LEKKER VERJAAR
Van

Noemnaam

Verjaar

Claassen

Layla

12/02

De Villiers

Henriëtte

12/04

023 312 1207

Malherbe

Carinus

12/05

023 312 3515

27828985489

Wessels

Matie

12/05

023 312 3535

27832296402

Claassen

Hendrik

12/06

De Wet

Jaco

12/06

023 312 1691

27761266950

Engelbrecht

Gerhard

12/06

023 316 1446

27738947510

Van Rensburg

Charmaine

12/06

023 312 1991

Van Zyl

Johannes

12/06

Blomerus

Johan

12/07

023 316 1523

Hanekom

Helena

12/07

023 312 2601

Rust

Ilze

12/07

023 312 2805

27828956890

Le Roux

Mariette

12/08

023 312 2959

27828705657

Pretorius

JC

12/08

Wessels

Jani

12/08

Gemeentekamp

Landlyn

Selfoon

27827077402

27720675628

27836517004

KINDERBEDIENING
2019
Indien jy graag by die kinderbediening
in 2019 betrokke wil wees, kan jy vir
Heinie Joubert by 082 921 4165 skakel.

Gemeentekamp volgende jaar is van
22 - 24 Febr. by Schoongezight in die Koue
Bokkeveld. Daar is toegeruste karavane
vir die nie-kampers!

Die Kinderbediening maak gebruik van
‘n groot groep vrywillige personeel wat
op ‘n rotasie basis werk sodat die las
nie te swaar op individue rus nie.
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Liewe Gemeentelid
Die bevestiging van Ds Jandré Viljoen word beplan vir
13 Januarie 2019. Dit is die eerste Sondag nadat die
skole vir 2019 begin het. Ds Jandré sal dus sy
intreeboodskap direk na sy bevestiging lewer. U word
vriendelik versoek om intussen die datum in u
dagboeke aan te bring.
Meer inligting rakende die program vir dié dag, sal
nader aan die tyd gekommunikeer word.

Kerssangdiens. 2 Desember 2018.
Skriflesing: Filippense 2:5-8. Fokusvers: Bedink onder julle dit wat ook in
Christus Jesus was. Tema: ”Jesus se nederigheid”.

1.

Boodskap:
Minka Matthee. Nina Wessels. Jana-Mari Steyn. Daan Wium.

1.1. Hy maak nie van Sy Godheid gebruik nie, Hy sit dit op sy. Hy het die
volste reg om God te wees en dit te bly, maar in Sy liefde vir ons maak Hy
nie van daardie reg gebruik nie.
Praktiese deel: Hy maak nie van Sy reg gebruik nie: Iemand steel jou
duur pen! Hoe sal jy optree wanneer jy van jou reg gebruik maak om die
saak reg te stel en hoe sal jy optree as jy nie van jou reg gebruik maak nie
en hoekom?
1.2. Hy word ’n brose mens net soos ons. Hy bevind Hom in die voorkoms
van ’n mens. Voorkoms:”Outward appearance. The word was used of a
king who exchanges his kingly robe for sackcloth.” Hy kom ervaar elke
druppel van ons menswees en leer om ons te verstaan.
Praktiese deel: Hy word ’n brose mens. Jy bly in ’n gegoede woonarea in
Ceres! Jy besluit om vir ’n tyd in die armste deel van die dorp te gaan bly
met dieselfde inkomste wat die kinders in daardie huis van leef. Hoekom
sou jy dit wil doen?
1.3. Hy word ’n slaaf nie net vir Sy Vader nie maar ook teenoor ons deur ons
te dien en self Sy dissipels se voete te was. Jesus het nie gekom om ge
dien te word nie maar om te dien. ’n Slaaf in daardie tyd was radikaal in
gestel op die opdragte van Sy heer en het elke opdrag tot in detail uit
gevoer. Jesus is selfs bereid om gehoorsaam te wees tot op Golgotha.
Praktiese deel: Hy maak Homself ’n slaaf! Wat beteken dit om Jesus as
slaaf gewilliglik te volg? Dit beteken om Hom tot die uiterste toe te gehoor
saam. Waarom sou jy dit wou doen?

1.4. Hy maak Homself laag, nederig. Die laagste was as vervloekte aan die
kruis. Watter gesindheid? Sy ouers was arm mense! Hy word gebore in ’n
onbenullige dorpie. Hy vra nie die beste behandeling op aarde nie: Die
beeskrip is reg!
Praktiese deel: Hy maak Homself laag, nederig. Jy kan iemand se kop
was as jy wil maar jy besluit om jouself laag teenoor daardie persoon te
maak. Wat dink jy sal dit behels en hoekom sal jy dit wil doen?
Daan Wium.
083 230 3857.
VOORBIDDING
Beterskap: Ansie Ontong, Annatjie Le Roux, Christa Pelser Neethling

Koekies vir Bejaardes
Die koekies vir Bejaardes word uitgestel. ‘n
Ander funksie vir die bejaardes van die gemeente word vroeg in 2019 beplan. Jammer
vir enige ongerief.

Nal’ibali Leesprojek
Indien u speelgoed het wat net rond lê, of u
kinders het daaruit gegroei, kan u dit asseblief
skenk vir die Nal’ibali leesprojek. U kan dit voor
die 14de Desember by die kerkkantoor afgee.

