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OGGENDDIENS 09:00   

 
Lees: Efesiërs 6:18-24 
Kernvers: Ef.6:18 en Sondag 45 
Tema: Gebruik die wapenrusting wat God gee altyd met ‘n                 
    gebed in jou hart 
Sang: Ps.25:1; Ps.33:1,2; Ps.9:1,7; Skr.9-3:1; Ps.25:3,6; Ps.42:1,5 
 

God wil dat ons die wapenrusting biddend gebruik 
Dank en loof God vir die wapenrusting wat Hy gee 
Smeek Hom vir genade om die wapenrusting reg te gebruik 

 
KOLLEKTES:  
Onder die diens: Diens van barmhartigheid (Diakonie) 

By die deure: Instandhouding van kerk en erediens  (Kerkkas) 
 

MEELEWING  

.Hennie Briel (jnr) het ‘n beroerte gehad. Ons dra jou aan ons Vader in 
die hemel op. 
Johan Potgieter(C2 0125654682) is uit die hospitaal ontslaan.           
Ons vertrou dat jy heeltemal sal herstel. 

 
“Moet oor niks besorg wees nie…” Fil 4:6 
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Wense v ir  ‘n  jaar  van genade en seën  
Baie geluk  aan al  d ie l idmate wat  h ierd ie week hul  ge-
boor tedag herdenk.  God’s rykste seën word ju l  toegebid.  
(weens tegniese probleme kan ek ongelukk ig n ie d ie l id-
mate se name plaas n ie.  Jammer h ieroor . )  

EREDIENSTE SAAM MET PRETORIA-NOORD 2017 
 
Des 10 - Akasia 
Des 17 - Pta-Noord 
Des 24 - Akasia                                                                          
Des 25 - Pta-Noord (gesamentlike diens tussen 4 gemeentes) 
Des 31 - Pta-Noord 
Jan 7  - Akasia 
Jan 14 - Pta-Noord 

KONINGSKINDERS 2017 
Die kamp van die Koningskinders vind hierdie jaar plaas van 7 tot 15 

Desember 2017. Die kamp word deur die Gereformeerde Kerk Pretoria 

Noord aangebied vir minderbevoorregte kinders van die Pretoria 

Noordomgewing. Tydens die kamp word op geestelike verryking ge-

fokus en  Bybelstudie word gedoen maar tyd word ook gemaak vir  

speletjies speel, waterkaskenades, avontuurbaan, nagmars en baie 

gesonde pret. Die kampouers sorg vir ontbyt en die middag- en aand-

etes word deur die gemeentes voorsien volgens ’n vooraf beplande 

spyskaart. Die bestuur van die Koningskinders maak staat op hulp en 

bydraes van die gemeentes en het ons gevra om vir die aandete van 

Donderdag 7 Desember ‘n kouevleisrolletjie en ‘n koeldrank te 

voorsien. Donasies sal waardeer word en kan by Manda Nel of Hetta 

Viljoen inbetaal word. 

Desember teeskink 
Daar is nie wyke ingedeel om in Desember tee te skink na die oggend-
diens nie. Ons vra dus dat susters wat kan, asseblief sal help skink en 
melk sal bring vir die Sondae wat die dienste in ons kerkgebou is. Die 
Sondae is DV 10 Desember, 24 Desember en 7 Januarie. 
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Baie Dankie! 
Baie dankie aan die susters (en ander gemeentelede) wat deur die 

jaar hulp verleen het met die dek van tafels, skink van tee en koffie, 
voorbereiding van geregte en verversings asook opruim na afloop van 
funksies/geleenthede. Dis hier met seep aan die hande, arms vol 
tafeldoeke en bakke vol geregte dat ons mekaar beter leer ken, 
vreugdes en hartseer deel….Dankie aan ons predikantsvrou, Manda, 
wat baie van hierdie byeenkomste inisïeer, rëel, bestuur, lei en ons    
betrek.  
Dis ‘n vreugde en voorreg om tyd saam met medegelowiges deur te 
bring. As jy dit nog nie beleef het nie en deel hiervan wil wees kan jy 
kyk op die kerkkalender wanneer hierdie funksies aangebied word. 
Almal is welkom en hulp word altyd benodig om van ‘n geleentheid ‘n 
sukses te maak. Ons doen dit nie vir mense nie maar tot eer van ons 
Hemelse Vader uit dankbaarheid vir soveel seëninge en genade wat 
ons elke dag beleef. Kom wees jy die lig wat skyn ….al gaan die krag 
soms uit op ‘n kritieke stadium van ‘n funksie. 

 

Ons wil graag baie dankie sê vir die hulp met die vergadering van 

Streeksinode Pretoria wat Dinsdag hier by ons plaasgevind het. 
Dankie Simon en ds Johan vir die regskuif van die tafels en stoele en 
voorbereiding. 
Sowat 20 mense het of geld geskenk, roosterbroodjies gegee, vulsels 
gemaak of selfs vir ons bediendes gegee om te help opwas.                       
Baie dankie hiervoor. 
Dankie Wietske vir al die honderde lekker pannekoeke! 
Ons kon op ‘n eg Bybelse manier gasvryheid aan medegelowiges be-
toon. 

KOEKIES TE KOOP! 
Ons gemeente het meer as ‘n ton kleinkoekies gebak in 
die afgelope  3 weke.  Dit word verkoop teen R90-00/kg. 
Die opbrengs word aangewend vir die skole wat 
gestremdes onderrig soos die Trans Oranje Instituut se 
skole, die Pretoria Skool vir Serebraal gestremdes en  
andere. 
Plaas bestellings by ons kerkkantoor of Susan Fourie 
posvirsusan@gmail.com  of  kerkkameeldrift@gmail.com 
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BEWARING EN HERWINNING 
Die afgelope week het ons ‘n Omgewingsopvoeding konferensie in die 
Kruger wildtuin bygewoon saam met verskeie verteenwoordigers vanaf  
die VSA, Frankryk, Maleisië, Brasilië en SA. Die konferensie is geopen 
deur die wildtuin se bestuurder wat vertel het van hul groot taak om 
hierdie natuurerfenis te bewaar. Aanbie-dings het gehandel oor pro-
jekte wat regoor die aarde geloods word om ‘n volhoubare toekoms te 
verseker. Hierdie was die negende konferensie waarvan vier in Suid-
Afrika aangebied is en dit was ‘n ervaring om oorsese en plaaslike 
vriende weer te sien wat ‘n gesamentlike passie oor die omgewing 
deel. Dit is ook goed om te weet dat daar soveel mense is wat meehelp 
om die omgewing op te pas. Mens voel weer gemotiveer om God se 
opdrag om na die omgewing om te sien met hernude krag aan te pak. 
Bring asseblief die volgende herwinbare items kerk toe en plaas dit in 

houers soos volg: ○A4 - wit papier: by die verhoog in die kerksaal, 

○ander papier en glasbottels: in die onderskeie houers langs die om-

heining van die huurhuis, ○broodsakkieknopies en plastiek bottelprop-

pies: by die verhoog, ○ plastiekbottels  en aluminium-koeldrank  en –

bierblikkies: in die houers wat daarvoor gemerk is by die buite was-

bakke.  

ELJADA HUIS 
By Eljada Huis word daar omgesien na die behoeftes van 16 

minderbevoorregte gesinne (dit is 38 mense waarvan 9 kinders is). Die 

personeel wil graag vir hierdie gesinne (behalwe vir die kruideni-

ersware wat vir die Desembervakansie vir hul ingepak word) ook 

spesiale kospakkies saamstel vir die Feesgety. Bydraes van nie-

bederfbare eetgoed word gevra. Verder word die volgende ook be-

nodig: psalmboeke, enkelbeddens, opvoubedjies en matrasse, bed-

degoed. bordspeletjies, legkaarte, DVD's met geestelike musiek en 

kinderstories. Kontant word ook benodig. Indien u kan help kontak 

asseblief vir Annatjie by 012 377 0503 / 060 984 0809 of                       

Petro:  079 377 5711 by Boekenhoutkloofstraat 949, Claremont.     

Bankbesonderhede: Eljada Huis, Standard Bank,  Montana,            

Marketlink spaar, 044396058, Bankkode 051001 
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