
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS GEMEENTE VISIE VIR 2020: 
 

“DOEN WAT JESUS SAL DOEN” 
 

VANDAG – 18 OKTOBER 2020 

 

KONTAK ONS GERUS: 

Ds. Gert Victor: 082 459 2134 

Ds. Ulrich Ohlhoff: 081 436 7488 

Koster – Robert Nel: 072 150 4119 

Kerkkantoor – Winnie Ruocco: 074 438 0425  

Orrelis – Elize Horn: 079 502 6157 

1849-2019 
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VERJAARSDAE 

Mag die lidmate wat vandag en gedurende die 

week verjaar ’n fantastiese lewensjaar geniet, 

gevul met die ryke seëninge van God. 

Indien u naam nie op die verjaarsdae verskyn 

nie, kontak asb. die Kerkkantoor. 
 

18 OKTOBER 2020 

George Fourie 
 

19 OKTOBER 2020 

George Coetzee 

Alta Meyer 
 

20 OKTOBER 2020 

Blackie de Lange (85 jaar) 
 

21 OKTOBER 2020 

Mia Mynhardt 

Diana Schoeman 
 

22 OKTOBER 2020 

Thys Labuschagne 

Thinus Maritz 

Johan van der Weshuyzen 
 

23 OKTOBER 2020 

Zoey Jacobsz 
 

24 OKTOBER 2020 

Thelmie Bekker 

Annatjie Swanepoel 
 

EREDIENSTE  
 

Ons versoek lidmate om asb. vir die 

Eredienste te “bespreek” sodat die 

administrasie glad sal verloop en nie baie 

tyd in beslag sal neem nie.  

Indien u wil kanselleer kontak asb. die 

Kerkkantoor. 

https://reopen.church/r/ucKSRdhh 

of by die Kerkkantoor. 
 

Onthou asb. om u masker te dra tydens 

Eredienste. 

 

DIENS VAN BARMHARTIGHEID 
 

Die Diens van Barmhartigheid verkoop 

smullekker burgers met slaai op Sondag 

15 November 2020.  
 

Dit kos R50.00 per burger en u kan kies 

tussen ’n heerlike sparerib of hoender 

schnitzel burger. 
 

Alle burgers is vir wegneem en kan 

tussen 11:00 en 12:00 afgehaal word by 

die Kerk. 
 

Alle fondse gaan vir barmhartigheid in 

ons gemeenskap en u ondersteuning word 

opreg waardeer.  
 

Kaartjies is beskikbaar by lede van Diens 

van Barmhartigheid of by die 

Kerkkantoor. 

 

https://reopen.church/r/ucKSRdhh


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GETUIENISKOMMISSIE  
 

Evangelisasie Boodskappe in Zulu en 

Sotho  

Ons gemeente Evangelis, Peter Mofokeng, 

bring elke dag 'n kort geestelike boodskap 

vir plaaswerkers, huiswerkers en almal wat 

Sotho of Zulu magtig is. Boodskappe kan 

daagliks vir werkers aangestuur of 

voorgespeel word. Indien jy hierdie 

boodskappe wil ontvang stuur gerus 'n 

whatsapp boodskap met jou naam vir 

ds.Gert by 082 459 2134. Jy sal dan by die 

Evangelisasie Whatsapp-groep gevoeg 

word. 
 

Kos-Koepons vir Motorwagte  

Koepons is beskikbaar by Harrismith 

Fisheries. Ons moedig lidmate aan om 

eerder van hierdie koepons vir motorwagte 

te gee i.p.v. kontant, sodat hulle daarmee 

kos kan koop. Anders snuif hulle die geld 

op. 
 

Bybelverspreiding 

Lidmate word aangemoedig om steeds in 

hierdie tyd bydraes te maak vir die 

Bybelgenootskap sodat die Woord op 'n 

verantwoordelike wyse versprei kan word. 

Plaas gerus u bydrae in 'n toegeplakte 

koevert, gemerk "Bybelverspreiding" en 

plaas dit in die kollektesakkie of handig dit 

in by die kantoor. EFT-inbetalings kan ook 

vir hierdie doel in die kerk se rekening 

gemaak word, met verwysing 

"Bybelverspreiding". 
 

Morele Steun aan Christene in die 

Vervolgde Kerk  
Kontak asseblief vir Renata van 

Heerden (082 775 9790 ) indien jy betrokke 

wil raak by die ondersteuning van 

gelowiges in o.a. Iran en Irak en ander 

Midde-Oosterse lande. 
 

Gebed vir Peter Mofokeng 

Kom ons hou vol om voortdurend te bid vir 

Evangelis Peter en sy gesin. Hy doen 

ongelooflike goeie werk onder plaaswerkers 

in ons omgewing. Hy besoek hulle en preek 

reeds by ten minste drie landelike 

preekpunte. As jy by hierdie bediening 

betrokke wil raak kontak vir Chris of 

Annelie Pretorius (083 244 0448 /  

083 379 0480) 

 

FINANSIËLE SAKE 
 

Indien u graag ’n bydrae wil maak 

(maandelikse dankoffer, spesiale dankoffer 

of enige donasie vir projekte) is die 

volgende opsies beskikbaar: 
 

*Direkte inbetaling of oorplasing 

*Debiet order 

*Koevert 

*Kontant 

*Lewering van produkte 

*Verkoop van vee 
 

Kontak die Kerkkantoor (058 622 1355) 

gerus indien u meer inligting benodig. 

Baie dankie aan elke lidmaat wat ook ons 

Gemeente Finansieel ondersteun. 

 

SPESIALE DANKOFFER 
 

Baie dankie aan elke lidmaat wat reeds 

hulle Spesiale Dankoffer inbetaal het. 

Daar is steeds geleentheid vir inbetalings. 
 

Ons het hierdie jaar begroot vir ’n inkomste 

van R750 000.00 en ons het reeds die mooi 

bedrag van R430 000.00 ontvang. 

 

BOEK-RUIL-HOEK 
 

Die Boek-Ruil-Hoek is weer oop! 

Maandae tot Vrydae 09:00-12:00 
 

Kom loer gerus na alles wat beskikbaar is! 



 

Gebedsversoeke 
18-24 OKTOBER 2020 

 

Ons bid vir herstel vir:  
Monica Swart: Die gewas is skoon verwyder. Sy het egter terugslag gehad – was weer in ICU – 
probleme met haar hart. (082 486 0668)  
Madelè Botha: Sy herstel goed nadat die gewasse verwyder is.  Sy is deur ‘n baie moeilike tyd. 
Dankbaar vir elke gebed en omgee. (082 925 7240) 
Jaco Boyce (18 Jaar): Hy kry tans 3 keer per week nier-dialise. Hulle wag ook op uitslae van ‘n 
nier-biopsie. (Annelize 082 964 7328) 
Cathy Boyce: Sy was Woensdag vir ‘n lens-vervanging. Gaan goed. Hierdie Woensdag word die 
ander oog gedoen. (072 724 7209) 
Tannie San Coetzee: Sy was Woensdag vir ‘n katarakoperasie en ‘n lensvervanging. Ook haar 
ander oog word hierdie Woensdag gedoen. (073 206 2043) 
Anel Bekker: Dit gaan baie beter met haar. Sy begin eers 03 November met chemo-
behandeling. (082 785 7037) 
Marina van Wyk: Sy is in Bloemfontein geopereer – 4 stente ingesit, beenmurgtoetse, 
bloedoortappings. Dit gaan darem beter, is ontslaan en is tuis. (082 337 4359) 
Koos van Rensburg: Was vir ‘n nekoperasie in Bloemfontein. Dit het goed gegaan en hy 
behoort die naweek tuis te wees. (Leada 082 854 8386) 
Johan van der Meulen: Hy het Vrydag skouervervanging gehad in Bethlehem (082 565 8690) 
David Leslie:  Ons bly steeds bid vir hom en sy familie.    
 

Vertroosting: 
Van Rooyen gesin en vriende na Ebbie se dood. Ons dra hierdie gesin aan die Here op na hul 
groot verlies. 
Jollie Beyers  haar pa is oorlede. Ons bid vir hulle familie in hierdie hartseer tyd. Jollie 
(076 683 3331) 
 

Blydskap: 
Baie geluk aan Henry en Yolindi Prinsloo wat vanoggend hulle baba seuntjie doop. 
 

Ons bid vir ons land se boere en hulle families wat onder groot spanning verkeer. Bid vir 
veiligheid, kalmte en volhardende geloof. 
Ons bid vir ons skole: Die matrieks wat ernstig voorberei vir die eksamen. 
Die onderwysers wat hierdie moeilike jaar enduit moet voltooi. 
 

Mense met gebalde vuiste kan nie hande skud nie. 
Vergewe jou vyande, daar is niks wat hulle meer verboureerd 
maak as juis dit nie. 
God vergewe ons en gooi ons sondes in die diepste see.  
                                                                      (Corrie ten Boom) 

 


