
GEBEDFOKUS 

Vader ons prys U vir U grootheid, wysheid en barmhartigheid: 
“Here, ek kyk op na U wat in die hemel op u troon is. Wat sou van 

ons geword het as die Here nie aan ons kant was nie. Ontvang 
die dank wat ek u aanbied Here. Loof die Here want Hy is goed 

en sy goedheid duur tot in ewigheid. Ek het die Here lief want Hy 
hoor my en luister na my gebed.” (Psalms 120 – 131) 

·         
 Jesus het voor Sy kruisiging vir Homself gebid, vir sy dissipels 
en vir almal wat nog sal glo – Hy het vir jou gebid. Prys hom dat 
Hy jou in sy gedagtes het. “Dit is Hy wat ons gebring het waar 
ons vandag is omdat ons op Hom vertrou. Ons geniet nou die 

goedheid van God en ons is bly dat daar vir ons die wonderlike 
vooruitsig is dat Hy ook vir ons van Sy koninklike eer sal gee.” 

(Rom 5:2) “Wie het ons buiten U – buiten U in die hemel?” 
·         

 “Toe het ek ook ingegaan en dit alles gesien, en ek het besef dat 
Jesus uit die dood lewendig geword het. Ons het nie vooraf 

werklik verstaan dat daar in die Skrif staan dat Hy sou sterf en 
weer lewendig word nie.”  

(Joh 20:8-9) 

  
 

 INTERKERKLIKE GEBEDSGELEENTHEID 

As gevolg van  die Paasvieringe die naweek, is daar nie „n 
interkerklike gebedsgeleentheid gedurende April nie.  Die volgende 

geleentheid sal DV Sondag 19 Mei plaasvind. 
 
 

EKO-BEDIENING 

Neem asseblief  kennis van ons volgende Eko-
bedieningsvergadering, DV Dinsdag, 30 April van 17:00-18:00 in 

die konsistorie. 
Notule en agenda word  aan al die lede verskaf. Nuwe lede is 
baie welkom, laat weet Jan by 082 414 4254 dan kry julle ook 

die nodige dokumente. 

 
 
 

                           

       DEUR GOD  Kerkkantoor: 0282713470  

               die bron Leraars: 

         van lig en lewe Steven Sass  072 352 8347 

                                                              sasssteven@hotmail.com                      

 LEWE ONS                           Chris Malan   072 198 7279 
                                                                    drchrismalan@outlook.com 
                               

Webwerf:  ,  
E-pos  ngkkleinmond@gmail.com 

 
 

21 April 2019 
Welkom by die Erediens 

op Opstandinsondag 
 

 

 

                          

       

       09:00      Hangklip       -   Ds. Steven Sass 
        

       09:30   Kerkgebou    -   Dr. Chris Malan   

 

Deurkollekte:   Zimbabwe/.Malawi/ Mosambiek  
 

Eredienste Sondag 28 April 2019 
09:00 Hangklip-Sentrum in Bettysbaai 
09:30 Kerkgebou 

Deurkollekte:  Plaaslike Onderwysfonds 

 

 

Ons gemeente  

se snapscan kode 

http://www.ngkkleinmond.co.za/


ONS GEE OM  
 

     WAAR DAAR HARTSEER EN KOMMER IS.  

Ons dink aan almal wat ons gebede baie nodig het   
Ons dink veral aan Du Toit van der Merwe:  Sb2,  

Ida Mouton: HK1 ( 4068),  Theo McFarlane:  KP,  Charlotte Swart:  
KP,  Mariaan Oosthuizen:  KP,  Kallie de Kock:  KP  

en Ami de Villiers:  Bb3.  
 

  
 

 

..   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.:  

 Philip Botes Sel: 0832623643 Tel huis: 0282729001 (BB6) 
Joepie Engelbrecht Sel: 0724602689 Tel huis: 0282714015 (Sa4) 

Susan Groenewald Sel: 0722659829 (Bb4) 
André van der Walt Sel: 0832860435 Tel huis: 0282713027 (Bb4) 

Hildie van Wyk Sel: 0722031799 Tel huis: 0282713843 (KB1) 
 
 

DIE WEEK SE PROGRAM 

Maandag Kerkkantoor gesluit weens Gesinsdag 
16:00  Gemeentebediening 

Dinsdag 09:00  Kleingroepe 
15:00  Eiendomme 
16:30  Gebedsgroep  

Woensdag 09:00  Normaalklas:  Vrouebybelstudie 
15:00  Kleinmond Basaarkomitee 

Donderdag 16:00  Kooroefening 
18:30  Getuienis   

 
 

DANKIE 

Baie dankie aan almal wat so gereëld uit eie sak blomme 
voorsien vir ons kerkdienste. Dit lewer ‟n groot bydrae tot ons lof 

aan die Here.  Ons sien dit raak en geniet dit elke Sondag. 
 

Eko-wenk vir die week! 

 
Herwin asb alle huishoudelike batterye! Dit moet nooit in 

vuilisdromme gegooi word nie. Dit bevat bestanddele 
wat skadelik is vir die omgewing. Sover ons weet is dit 

net Spar wat hierdie spesiale dromme het vir die 
herwinning van batterye. 

 

DIS WEER TYD  

VIR  ONTBYT 

aangebied deur die manne vanni Hangklip 
SATERDAG   25 MEI 2019 om 09h00  

KERKSENTRUM BETTYSBAAI 
@ slegs R80 per eter  

KAARTJIES  
        Hangklip se Dienswerkers    

 Kerkkantoor en Albertyn Apteek op Kleinmond  
 

 

BRING en BRAAI 

BETTYSBAAI SENTRUM 

    WOENSDAG, 24 APRIL 2019 om 18h00  
 

Ontvries vir jou „n vleisie – sommer by jou huisie -  
en pak vir jou „n doppie maar bly in jou passoppie;  

hou vir eers jou drink totdat ons kooltjies wink.  
Ons maak vir jou die vuur – bring jy jou eie bier.  

Meet solank jou sent en Rande  
en kners dan effe op jou tande,  

want hier is nou jou kansie – ons vra nie dat jy dans‟ie -   
   kom borg „seblief ons man-ontbyt:  

want hieroor word jy nooit ooit spyt! 

 
 


