GEBEDFOKUS
Bid na aanleiding van die Onse Vader.
Vader laat U Koninkryk kom. Laat U koninkryk in my hart kom. Ek
wil bo alles die koninkryk van God soek. Mag ons dieper verstaan
wat dit beteken om koninkryksgerig te leef en te beplan en
prakties uit te reik na noodlydendes en so hoop na hulle te bring
dat almal deel van U koninkryk kan word.

KERKKLOK
KLEINMOND BETTYSBAAI PRINGLEBAAI ROOIELS

1970 - 2020

Dank die Here vir ons barmhartigheidsbediening wat Jesus se
liefde en sorg sigbaar maak.

23:02:2020

Bid vir iemand wat die leiding sal neem en wysheid vir die
besteding van fondse vir hulp .

Welkom by die Erediens

Bid vir baie wat finansieel en emosioneel swaarkry.
Dank die Heer vir ons kerkraad en al die bedieninge en
kommissies en bid vir wysheid en seën op hulle werk.
Gebed vra meer liefde van die hart as bedrewenheid van die tong
Adam Clarke

RINGSITTING
Die Caledon Verenigende Ring sit op 23 Februarie by die NG
Kerk Caledon. Dit begin om 13:30.
Ons gemeente vaardig die volgende persone af om die Ringsitting
by te woon:
Dr. Chris Malan, Ds. Steven Sass
Le Roux Burrows, Hermie van der Merwe
Ons vra dat lidmate vanmiddag sal dink aan die besprekings en
besluite by die Ringsitting. Ons weet dat die Here self daar
teenwoordig sal wees.

DIE WEEK SE PROGRAM
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

16:30 Gebedsbediening in konsistorie
09:00 As-Woensdag-diens Kerkgebou
18:00 As-Woensdag-diens in sentrum
16:00 Kooroefening
19:00 Kerkraadskakeling

08:30
09:00
09:30

Kerksaal
Sentrum
Kerkgebou

Dr. Chris Malan
Ds. Jannie Hougaard
Ds. Steven Sass

Deurkollekte: CAVA
Die geld word aangewend vir die Christelike audio-visuele Aksie
geleë in Harare. Hulle druk Christelike literatuur. Hul missie is
publiseer, druk, versprei.

Eredienste 1 Maart 2020
08:30 Kerksaal
09:00 Hangklip-Sentrum in Bettysbaai
09:30 Kerkgebou
Deurkollekte: BADISA
Befonds maatskaplike dienste van die kerk vir bykans
alle soorte behoeftes.
Kerkkantoor: Nienie 0282713470 Elizna
0282713268ngkkleinmond@gmail.com/
ONS GEE OM
www.ngkkleinmond.co.za
Ds. Steven Sass 072 352 8347
sssteven@hotmail.com
Dr. Chris Malan 072 198 7279
drchrismalan@outlook.com

ONS GEE OM...
Waar daar hartseer is
Ons dink veral aan:
Douglas Veldtmann: KB3 (082 824 0765),
Jacques Fouche: PB2 (0282738924)
en Aletta Gildenhuys: Ba3 (0725769909).

en waar daar vreugde is
Baie geluk aan almal wat gedurende die week verjaar.
In die besonder almal wat regtig vandag verjaar. Ons gee ook hul
telefonnommers sodat u hulle kan gelukwens:
TIA BRITZ (0820545266 - BB1),
BRAAM DE VILLIERS (0824163318 - HK3),
EAN DU PISANI (0824948706 - Sa3), MAY NEETHLING
(0845807942 - Bb4) KOOS SNYMAN (0791180981 - PB3)

AS-WOENSDAG
Dit is die amptelike begin van Lydenstyd.
Ons vier dit met ’n meditasie-diens om 09:00 in die kerkgebou en
met ’n diens om 18:00 in die gemeente-sentrum in Bettysbaai.
Die diens die aand word in samewerking met die Katolieje Kerk
gedoen, in die lig van die verhouding wat na die brand tussen die
twee gemeentes ontwikkel het.
Lidmate kan, soos in voorbereiding vir Kersfees, sigbare simbole
in die huis plaas. Die kruis is die sentrale simbool saam met ’n
doringkroon of spykers. ’n Groot wit kers met doringdraad rondom
kan ook gebruik word.
Aardse kleure word in hierdie tyd gebruik.

WÊRELDBIDDAG VIR VROUE
Soos gebruiklik is die wêreldbiddag vir vroue op Vrydag 6 Maart
OM 16:00 by die VGK gehou. Ons moedig almal aan om dit by te
woon. Die tema hierdie jaar is: NEEM JOU MAT OP EN LOOP.

…EN MANS
En hierdie jaar is daar ook ’n manne-byeenkoms op Saterdag 7
Maart. Dit word in die kerksaal gehou om 08:00 met dieselfde
tema. Na die biduur is koffie beskikbaar.

BLOK Sa HOU POTJIEKOS-AAND
As jy kaartjies op die swartmark kan verkoop, sal jy skatryk kan
raak. Daar is baie min kaartjies oor teen R70 – bel Pierre le Roux
indien jy nog ’n kaartjie soek (076 688 8886)
Diegene wat gelukkig genoeg is om ’n kaartjie te hê, kan op
Vrydag 6 Maart om 19:00 by die kerksaal opdaag en van die groot
verskeidenheid potte kom geniet.
Onthou om eie eetgerei en drinkgoed saam te bring.

BAIE WELKOM, NUWE LIDMATE
Gerrit Johannes Jacobus van Deventer van Lynnwood (Sb3)
Dawid Hermanus en Hannelie Smit van Clanwilliam (BB1)
Elani Coetzee van Kenridge (BB1)
Ferdinand Phillipus Krige van Stellenbosch-Moedergemeente
(Sa4)
Hendrik Stephanus en Elsabé Coetzee van Kerkenberg (KB1)
Reinhold du Randt van Pearston (HK3)
Llewellyn en Aletta Jacoba Strydom van St Helenabaai (KB2)
Dirk Albert en Andriëtte Johanna Burger van Groblershoop (Sa1)
Willem Jacobus Johannes en Catharina Maria Smit van
Villiersdorp (Sb2)
Johan Ludwig Nel Smit van Kenridge en sy vrou en Mari Smit
van Clanwilliam (BB1)
Jakobus Marthinus en Charette Joubert en hul kinders Roean
Johannes en Janika van Wierdapark-Suid (PB2)
Carel Hendrik Cornelius Strydom van Riversdal (PM3)
Ignatius Leopoldus en Riana van Huyssteen van LourensrivierStrand (PB2)
Ons het ook Stella Elizabeth Botha se lidmaatskap van
Stellenberg Gemeente ontvang, maar ons het geen
kontakbesondehede van haar nie. Ons sal dit baie waardeer as
sy ’n draai by die kerkkantoor maak of Elizna Hogan bel
(028 271 3268)

GEBRUIK JY 940XL INK?
Kom koop teen ’n weggee prys by die kerkkantoor.

