algemeen >>>
Adres MacCronestraat 11 • Wellington • 7655
Tel 021 873 2763 I Pastorie 021 873 2765
Bankbesonderhede ABSA Wellington 430580019

Koninkrykstyd

Francois Human francois@wellingtonnoord.co.za
Johann Crous crousjm@telkomsa.net
Marita Coetzee marita@wellingtonnoord.co.za
Marius Otto marius@wellingtonnoord.co.za
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Bid en Dien

nuus
noord
SONDAGPROGRAM >>>
Biddag vir Opvoeding & Onderwys
Ds. Francois Human Ι Predikant
Stefan van Hansen Ι Orrelis
André Malan
Rudolf Jansen v Vuuren
Dienswerkers
09:00 Erediens Ι Kerkgebou

DEUROFFER
ARBEIDSBEDIENING
Arbeidsbediening Wellington: Johan Crous is ‘n paar jaar
gelede aangestel as Bestuurder van Arbeidsbediening wat
die Woord verkondig in nywerhede en dien as berader
waar nodig. Dit is partykeer die enigste manier wat die
werkers in aanraking kom met die Woord. Dit word beskou
as die Sendingbeen van die Gemeente. Ons dra feitlik
Johan se hele pakket self, maar enige bydraes daarvoor sal
baie verwelkom word.

Geen Kategese

EREDIENSTE
Eredienste vind
weer om 09:00
in die kerkgebou
plaasvind.
Ons sien uit om
ons geloofsfamilie
weer bymekaar te hê!

Baie dankie!
Graag sê ons baie dankie aan
almal wat gereeld gee –
finansies of van hulself om die
werk van die gemeente aan
die gang te kan hou. Ons is
opreg dankbaar daarvoor!

COVID-19 >>>
Hiermee die huidige regulasies vir eredienste, begrafnisse en
huwelike






Eredienste of ander geloofsgebaseerde byeenkomste is
beperk tot 50 mense in ’n gebou of 100 mense in die
buitelug [Sien Artikel 36(3)(a)]. Die regulasie praat van
“gatherings at faith-based institutions”.
Eredienste
word steeds digitaal uitgesaai Sondae op Youtube. Sms’e
word uitgestuur met ‘n skakel vir die diens.
Begrafnisse is beperk tot 50 mense wat elkeen 1,5 meter
van mekaar moet sit. Die byeenkoms mag nie langer as
twee ure wees nie. [Sien Artikel 35(3)]. Geen broodjies/
koffie/ tee kan na die tyd in die Saal bedien word nie.
Huwelike (met gaste) is beperk tot 50 in ‘n gebou “at a
faith-based institution”. Die huwelik sal geregistreer kan
word, sodra die registrasie van huwelike by die
Departement van Binnelandse Sake weer moontlik is.

Standaard COVID-19 protokol geld met alle eredienste, begrafnisse en huwelike. Onthou u masker
en behou asb u afstand in die kerk >>>

2de Lydensweek
Wat is Lydenstyd >>>
Lydenstyd is ‘n seisoen van 46 dae waarin die kerk die lyding
van Christus in herinnering roep en daarop reageer in die
voorbereiding op paasfees.

Alimentasie
Ons werk nou saam met die
ACVV wat die kospakkies
aanbetref, en voorsien tans 13
huisgesinne met kospakkies op
‘n maandelike basis, indien hulle
kwalifiseer om die kospakkie te
ontvang. Bo en behalwe die
kospakkies word die leraar
maandeliks oorval met versoeke
(tussen 15 en 20 gesinne) om
hulp op ‘n vertroulike basis, en
word ook so gehelp indien
moontlik.

Lydenstyd begin op ‘n Woensdag , 46 dae voor Paasfees. Die
kruis is die sentrale simbool in Lydenstyd. Lydenstyd is ‘n tyd van
hertoewyding. Daarom staan dissipelskap sentraal. Lydenstyd is
‘n tyd van bepeinsing en stilte. Lydenstyd is ‘n gereedmaak om
vernuwing in ons lewe te ontvang. Dit is noodsaaklik om ons eie
sonde in hierdie tyd te erken.
Die kleur in Lydenstyd is donker en aards. Voor Goeie Vrydag
word ‘n dieprooi gebruik om die bloed van Christus te
simboliseer.
Lydenstyd is ‘n geskikte tyd om na te dink oor die verskillende
gestaltes van lyding wat in ons gemeenskap kan voorkom.

By die deur…
Onthou asb om ‘n
almanak by die
voordeur op die tafel te
neem!
Die nuwe Kerkbode is
beskikbaar in die
voorportaal. Neem
gerus vir u ‘n
eksemplaar.
Vorms vir nuwe
intrekkers asook
Debietorders en ander
leesmateriaal.

Baie welkom aan ons nuwe
intrekkers / lidmate
Baie hartlik welkom! Vul asb ‘n lidmaatskap vorm op die tafel in
voorportaal so volledig as moontlik in, en handig by die
kerkkantoor in vir die nodige reëlings om u lidmaatskap aan te vra.

Gebedsgids vir Bybelwerk
21-27 Februarie
Kenia: Dank die Heer vir al die werk wat ons sover in hierdie land
kon doen. Bid vir ons projek wat daarop gemik is om Bybels aan
skoolgaande siggestremde kinders te versprei. Dit is ook ‘n groep
in ons land wat baie kwesbaar is.
Rwanda: Bid vir die oudioprojek wat gemik is op traumagenesing
vir diegene wat steeds swaar dra aan die seer van die verlede.
Bid dat God die leiers sal seën en dat daar in mense se
Bybelbehoeftes voorsien sal word en dat dit met die
genesingsproses sal help.
Uganda: Bid vir die opknappingswerk aan ons Bybelhuis en dat
ons lede en donateurs dit sal bly ondersteun totdat dit voltooi is.
Bid ook vir sukses van ons vertalingsprojekte en dat dit op skedule
voltooi sal word.

Kongo (Demokratiese Republiek): Bid vir al ons vertalingsprojekte,

BELANGRIKE DATUMS
UITNAWEKE (Nuut)
(onderhewig aan verandering)

19-22 Maart
1-5 April
21-23 Mei
11-13 Junie
6-9 Augustus
10-12 September
29-31 Oktober

gelukkige verjaarsdag...
21 Feb – Charl du Toit, Helie Kotze, William Stephans
22 Feb – Joshua Kearley
23 Feb – Ian Bouwer-Bosch
24 Feb – Johann Kotze, Carl Potgieter
25 Feb – Francois Hansen
26 Feb – Mari Carstens, Liam Walters
27 Feb – Madelaine Carstens, Maryke van Heerden
28 Feb – Paul Coetze, Boet Malan, Pierre van Schalkwyk
Baie geluk met julle verjaarsdag. Mag die volgende jaar
oorloop van liefde en God se seëning!
Ons is dankbaar >>>

Koringprojek
Baie dankie aan ons koringprojek se mense vir ‘n
wonderlike Koringopbrengs van R528 315. Baie
dankie vir ‘n wonderlike ekstra koring opbrengs
van R361 536.
Ons is saam bly, en dank die Here vir sulke mooi
opbrengste!

Gebedsversoeke en Pastorale versoeke – kan deur gestuur word na Francois en Johan.
Versoek dat gemeentelede wat nog nie hul selfoonnommers en e-posadresse deurgestuur
het nie. Dit stuur aan marius@wellingtonnoord.co.za
KERK- Ons is nie net Kerk op ‘n Sondag nie, maar elke dag…
Ons is die Kerk en daar vir mekaar se nood.

