
GEBEDFOKUS 

Almagtige God 

U teenwoordigheid vul die ganse heelal 

en tot selfs die kleinste van u skepsels. 

U omvou alles wat bestaan met u teerheid. 

Oorspoel ons met die krag van u liefde, 

sodat ons lewe en skoonheid mag beskerm. 

Vul ons met vrede, sodat ons as broers en susters kan 

saamleef – 

en niemand skade berokken nie. 

O God van die armes, 

help ons om die verlorenes en vergete siele van die aarde 

– hulle wat so kosbaar in u oë is – te red. 

Bring herstel in ons lewens, 

sodat ons die aarde mag beskerm en nie beroof nie, 

dat ons skoonheid mag saai, 

nie besoedeling en vernietiging nie. 

Raak aan die harte 

van hulle wat slegs op eie gewin ingestel is 

ten koste van die armes en die aarde. 

Leer ons om die waarde van elke skepsel te ag, 

om met verwondering en nadenke gevul te word, 

om te besef dat ons, onderweg na u oneindige lig, 

in ‘n intrinsieke verbondenheid 

met elke skepsel leef. 

Ons dank U vir u teenwoordigheid in elke dag. 

Ons gebed is: bemoedig en versterk ons 

in ons strewe na geregtigheid, liefde en vrede. 

                           

       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 

 
 

31 Maart 2019 
Welkom by die Erediens 

 

 

                           

       

       09:00       Hangklip       -   Ds. Johann Botha 
        

       09:30   Kerkgebou    -   Ds. Theuns Henn   

 

Deurkollekte:    Plaaslike Onderwysfonds 
 

Eredienste Sondag 7 April 2019 

09:00 Kerksaal 
09:00 Hangklip-Sentrum in Bettysbaai 
09:30 Kerkgebou 

Deurkollekte:  Fynbos Seniorsentrum 

 

 

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) en Ami de Villiers:  Bb3.  
 

Ons dink ook aan Elise Smit van PM1 en hul familie na Tiaan se 
dood.    Mag hul die Here se nabyheid in ’n besondere mate beleef. 

 

 
 
 

 

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

 

 

In die besonder almal  wat vandag verjaar:  
Christo Brits (Sb1),  Ismarie Henning (KB1), 
Annie Theart (Sa3),  Greyling Visser (KB1). 

 

 

DIE WEEK SE PROGRAM 

Sondag  18:00  Bybelskool in die kerksaal 
Dinsdag  Skole heropen 

 16:30  Gebedsgroep  
Woensdag  08:00  Dagbestuur vergader 

Donderdag  15:00  Senior Burgers 
 16:30  Arbeidsbediening 
 18:30  Bid vir sendelinge 

 
 
 

SABBATSVERLOF VIR DS. STEVEN 

Tot 10 April neem ds. Steven sabbatsverlof.  Elke drie jaar is ’n 
leraar verplig om dit te neem.  In daardie tyd sal hy nie 

telefonies bereik kan word nie en lidmate word gevra om hom 
die rus te gun. 

Ds. Jannie Hougaard neem in daardie tyd waar en lidmate in 
Hangklip,  see a,  see b  en see c   asook Kogelpark,  word 

gevra om hom te bel in geval van nood.  

Ds. Jannie se selnommer is 083 680 7694 
 
 

VERANDERDE TYD:  FAMILIEDIENS  

Lidmate word herinner dat die familiediens in die kerksaal 

gedurende die tweede en derde kwartaal om  09:00 begin. 

 

GEMEENTE 50 JAAR OUD 

In 2020 is ons gemeente vyftig jaar oud.  Ons wil begin beplan 
aan die feesvieringe.  Enigeen wat deel van die 

beplanningskomitee wil wees,  moet asseblief jul name by die 
kerkkantoor kom ingee, 

 

BAIE DANKIE 

Met elke funksie by die kerksaal is dit ’n geskarrel om die warm 
bakke te dra sonder vatlappe.  Tot die dag wat Susan 

Engelbrecht by die kantoor instap wat sy en helpers vir die kerk 
gemaak het.  Baie dankie dat julle die behoefte raakgesien en 

iets daaraan gedoen het.  Ons is by elke funksie dankbaar 
teenoor julle! 

 
 

BAIE WELKOM 

Lidmaatskapsertifikate van die volgende twee lidmate is 
ontvang: 

 

Izak en Dina Johanna Hattingh van Pellissier (PM1) 
 

Ons hoop hulle voel reeds baie tuis in die wyk en gemeente. 
 
 

VANAF ’N DANKBARE FAMILIE 

Baie dankie aan Hannah Louw (ons wyksouderling) vir jou liefde 
en ondersteuning deur die afgelope tyd,  veral die laaste twee 

maande!  
 

Liefde en dankbaar =  jou FBI-familie 
(friends being incredible) 

 
 


