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.

CON SPIRITO SING VIR DIE BOUFONDS
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.

GEBEDFOKUS
Ons sê dankie vir ons kantoorpersoneel, voorsangers,
klankmense, al die kommissies en almal wat bydra om ons
gemeente op te bou. Ons bid ook vir hulle seën toe.
Ons bid vir die Hangklipbasaar en kamp van VGK , almal wat
siek, bekommerd en hartseer is.
Ons dra ook al ons sendelinge aan die Here op - bid vir seën op
hulle werk, hulle beskerming en finansiële behoeftes.
Ons bid soos in Rom. 12 dat God ons denke sal vernuwe sodat
ons kan onderskei wat God se wil is, dat ons leefstyl
deur die Gees bepaal sal word en ons so sy beeld sal vertoon.
Ons bid vir al die skole, kleuterskole en jongmense - veral vir
hulle wat sonder goeie opvoeding grootword.
Bid vir die matrieks wat met hul eindeksamen besig is.
Bid vir ouers en opvoeders vir wysheid en onderskeiding.
Meer dinge is te danke aan gebed as wat ons ons in ons wildste
drome kan voorstel -Tennyson

DEUR GOD
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08:30
09:00
09:30

Kerksaal
- Dr. Chris Malan
Hangklip
- Ds. Steven Sass
Kerkgebou - Dr. Chris Malan
Deurkollekte: Plaaslike VGK
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Deuroffer: Straatwerk

Sterkte en voorspoed, matrieks!!

ONS GEE OM

WAAR DAAR HARTSEER EN KOMMER IS.
Ons dink aan almal wat ons gebede baie nodig het. Veral aan:
Ezette Swanepoel: PM1,
Ettienne Gouws: BB5 (9689), Lida Fourie: Bb1,
Johan Els: Sa1, Cynthia Luyt: Sb1, Truida Oberholzer: Sb2,
Riti Turner KB1 (4917), Marianne Oosthuizen: KP,
Pierre en Helen Visser: KB1 na ouma Grace se dood,
Francois en Lida Cruywagen: KB1 na Lida se neef se dood.
Ons dink aan Nic Schoeman van HK3 en sy familie na Margie se
dood. Die diens is vanoggend om 12:00.
.. EN WAAR DAAR VREUGDE IS. . .
Baie geluk aan almal wat gedurende die week verjaar.
In die besonder wil ons Philip Fouche van PM3, wat vandag
verjaar, gelukwens

DIE WEEK SE AKTIWITEITE
Sondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrydag

18:00 Bybelskool
17:30 Hangklip Basaarvergadering
16:30 Gebedsgroep in konsistorie
17:30 Kommissie vir Finansies
09:00 Normaalklas: Vrouebybelstudie
15:00 Senior Burgers
16:00 Kooroefening
Lofprysingsaand

FINANSIËLE BYSTAND
Lidmate wat finansiële bystand vir skoolgeld benodig, kan
aansoekvorms by die kerkkantoor kry. Aansoeke sluit 31
Oktober 2018. Geen laat aansoeke sal oorweeg word nie.

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

DIE HANGKLIP-DEEL HOU BASAAR
Gemeentesentrum in Bettysbaai

Saterdag 3 November om 09:00

Luister na die onderhoud met ds. Steven Dinsdag
om 07:30 oor Whale Coast FM.
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.

