
Baie welkom by die Erediens - 7 September

NG Kerk Vandermerwe
2014

Volgende Sondag 14September
9:30 GESAMENTLIKE EREDIENS - Ds Willem
DOOP & KERKRAADSBEVESTIGING
Kleuterkerk & Kategese
Deuroffer: Amos
Geen gasvryheidsbediening agv Amoskamp

11:15 Dagbestuur Bring-en-Braai by Ds Jakkie  
se pastorie

Hierdie week

10 September
Wyksbyeenkoms: Ds Jakkie

18:30 Van Zylstraat

www.ngkerkbonnievale.co.za

Gemeentekamp
26 - 28 Sept.

Ons bid vir:

• Loof en prys God as Vader, as Verlosser, 
en as Vertrooster!

• Dank Hom vir die gawes en die vrug van 
die Heilige Gees in ons lewens!

• Verklaar jou bereidheid om met jóú 
gawes, ‘n gawe tot opbou van Sy liggaam 
te wees!

• Verklaar jou bereidheid om saam met 
ander gebou te word, maar ook om déúr 
ander gebou te word.

• Dra die werksaamhede van die Instituut 
vir Dowes aan die Here op.

Gebedslys
 Dra die volgende persoon aan die Here 
op: Helmut Wolfharter 
 

Daar sal ‘n kort, maar BAIE BELANGRIKE 
Vrouediens-vergadering wees vir alle 
kerkraadsvroue, vroue van kerkraadslede 
asook alle hulpwerkers in die sysaal op 
Dinsdagmiddag 16 September om 5:15 nm.  
Dit is belangrik dat alle wyke asseblief 
verteenwoordig moet wees.  

Baie belangrik - Vrouediensvergadering!

Sondag 7 September
9:30 GESAMENTLIKE EREDIENS - Ds 
Jakkie
Tema: 1 Pet 2:2-5 Waarmee kan ons in ‘n tyd 
soos hierdie die koninkryk bou?
Kategese & Kleuterkerk: Helena de Wet  
Deuroffer: Dienssentrum
Gasvryheid: Sentraal

18:00 Amos ondersteuning

As enige iemand bereid is om vir ons ‘n 
baksel beskuit te skenk vir die 
gemeentekamp einde September, gee 
asseblief julle name vir Hilde of die 
kerkkantoor.  Ons benodig ook baie 
hout vir lekker kampvure! Enige hout sal 
welkom wees. 

Dankie aan elkeen wat die 
Gemeente 4x4 en ete ondersteun het!



BYBELSTUDIE - Impak van 
God se wil

Normaalklas: 9 September in 
konsistorie (Studie 11 & 12)

Dameskringe: 10 Sept - Studie 11
Mans- en werkende dames 

(aand): 
 16 Sept. - Studie 11 

HERFSVREUGDE KLEREKAS
6 Sept (Sa oggend) - Cora v Niekerk

Suzie Joubert
13 Sept (Sa oggend) - Mari vd Merwe &

Susan Wentzel

A life God rewards
kursus deur Bruce Wilkenson
Die kursus strek oor 8 weke en neem dieselfde 
formaat aan as die baie geseënde Three Chairs-
kursus.
Tyd: Sondagaande vanaf 18:00
Eerste sessie: 14 September
Jou lewe hier op aarde het ‘n impak op hoe 
jy die ewige lewe gaan deurbring.

Herfsvreugde Klerekas
 se voorraad raak baie min. Klere, 
skoene en beddegoed bydraes is 

baie welkom!

Die Vangnet Akademie vir kreatiwiteit 
het nou ‘n reeks kunsprodukte 
ontwikkel waarvoor ons ‘n mark het. 
Die afvalmateriaal wat ons kan gebruik 
het tot die volgende gekrimp:
Alle karton eierhouers
Koerante
Leë plastiekbottels (500ml,1L,5L)
Geskenkpapier en 
plastiek pilhouers

Ons benodig persone wat kan toesig 
hou en kinders kan leiding gee om 
gestruktureerd hul huiswerk te doen. 
Hierdie kinders se omstandighede is 
so dat hulle nie tuis hul huiswerk kan 
doen nie. As jy bereid is om te help, 
kontak asb. vir Helena by 083 603 
2971
 

broodsakkiesluiters

Ons wil weer gemeentevroue aanmoedig 
om te help brei aan ons “Waardevol vir 
Jesus” poppies vir die uitreike van 
straatwerk.  Die wol en die patroon is by 
die kerkkantoor beskikbaar.  Kom ons 
gebruik die laaste tydjie van die winter en 
sit nog 'n grootse poging in.  

Alle lidmate word uitgenooi na die opening van 
die Ringsitting wat tydens die aanderediens sal 
plaasvind by die NG kerk in Ashton, 7 September 
om 18h00.
Daar sal tee en broodjies beskikbaar wees vanaf 
17h15 en die gesprek begin om 18h00.  Tydens 
hierdie geleentheid sal vanaf die sinode se kant 
inligting gegee word rakende die wysiging van 
Artikel 1 van die kerkorde.  By ‘n latere 
geleentheid sal lidmate die geleentheid kry om 
oor die wysiging te stem.  Die wysiging maak 
ruimte dat elke lidmaat kan besluit of hy/sy die 
Belhar belydenis as ‘n opsionele belydenisskrif wil 
aanvaar of nie.  Die kerkraad sal by ‘n latere 
geleentheid meer inligting gee.  By die 
kerkkantoor is kerkbodes beskikbaar wat die hele 
aangeleentheid verduidelik.  

ringsitting - ope gesprek

Die vroue van ons gemeente wil graag 
aktiwiteitsvoorskote skenk aan die 
Alzheimers inwoners van 
Herfsvreugde.  Daar is 'n prys op die 
spel vir die mooiste en oorspronklikste 
voorskoot. Materiaal by die kerkkantoor 
beskikbaar.  

Net weer ‘n herinnering dat ons nog steeds 
broodsakkie sluiters bymekaar maak – onthou elke 
sluiter wat ons insamel is nader aan nog ‘n rolstoel 
vir ons ouetehuis.  Ons het alreeds een rolstoel 
gekry van broodsakkie sluiters. 
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