NG GEMEENTE KATHU
AANKONDIGINGS 10 Maart 2019
Ek en jy, as gestuurde gemeente, dien die Here
met vreugde deur by mekaar en by ander betrokke te wees.

053 723 1071

skriba@ngkathu.co.za

www.ngkathu.co.za

Oggenddiens 09:00 | Aanddiens 18:30
Leraar:

Ds Heinrich Viljoen

Teks:

Luk 1

Tema:

Wie is jou saligmaker(s)?

Woordverkondiging in die ander gemeentes:
Olifantshoek: Ds André de Villiers
Deben: Ds Schalk van Schalkwyk

Gekoppelde leraars in
Deben en Olifantshoek

Maandae:
Ds Schalk van Schalkwyk is
10 Gemeente-ete (Bring en eet)
12:00 13:00-21:00 in Deben.
13 Doopgesprek 2
18:00
29-31 #Imagine-kamp
Dinsdae: Ds Schalk van Schalkwyk is 08:00-13:00 in Deben.
Klavierspelers of orrelspelers word benodig asb

Belangrike datums vir die week en maand

Ons benodig asb dringend enige persoon wat bereid is om
af en toe te help met klavier- of orrelbegeleiding veral Ds André de Villiers is voldag in
tydens oggenddienste. As jy kan help, kontak as vir
Olifantshoek.
Therina van Schalkwyk of die kerkkantoor.

Welkom aan die nuwe lidmate
Ons hoop dat jy gou tuis sal voel in ons gemeente en betrokke sal raak by ons aktiwiteite. Tydens die erediens sal jy ’n pakkie ontvang met ’n vorm vir nuwe lidmate, wat jy asseblief vir ons moet voltooi. As jy enige vrae oor die gemeente het,
is jy welkom om te vra!
Kom drink gerus ’n koppie koffie of tee by ons selfbedien-stasie
Soggens drink ons koffie/tee NÁ die diens en saans drink ons koffie/tee VÓÓR die diens.
*Aanddiens: Ons vra dat lidmate asb by die teetafels koffie drink en nie in die banke nie.
Baie dankie vir die pragtige blomme in die erediens.

Gebedslys

Ons bid:
•

Vir Adri Scholtz se kinders en familie met haar afsterwe.

•

Vir Alta Boshoff. Sy het probleme met haar gesondheid en haar skoondogter het
komplikasies met haar tweede swangerskap.
Vir Pierre en Anne-Marie Ludik em gesin met die dood van klein Ebert.
Vir gesinne en huwelike wat deur moeilike tye gaan.
Vir tieners, dat hulle onder moeilike omstandighede sal vashou aan God.
Vir kinders en bejaardes wat in versorgingseenhede en tehuise bly. Ons bid dat hulle
veilig sal wees en goed versorg sal word.
Vir reën. Dit is nog in baie gebiede baie droog.
Vir die SAPD dat hulle wet en orde sal handhaaf.
Vir ons land en regering dat korrupsie uitgeroei sal word.

•
•
•
•
•
•
•

Toegang tot gebedshuis
As jy toegang tot die gebedshuis wil hê,
kontak vir SP du Plessis 082 459 4655 sodat
hy jou selfoonnommer kan registreer. Sodra
jou nommer geregistreer is, sal jy die hek
kan oopbel.

Gebed in die eredienste

Afhanklik van drank, dwelms,
of iets dergeliks?
Die CAD (ondersteuningsgroep vir middelafhanklikes en hul gesinne) vergader
Woensdae 18:30 in lokaal 13. Enigiemand is
welkom. Vir navrae, kontak Henriëtte Husselman 072 239 2361.
Oggenddienstye verander vanaf Sondag 7 April

As jy bereid is om in een van die eredienste Onthou asb dat ons oggenddienstye verander na winvoorbidding te doen, kontak vir SP du Plessis tertye (09:30) vanaf Sondag 7 April. Aanddienste bly
by 082 459 4655. Ons het jou nodig.
steeds 18:30

O Heer! Die wonder van U Skeppingsmag.
Suid-Afrika, die wonderskone Suiderland.
Regeerders het U oor hul goedgeag.
Die mense wat daar woon en werk.
Hul te regeer volgens U alwyse wil.
Met reg en geregtigheid hul te lei.
Oues van dae, weduwees en wese te beskerm.
Hul oor armes en swakkes te ontferm.
Groot en klein teen bedrog en geweld te bewaar.
Sodat dié wat U aan Regeerders gee as pand.
Elkeen weer terugbesorg in God se hand.
Loof en prys die almag Skepper Heer,
tot Sy eer; die Skepper God; van Suiderland.
– NGK Wonderboom

Kalahari-saam-eet vandag, kom eet saam!
Onthou van vandag (Sondag 10 Maart) se gemeente-ete om 12:00. Bring asb jou eie vleisgereg en bykos (groente, slaaie) genoeg vir
jou eie gesin. Almal eet van almal se kos.
Bring asb ook jou eie mandjie met breekware,
eetgerei, glase en drinkgoed. Kamptafel en
kampstoel opsioneel. Die kerk verskaf roomys
en koffie.

Adri Scholtz: Baie dankie!
Baie dankie vir elke finansiële bydrae,
asook elke ander vorm van hulp om die
laaste tyd van Adri se lewe so gemaklik en
pynvry moontlik te maak.

Die Potgieters groet
Andries en Johanita Potgieter en kinders het
verlede week vir Kathu gegroet om na OosLonden te verhuis. Hulle bedank almal vir hul
gasvryheid die afgelope 5 jaar en groet met ’n
swaar hart.

Herfsfees 2019
Ontbytkaartjies vir die Herfsfees sal ná
die vakansie beskikbaar wees.
Advertensies
Ons benodig asb twee of drie mense
wat kan help om die Herfsfees se advertensieborde in April te help plak en
opsit. As jy daarmee kan help, kontak
asb die kerkkantoor by 053 723 1071.
Hondevertoning en kompetisie
Bring jou vierpotige vriende vir ’n baie
opwindende kompetisie by die
Herfsfees! Daar is verskeie afdelings
met lekker pryse op die spel. Vir inskrywings en meer inligting, kontak Rana by
072 546 0875.
Vir privaat stalletjies (geen kos) teen
R100 elk, kontak vir Olive Gerber by
082 772 6900.

Ons het regtig in hierdie stadium nog baie
min bestanddele ingekry vir die fees. Ons
het slegs twee maande oor. Help ons asb
om bietjie-bietjie die bestanddele in te
samel. Kontantbydraes vir die fees is ook
baie welkom. Bestanddelelyste is by die
deure beskikbaar. Enige bydrae groot of
klein maak ’n GROOT verskil. BAIE DANKIE
aan elkeen wat reeds ’n bydrae tot die
fees gemaak het. Ons waardeer elke
bydrae!
By die kinder- en tienerkategese fokus
ons tans op die insameling van vier poedingbestanddele, naamlik: jellie (alle
geure), kondensmelk, karamelkondensmelk en Ideal-melk. Die jeug gaan op Sondag 14 April ’n toringbou-uitdaging hou
met alle poedingbestanddele wat tot dan
ingesamel is.
Koekiebakdatums
18-23 Maart is daar ’n koekiebak-aksie by
Elsa Cawood se huis. Ons het asb BAIE
hande nodig. As jy wil kom help, kontak
asb vir Elsa by 082 786 8610.

Sondag 10 Maart

Woensdag 13 Maart

Vrydag 15 Maart

Marisce
Erik
Madré
Rickus
Maryke
Lienke

Martie
Jacques
Milandre
Willene
Cara

Freddie
Kobus
Letitia
Chanél
Jarene
Danie
Doreen
Wicus

Fleming
Rademeyer
Esterhuizen
Kühn
Steyn
Van Wyk

Erasmus
Rautenbach
Muller
Cornelissen
Lubbe

Maandag 11 Maart
Pieter
Theron
Nadia
Du Toit
Veronic
Vermaak

Saterdag 16 Maart

Dinsdag 12 Maart

Donderdag 14 Maart

Ben
Flip
Martie
Janse/Tallies
Retief
Dévan
Adanjé

Drienie
Theo
Mariëtte
Etienne
Ansie
Shaun
Zander
Wiandri

Burger
Holzhausen
De Klerk
Taljaard
Botha
Schlechter
Strydom

Buckle
Van Eeden
Coetzer
Van Rensburg
Steyn
Smith
Smit
Vorster

BELANGRIKE INLIGTING

Carol
Yandi
Schalk
Arendt
Gawie
Tàina
Simone
Altus
Jayden
Raymond

Booysen
Steenkamp
Van Sittert
Ellis
Jansen
Roets
Boonzaaier
Van Zyl
Nolte
Von Czapiewski

LERAARS

Ds André de Villiers – Blok A

Kerkkantoor
 053 723 1071
 skriba@ngkathu.co.za /
kassier@ngkathu.co.za
Kantoorure:
Maandag tot Vrydag:
Bankbesonderhede:

Richardson
Hager
Longland
Du Plessis
Smith
Kühn
Opperman
Van Rensburg

Missionale Bediening, Kommunikasie en Finansies
 084 679 3274
 andre@ngkathu.co.za
Ds Heinrich Viljoen – Blok B
Jeugbediening en Kleingroepe

08:00-13:00

 082 352 6611
 heinrich@ngkathu.co.za

Vir Dankoffers:

Vir die BOUFONDS:

Ds Schalk van Schalkwyk – Blok C

NG Gemeente Kathu

NG Gemeente no 2

Blokbediening, Barmhartigheid,

ABSA Tjekrekening Kathu

ABSA Kathu

Nuwe lidmate en Eiendom

Rek 1990 590 024

Rek 1990 146 086

 084 673 1075
 schalk@ngkathu.co.za

