
 

HANGKLIP WOEKER 

Op Vrydag 26 Julie hou Hangklip hul jaarlikse plesierige sop & sjerrie 
& sangaand.  Kaartjies is by die dienswerkers in Hangklip en by die 

kerkkantoor beskikbaar.   
Gaan geniet die aand teen R50 per persoon.   

 

BESOEK VAN ATLETE VIR CHRISTUS 

Ons ontmoet die Atlete vir Christus-groep op 17 Julie  om 19:00 in 
die kerkgebou.  Dit is ’n uur-program.  Hulle program is as volg: 

Hulle stel eers hulself en Atlete vir Christus bekend.  Een van die 
spanlede sal ’n getuienis lewer en daarna is daar sang deur die 

groep.  Daarna gee die toer-dominee ’n boodskap. 
Almal word hartlik uitgenooi om hierdie geleentheid by te woon. 

 
Ons gee vir die groep aandete en ontbyt.  As iemand ’n bydrae wil 

maak tot die koste van die etes,  kan dit by die kerkkantoor 
inbetaal word. 

 

PALMIET WOEKER 

Op Vrydagaand 19 Julie hou Palmiet vanaf vyfuur ’n heerlike kuier-
geleentheid in die kerksaal. 

Verskillende soppe,  brood en nagereg teen R50.  Kaartjies is by 
Palmiet se dienswerkers en die kerkkantoor 

 

EKO-BEDIENING 

Neem asb kennis van die Eko-bediening se volgende vergadering, 
DV Dinsdag, 16 Julie om 17:00 in die konsistorie. Nuwe lede is 
ook baie welkom. Agendas sal volgende week ge-epos word of 

kry vir jou ŉ kopie by die kerkkantoor. 
 

OMGEE BOETIEK 

Daar is ’n tekort aan warm wintersklere en beddegoed by die boetiek.  
As jy kan help kan dit Maandae en Vrydae tussen 10 en twaalf by 
die kerksaal afgelewer word.  Kom ondersteun die boetiek- jy loop 

heelwaarskynlik self iets moois daar raak. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Welkom by die erediens                          

       

       09:00      Hangklip      -    Ds. Steven Sass 
        

       09:30      Kerkgebou  -    Ds. Hannes van Wyk   

 

Deurkollekte:  Diens van Barmhartigheid 
 
 

Eredienste 14 Julie 2019 
09:00 Kerksaal 
09:00 Hangklip-Sentrum in Bettysbaai 
09:30 Kerkgebou 

Deurkollekte:  VGK  

 
BYBELSKOOL  

Die Bybelskool hervat eers na die vakansie  
op Sondag 14 Julie. 

 

 

 

 

 

Ons gemeente  

se snapscan kode 

          KLEINMOND BETTYSBAAI PRINGLEBAAI ROOIELS 
  KERKKLOK 

7:07:2019 

Kerkkantoor 028 271 3470 ngkkleinmond@gmail.com 
www.ngkkleinmond.co.za 

Ds. Steven Sass  072 352 8347  
sasssteven@hotmail.com 

Dr. Chris Malan  072 198 7279  

drchrismalan@outlook.com 

mailto:ngkkleinmond@gmail.com


ONS GEE OM  

      WAAR DAAR HARTSEER EN KOMMER IS.  

Ons dink aan almal wat ons gebede baie nodig het   

Ons dink veral aan Jannie Basson: Sb4 ( 4108),   
Marianne Oosthuizen:  KP (0787342726),     
Marie Groenewald:  KB3 (0722205457),   

Ezette Swanepoel:  PM1,  Ferdi Naudé:  Bb2, (0726393226),  
Suretha Luttig:  Ba1 (0726068525), Louw Erasmus: KB1 (4866), 

Riti Turner:  KB1 (0793862695),  Tweenitha Coetzee: KB1 (3440),  
Hilda Roets: KB5 (5889),  Nico Jacobs:  Ba2  3103) en 

 
 

 

..   EN WAAR DAAR VREUGDE IS. . . 
Baie geluk aan almal wat gedurende die week verjaar. 

 

 

In die besonder almal  wat vandag verjaar.  Ons gee ook hul 
kontaknommer sodat u hulle kan bel.  

 

Cobus de Jongh (0282714566  -  KB1) 
Celie de Wet (0828295566  -  PB3) 
Ria Eybers (0832868317  -  PB1) 

John Jackson (0833637589  -  Sa2) 
Peter-John Kruger (PM1) 

 
 

DIE WEEK SE PROGRAM 

Dinsdag  Skole heropen 
08:30  Dagbestuur vergader 
16:39  Gebedsgroep 
17:30  Kommissie vir Administrasie vergader 

Donderdag 16:00  Kooroefening 
16:30  Arbeidsbediening vergader 
18:30  Getuienis-aksie vergader 

 
 

DEMENSIE ONDERSTEUNINGSGROEP  

18 JULIE om 10:00 by FYNBOSPARK (Ingang einde van 
Geelhoutlaan).  Corrie Hugo gaan die  opvolg doen van haar 

beradingsessie. Almal welkom. Bel Madeleine 082 434 7377 vir 
meer inligting. 

 

 
Baie dankie aan almal wat poedings gemaak en vla geskenk en 

gewerk het by die Wintermark.  Dit was ’n groot woekerpoging en 
met almal se bydraes het dit baie goed verloop. 

 

GEBEDFOKUS 

Ons bid vir ons regering: 
Vir wysheid en integriteit,  vir die stryd teen korrupsie. 

Ons bid vir ons gemeenskap: 
Ons bid vir die verhoudinge oor klas- en rasgrense heen. 

Ons bid vir almal wat werkloos is en moet stry om oorlewing. 
Ons bid vir ons gemeente: 

Vir die kommissie- en diensaksie-vergaderings wat begin. 
Vir die kerkraad vir wysheid. 
Ons bid vir ons lidmate: 

Vir almal wat eensaam of siek of bekommerd is. 
 

Laat ons steeds onthou om te bid: 
Mag my gebed voor U wees soos 'n wierookoffer, die uitstrek van 

my hande soos 'n graanoffer in die aand.  Psalm 141: 2 
 

  

HELPENDE HANDE 

Alisha de Lange van Solidariteit  se HELPENDE HANDE besoek 
’n Omgee-groep in Bettysbaai om  meer te vertel oor al 

wonderlike uitreik-aksies waarby hulle  betrokke is. 
                         Datum:  Woensdag, 10 Julie 2019 
                         Plek    : NG-Sentrum, Bettysbaai 
                         Tyd      : 14:30  - 15:30 

 
ALMAL IS BAIE BAIE WELKOM OM DIT BY TE WOON   

en 'n koppie lekker tee saam te geniet. 
 

EKO-BROKKIE 

 Goeie nuus is dat Dat@stoor gebruikte inkhouers (cartridges) van 
drukkers herwin. Ondersteun asb hierdie inisiatief. 



 
 
 
 


