soms moeilik om jou lig te laat
skyn, maar God gee vir ons die waarde terug sodat jy kan blom waar nodig.
Liefde – Hoop – Geloof
Jy word geroep om Liefde te wys. Die Here wil jou heel maak, maar Hy wil jou uitstuur sodat
ander kan sien Chrstus leef in jou.

BEGROTNING 2019

Ons het begroot vir ‘n inkomste van R 2 762 700, en het geeindig met ‘n totale syfer (Februarie
geskat) van R 2 472 654. Dus R 290 046 minder as waarvoor ons begroot het. Die begrootte
uitgawes was R 2 762 634, en die werklike uitgawes R 2 606 812.Dus R 155822 minder as waarvoor
ons begroot het. Dit laat ons met ‘n totale verlies van R 134 158.
Ons voorlopige begroting vir die 2020/21 werk ook uit op ‘n verlies van R 143 238. Sedert
2016/2017 boekjaar sluit ons elke jaar met ‘n verlies af, met die gevolg dat die bietjie reserwe
fondse wat ons het ook uitgeput raak.
Ons wil hê dat die gemeente ‘n bietjie moet saam dink oor hoe om die nodige inkomstes te
genereer.
Groot tekortkominge wat nie gerealiseer het nie was ons April Insameling (Distrik), Huur van
Onthaalsentrum, Wit Koevert insameling, Multi-Data Debietorders (lidmate op debietorders met
die gee van maandelikse Dankoffes weggetrek met kansellasies) en verkope van nisse.



Landbou: dit is parstyd, die tafeldruiwe word Let wel die kerkraadsvergadering
daagliks gepak en vrugte word geoes. Bid vir verskuif na 24 Februarie – verander
werkgewers, werknemers, boere, uitvoerders,
datum asb. Notules is vanaf
verpakkingsmense, ens. Dank ons Skepper vir oeste
Sondag beskikbaar in die
sover en vra vir seën vir res van oes.
konsistorie. Elke kerkraadslid



Nywerhede/ besighede: uitdagings in moeilike
ekonomiese tye. Dank die Here vir oop deure vir
die Evangelie en vra vir seën op die Woord wat
bedien word.



Skole: Personeel, Skoolhoofde, Beheerliggame en
Ouers. Dra ons Kinders op elke dag.



Gemeente: Werksaamhede van gemeenteplaaslik en
in breë kerk. Geestelike groei elke dag. Gesonde
Gesinsverhoudinge. en seën op Finansies.

moet asb saam help dink oor die
begroting, en kan terugkom indien
daar vrae en voorstellings is aan
die skriba by 021-8732763.

HULP BENODIG: ONS BENODIG DAMES WAT KAN HELP BY
VROUEDIENS – KONTAK CHRISTA STEYN (084-664-1166). OOK OUERS OF
ENIGE VOLWASSENE OM ONS TE HELP BY KATEGESE – KONTAK ANJA
BARNARD (082-891-2884)

