
 

Lees: Prediker 3:1-15 

Kernvers: Pred.3:11 

Tema: Die tyd wat God vir ons gee 

1. God gee elke ding sy bepaalde tyd 

2. Ons sukkel met tyd 

3. God gee ook die onbepaalde tyd 

4. Ek het sekerheid oor die ewigheid 

 

Sang: Ps.118:1,7; Sb.12-3:1,2; Ps.130:3,4; Ps.25:4,5;                    
    Sb.18-6:1,4,5 

 

KOLLEKTES 

Al woon ons nie nou eredienste by nie, is beide die kollektes van kardi-
nale belang sodat die Diakonie en Kerkraad steeds hulle vepligtinge 
kan nakom. 

 

MEELEWING 

♥ Liesel Armstrong (A1 076 402 0131) is uit die hospitaal ontslaan.              
Ons is saam met jou dankbaar vir die beterskap. 

 

Gister was God my genadig en ook more sal Hy my genadig wees. 
Diselfde geld vir die dag daarna en daarna en daarna, totdat daar 
nie meer dae sal wees nie en tyd deur die ewigheid ingesluk sal word. 
Tussen vandag en die hemel is elke oomblik van die Christen se lewe 
‘n oomblik van genade.    (Charles Spurgeon) 

NEUTEDOPPER 
 Dien die Here met 
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VERJAARSDAE  Loof God omdat Hy goed is! 

19/4 Gert Venter *  A4  0828092367 
24/4 Marietjie du Plessis *  B3  0822585548 
Lidmate 65 jaar en ouer *  
 

Ds Johan                                                                                                 
Namens die gemeente wil ons jou graag van harte gelukwens met 
die herdenking van jou geboortedag. Mag jy die Here se seën                                   
geniet op hierdie dag en ook elke dag die res van jou lewe. Ons is 
dankbaar teenoor die Here vir 'n herder en leraar wat ons op so 'n 
besondere wyse dien en lei. Geniet die dag saam met jou gesin. 
Gesondheid en krag word jou toegebid. 
“Laat, Here, u seën op hom daal, u guns uit Sion hom         
bestraal!                                                                                                
U wat beveel en - dit geskied, wil, Here, u seën oor hom      
gebied!” 

KOLLEKTE EN BYDRAES 
Ons dankoffers (vir die kerkkas): 
o   Wees steeds nougeset in die afdra daarvan. As u dit nie elektronies 

kan doen nie, reël met ‘n ouderling , diaken of medelidmaat wat toe-
gang tot die internet het om u dankoffer elektonies namens u af te dra 
o     Ons gaan vir 5 Sondae nie in ‘n erediens vergader nie en ook nie 

‘n bydrae in die kollekte sakkie by die deure kan plaas nie. 
Hierdie sakkie bydrae beloop gemiddeld ongeveer R1000 per ere-
diens.  Dra asseblief sorg dat u u “kollekte sakkie” bydrae steeds gee 
-  hetsy elektronies soos hierbo of indien dit nie moontlik is nie, moet u 
asseblief die geld eenkant hou totdat ons weer ‘n normale erediens 
kan hou.    
o     Dink ook weer biddend na of dit wat u bydra werklik tot die eer van 

God en die Kerk is 
 
Ons bydraes tot die Diakonie se liefdesdiens in die Gemeente: 
o     Hierdie liefdesdiens is in ‘n groot mate afhanklik van die bydraes             

wat in die kollekte sakkie onder die erediens afgedra word. Normaal-
weg beloop hierdie bydraes R8 000 per maand 

o     Elkeen van ons sal moet sorg dat ons die “onder die erediens” 

bydraes steeds gee; elektronies soos hierbo of indien dit nie moontlik  
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Is nie, moet u asseblief die bydrae eenkant hou totdat ons weer ‘n  
normale erediens kan hou.    

 o          Die grendeltyd het reeds (en gaan steeds) die ekonomie van ons    

 land swaar getref. Van ons lidmate moet reeds met mindere of 
 selfs geen inkomste klaar kom. Dit is duidelik dat ons as ‘n Ge
 meente en ook die Diakonie  toenemend geroep gaan word tot 
 die versorging van die hulpbehoewendes. Dink asseblief na oor 
 die taak van die Kerk en elke gelowige in hierdie verband en be
 sin biddend oor die bydrae wat u kan gee.    
 
Gereformeerde Kerk Akasia  Diakonie Geref Kerk Akasia 
ABSA tjek rekeningnr  060340889  ABSA Tjek 060280649 
Kode: 632005 (Pta-Noord)   Kode: 632005 (Pta-Noord) 
Verwys: Voorletters, Van en Wyk  Verwys: Voorletters en Van  
 

 
 
 
 
 
 

SASSA KOSPAKKIE AANSOEKE  
Aansoeke vir kospakkies kan per e-pos gedoen word: 

grantenquiries@sassa.gov.za 
of Gauteng kantore in Johannesburg  

Kontak 011-241 8324 

Mag God,  

die bron van hoop,  
julle deur julle geloof  

met alle vreugde en vrede vervul,  
sodat julle hoop al sterker kan word deur  

die krag van die Heilige Gees!                    
Rom 15:13 
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GRENDELTYD 

Wat kan ek doen om ander te help? 

 Maak ‘n ekstra bord kos en gee/stuur dit vir ‘n               

senior inwoner in jou omgewing. 

 Die kosnood in Pretoria-Noord en omgewing is groot. 

Pretoria-Noord Krisissentrum vra dringend die           

volgende:  

 baba melk, doeke, baba produkte– en kleertjies; 

 enige kos en toiletware is welkom.  

 Om die kos te  verpak benodig hulle baie plastiese 

 sake.  

 Kontak vir Carina Bam 012-7528772 of per 

 WattsApp 071 243 3065 

 

Wat kan ons as gesin saam doen? 

> Bestudeer as gesin saam ’n Bybelboek 

> Leer ’n nuwe taal aan 

> Gaan op reis deur Suid-Afrika of die wêreld op You Tube 

> Ma kan bietjie agteroor sit en rus, terwyl die kinders ’n 

heerlike ete voorberei. 

> Stel ’n vraelys saam en kyk hoe goed julle mekaar as 

gesin ken 

>  Moenie van wegkruipertjie, blindemol, koljander so deur 

die bos, en al die ander buite speletjies vergeet nie.  

   Belangrikste is dat pa en ma moet saamspeel.  

** Laat weet my gerus wat julle doen sodat ons dit met  

die gemeente kan deel. 
 


