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VANDAG
09:00 - Ds Jandré (Doop)
Luk 1: 26-38; 3: 23-38
KINDERS & JAM - Les 1 (Almal in die Kerk)
18:30 - Damdiens
WEEK
20/01 - Ruimte leiers vergader (18:30)
21/01 - Ceres Tuiste (10:30)
24/01 - Kleure atletiek (Gericke & Charlies)
25/01 - Kleure atletiek (Gericke)
VOLGENDE SONDAG
09:00 - Dr Marnus Havenga
Mrk 8: 22-33
KINDERS & JAM - Les 2

Laat hom wat dors het…

NUWE INTREKKERS
Baie welkom aan alle nuwe intrekkers. Ons hoop dat jul
alreeds tuis voel in ons gemeente. Indien julle enige inligting
soek, kontak asb die kerkkantoor by: 023 312 1602 of
ngkceresval@telkomsa.net. Besoek ook gerus ons webtuiste by
www.ngkceresvallei.co.za.

inkom!

Hierdie is ons gemeente
se tema vir die jaar.
Een waaroor ons baie
opgewonde kan raak.
Hoekom? Dit is vir ons
as geloofsgemeenskap ’n
uitnodiging om
dissipels te wees.
Dit is ook ’n
uitnodiging vir almal
in Ceres om deel te
raak van Jesus se
groter familie.

Lief&Leed
• Ons dink aan tannie Jean en oom Wilhelm Jansen van Rensburg met die
afsterwe van hul skoondogter.
• Bid asb vir al ons skoolpersoneel en kinders met die begin van die nuwe
jaar.
• Bid asb vir ons boere se oeste.

Dit laat my dink aan
die film, “Green book.”
’n Ware verhaal oor die
skuif van grense.
In
retrospek ’n verhaal
wat ons herinner aan
die essensie van ons
geloofsgemeenskap se
tema vir die jaar.
Kom ons leef dit!
Mag hierdie tema vir
ons ’n werklikheid
raak. Mag dit ons
uitnooi om anders te
leef, want Jesus was
tog anders.

BELANGRIKE INLIGTING
1

KATEGESE REGISTRASIE

Alle ouers moet asb hul kinders na afloop van vandag se
erediens in die kerksaal registreer vir die jaar se kategese.
Die verskillende graadgroepe se kategese materiaal sal ook
daar beskikbaar wees teen R75 p/b.

AANDerediens
Ons is baie opgewonde oor ons Aanderedienste wat op
Sondag, 09 Februarie 2020, begin. Die dienste sal om
18:00 begin en gaan ’n baie informele aanslag aanneem.
Indien jy wil betrokke raak by die Aanderediens kontak asb
vir ds Jandré.

ALMANAKKE
Daar sal na afloop van die erediens almanakke in die
kerkkantoor beskikbaar wees.

KERKKANTOOR
Die kerkkantoor sal Sondae-oggende, vanaf 10:00 tot 10:20
oop wees vir almal, behalwe op uitnaweke en vakansies.

BELANGRIKE DATUMS
Gemeentekamp - 21-23 Februarie 2020
Kontak asb vir Elsa Lombaard of die Kerkkantoor, indien jul ’n plek wil
bespreek vir hierdie jaar se gemeentekamp. Dit beloof om weer ’n
fantastiese naweek te wees.
Aswoensdag - 26 Februarie 2020

Deurkollekte
19 Januarie (Musiekbediening)
26 Januarie (INcontext International)
02 Februarie (Teologiese Kweekskool)

Daar sal Woensdag-aand, 26 Februarie 2020, om 18:00 ’n erediens in
die kerk wees. Aswoensdag is die eerste dag van Lydenstyd en is 40
dae voor Paassondag. Ons wil almal uitnooi om die aand saam met
ons stil te kom raak.
#imagine - 27 tot 29 Maart 2020
Dit is ’n groot Jeugfees in Bredasdorp. Dit beloof om ’n fantastiese
naweek te wees. Alle tieners tussen 13 en 18 is baie welkom om die
naweek by te woon. Kontak asb vir ds Jandré indien jy wil saam gaan.

HOE WIL JY DIE VALLEINUUS LEES?
Naam en van……………………………………………………

Merk asb die boksie:

Email: ……………………………………………………………

Digitaal

Gedruk

Sel nr: ……………………………………………………………

Vul in, skeer dit af en gooi dit asb in die kollekte mandjie

VERJAARSDAG

WHATSAPP NR

KATEGESE

As jy die gemeente se boodskappe wil

Indien julle enige inligting nodig het oor die

ontvang, maak asb seker dat jul die korrekte

graad 1-7 kategese, kontak asb vir Heini @

selnommer het.

082 921 4165.

Maak ook seker dat die

Indien julle enige inligting

Pietie Deetlefts - 19/01
Yvonne Verwey- 19/01
Hanré Burger - 20/01
Rina Theunissen - 20/01
Morné de Villiers - 21/01

kerkkantoor jou korrekte selnommer het.

nodig het oor die graad 7-10 kategese,

Tarien du Toit - 21/01

Jul kan gerus na afloop van die erediens by

kontak asb vir Louis (084 709 1726) of

Anri Fourie - 21/01

Nelia in die kerksaal gaan kyk of jul kontak

Elsmarie (082 603 1336).

Alle kategese

Eugene Labuschagne - 21/01

besonderhede korrek is.

materiaal is by die kerkkantoor beskikbaar

Abri van der Merwe - 21/01

selnommer is: 072 943 3343.

Die regte

teen R75 p/b.

Annalize du Toit - 22/01
Melissa Marais - 22/01
Chrizelda Albertyn - 23/01
Antoinette Pretorius - 23/01
Henri Bestbier - 24/01
Pierré du Plessis - 24/01
Le-Maré van Niekerk - 24/01
Sebasti Joubert - 25/01

