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DIE KERKKLOK

4 November
2291820182

Onthou van Hangklip se basaar môre.
Mooi week vir almal.
Kerksaal, Eerstelaan 38 om
08:30
Dr Chris Malan is aan die woord.
Hy lees uit Genesis 33:10
Reeks:
Die nessie wat ons bou.
Tema:
Die liefdesverbond van
vergifnis

Kerk, Vierdelaan 67 om
09:30:
Ds. Steven Sass is die liturg.
Hy lees uit
Hebreërs 1: 1-3 en 12: 1-3

Tema:
Jesus is die enigste
antwoord.

Gemeentesentrum, Disaweg
Bettysbaai om 09:00:
Ds. Daan Botha lei die diens. Hy
lees uit Hebreërs 9: 1-28.
Tema:
Erediensvernuwing begin by
jou alleen.

DEURKOLLEKTE
Straatwerk

WEEK SE AKTIWITEITE
Wyksbyeenkomste gedurende die week
Sondag

15:00 Interkerklike gebedsbyeenkoms
18:00 Bybelskool

Maandag

17:30 Hangklip Basaarvergadering

Dinsdag

08:30 Dagbestuursvergadering
16:30 Gebedsgroep in konsistorie
17:30 Kommissie vir Finansies

Donderdag

16:00 Kooroefening
19:00 Kerkraadskakeling in die kerksaal

ONS GEE OM
WAAR DAAR HARTSEER EN
KOMMER IS...
Ons dink veral aan Ezette Swanepoel: PM1,
Ettienne Gouws: BB5, Lida Fourie: Bb1,
Johan Els: Sa1, Cynthia Luyt: Sb1 (3482),
Truida Oberholzer: Sb2, Riti Turner KB1 (4917) en
Marianne Oosthuizen: KP.

’N SKAAP VIR R30
Blok Sc se wykslede loop met lootjielyste waar
’n skaap vir net R30 gewen kan word. Ook by
die kerkkantoor is die winskopie beskikbaar.

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar. Mag dit
’n jaar van vrede en vreugde in die Kleinmond-gesin
van ons Hemelse Vader wees.
4 November
Gert Engelbrecht (KB5)
Theresa Van Dyk (BB2)

7 November
Chris Bester (PM3)
Tertius Greeff (HK3)
Danelle Mouton (Ba2)
Beatrix Pienaar (BB1)
Jaap Van Deventer (BB5)
Dallie Viljoen (HK3)

5 November
Rita Hambley (Bb2)
Hendrik Saayman (Sc1)
Stefnie Steffens (KB5)
Drien Strauss (Sa3)
Lynette Theron (PM1)
Douglas Veldtmann (KB3)

8 November:
André Landman (KB2)
Denise Roux (PM5)

6 November
Koos de Wet (Ba1)
Danie Geldenhuys (KB1)
Annamarie Toerien (Bb2)
Cornita van der Merwe (PM3)

9 November:
Thys du Toit (KB2)
Louw Olivier (PM1)
Herman Swanepoel (Bb1)
Leon Truter (PM1)
Jos Visser (BB5)

10 November
Jeanne Burton (KB4)
Annie Harmse (Bb4)
Annabel Louw (Sb4)
Sybil Morkel (Ba1)
Wilna Rademeyer (BB1)
Daniel Steenkamp (BB2)
Carlene Steinmann (Ba2)

Sondag 11 November
Palmiet gee teen 12 uur ’n lekker Sondagmaal in
die kerksaal teen R60. Kom eet lekker saam
aan Sondag-lasagne en slaai en nagereg.
Kaartjies by die wyksouderlinge in Palmiet en die
kerkkantoor beskikbaar.

Vrydag 23 November
Op Vrydag 23 November is daar voedsel vir die
siel. Dan sing die Con Spirito-koor vir oulaas hul
harte uit. Dit is ’n program van ou gunstelinge,
geestelike- en Kersmusiek. Kaartjies is by die
kerkkantoor en Albertyn Apteek beskikbaar. Die
konsert is ten bate van die boufonds.

VROUEBYBELSTUDIE
Maandag
PM1
Dinsdag
KB1-5
Sb4
Sa3
Sa4
Bb1-4
HK3
Woensdag
KP
HK1+2
Ba1-3
Sa1+2
Sc1-4
PM3
PM2,4,5
Sb1-3

14:30

Esté Pepler, Piet le Rouxstraat 13

15:00
09:30
15:00
15:00
15:00
15:00

Kleintjie Muller, Boekenhoutlaan 32
Trudie van der Westhuizen, Tweedelaan 59
Soos gereël
Sylvia Coetzee, Derdelaan 120
Hesta Smit, Sesdelaan 18
Elna Bouwer, Keurboomlaan 1

09:30
09:30
10:00
10:00
10:30
15:00
15:00
15:00

Kogelparksaal
Chrissie Els, El Schammah 5
Hendriena Davie, Sewendestraat 45
Susara van Rensburg, Tweedelaan 142
Lorna Bonthuys, Derdelaan 4
Corrie van Wyk, DF Malherbestraat 60
14 Nov. Rita Bock, Hardepeerlaan 7
Kotin van der Merwe, Tweedelaan 90

VROUEDIENS
Op Dinsdag 13 November sluit die Vrouediens
amptelik af vir die jaar. Dis ’n kuiermiddag
waartydens elke blok ’n nommer lewer.
Kaartjies teen R15 is by die kerkkantoor
beskikbaar.
Ons sit as wyke of vriende met ’n gasvrou vir
elke tafel.
Melk, suiker, twee soutigheidjies, koppies en
kleinbordjies word voorsien.

DIE HANGKLIP-DEEL HOU MÔRE BASAAR
Gemeentesentrum in Bettysbaai
om 09:00
Kom kuier en geniet die oggend saam met die vriendelike
mense van Hangklip.
Hier word die allerheerlikste eetgoed, winskopies en pret vir
die kinders aangebied.
Boeke: vir die heerlike luilekker dae se lees en ook voedsel
vir die siel.
Boereworsrolle: Smul aan die beste in die geweste
Brode vars gebak, gebak: (koeke, terte (en met ‘n man in
beheer!)
Hamburgers: (Peet baaskok en suinig met sy resep vir die
heerlikste burgers )
Handwerk: lieflike tuisgemaakte en ander artikels
Kafee: Karen se nou reeds bekende koffie en heerlike
fyngebak.
Kerrie en rys (wat is ‘n basaar daarsonder)
Kindertafel: vir pret en plesier
Manstafel: met lieflike kersgeskenke vir die wederhelftes en
geliefdes
Pannekoek en Poeding: wenners uit die verlede.
Plaasmark met groente, ingelegte produkte en ander
heerlike tuisgemaakte produkte.
PLANTE : INHEEMS TE KUS EN KEUR.
Potjiekos: gemaak deur die manne in ons kontrei onder
leiding van Rudi
Wit olifante: Kom snuffel hier vir daardie winskopie
VEILING: Ons eie ds Steven sorg altyd vir n verrassing.
Onder andere ’n galjoen, ’n splinternuwe vêrkyker, een van
Ben de Wet se messe, ensovoorts.

ROLSTOEL GESOEK
By twee geleenthede is daar ’n rolstoel vir
lidmate by die Sentrum in Bettysbaai
benodig. Indien daar ’n lidmaat is wat ’n
rolstoel het wat nie gebruik word nie, sal dit
baie waardeer word indien u dit wil oorweeg
om dit te skenk.
VERSIERING HANGKLIPSENTRUM
VIR DIE ADVENTTYD
‘n Paar lidmate van die Hangklipstreek het verlede jaar
met groot toewyding, moeite en sigbare sukses die
sentrum versier vir die Kerstyd. Die Streekkerkraad van
Hangklip wil dié versiering vanjaar graag herhaal en
nooi lidmate van die Hangklipstreek wat graag hiermee
wil help, om hulle name deur te gee vir Rudi Perold
(083 677 3992, 028 272 9054).

SOPKOMBUIS
Die sopkombuis is op soek na ’n bestuurder. Hy of
sy is nie betrokke by die opstel van skedules of
saamstel van spanne of die finansies nie. Hy of sy
doen slegs die oorhoofse bestuur. Vir meer
inligting kan Alice gebel word
(072 611 1642 of 028 271 3123)

DEMENSIE
ONDERSTEUNINGSGROEP
Die groep vergader op 15 November om 10:00
by Kogelpark. Die spreker is Joan Marais en sy
kom praat met ons oor hantering van finansiële
aspekte met demensie in die gesin. Almal
welkom. Bel Madeleine 082 434 7377
AGAPE AKSIE
Op die naweek van 16 tot 18 November gaan daar ’n
gesellige byeenkoms wees wat belowe om diep spore te trap
in ons byeenkomste. Gedurende die naweek gaan almal wat
belangstel saam kamp op die Mthimkulu terrein in die
pragtige huisies. Ons gaan baie lekker gesels interessante
dinge met ons hande maak en heerlik eet..
Mev. Jurita Snyman gaan die geestelike deel hanteer en haar
tema is Boas en Rut.
Jy is baie welkom om hierdie naweek met ons te kom deel.
Datum:
Plek:
Koste:

Vrydagaand so ongeveer 5 uur
tot Sondagmiddag ongeveer 3 uur.
Mtimkulu
R100 per dag per persoon

Bring saam: Handdoek, Persoonlike toiletware. Jouself,
oopgestel vir die werking van die Heilige Gees met baie
liefde in jou hart.

LAAT WEET ASB VOOR 13 NOVEMBER SODAT ONS VIR
JOU ‘N BED KAN RESERVEER.
BEL: Judith by 082 3251231 of 028271 5577
of vir Sanet by 083 3301282 of 028271 3208

BAIE DANKIE VIR BELOFTES VAN
GELOOFSOFFERS
Die Getuienisaksie van ons gemeente wil graag BAIE
DANKIE sê vir die lidmate wat deur ‘n beloftevorm onderneem
het om in die volgende jaar ‘n geloofsoffer te gee. Hierdie
bydraes word gebruik om 13 sendelinge en
sendingorganisasies se werk elke maand met ‘n vaste bedrag
te ondersteun. ‘n Klein persentasie van ons lidmate het hulle
hiertoe verbind, maar die goeie nuus is dat die werk sal kan
voortgaan. Ons sê baie dankie vir elkeen wat belowe het om
by te dra, of dit reeds gedoen het.

Ons dink aan en bid vir almal wat
besig is met eksamen – veral die
matrieks.

GEBEDFOKUS
Ons bid vir ons broers en susters in Christus wat
nie vryelik kan aanbid nie en ter wille van hulle
geloof vervolg word.
Ons bid vir hulle beskerming, ook vir seën op hulle
werk en dat nuwe deure oopgemaak sal word.
Ons dank ons Hemelvader vir die wonderlike
voorreg om Hom vrylik te kan aanbid, vir ons
gemeente en al die geleenthede vir geestelike
groei.
Die beste gesindheid waarmee ons kan bid, is die
van nederige afhanklikheid, want ons besef dat ons
niks het en niks is sonder Hom tot wie ons bid
nie - Augustinus

BESTEL DIE KERKBODE
Lidmate wat in 2019 wil inteken op die
Kerkbode, kan dit teen R150 by die
kerkkantoor kom doen. Dit is vir 20
uitgawes. Indien u self inskryf, is die koste
R417 per jaar.

Lofprysingsaand
Onthou die lofprysingsaand vanaand
(Vrydagaand) in die kerksaal in Eerstelaan.
Dit begin om 18:30.
Bring ’n piekniekmandjie sodat almal lekker kan
kuier.
En kom om die Here te loof en te aanbid met jou
stem en alles wat jy is.

Leraars:
Ds. Steven Sass
072 352 8347
sasssteven@hotmail.com
Dr. Chris Malan 072 198 7279
drchrismalan@outlook.com
Kerkkantoor: 0282713470 nelineburger@gmail.com
Webwerf: www.ngkkleinmond.co.za
Facebook: NGK Kleinmond.

