
OGGENDDIENS 9:00 
‘n Spesiale welkom aan Jandré Coetzee wat die praktiese deel 

van sy studies hier by ons gemeente gaan doen. 
 

Lees: Matteus 6:19 - 34en Sondag 42 
Kernvers: Mt.6:21 
Tema: God se grens: Diefstal begin in ‘n mens se hart 

1. Alles is die Here s’n 

2. Hy stel ‘n grens vir aardse besittings  

3. Oorskryding van die grens – skat op aarde 

4. Lewe binne die grens – skat in die hemel 

 
Sang: Ps.34:1,4; Skr.12-3:1,2; Ps.86:6;  
    Ps.40:4; Ps.139:1,12 
 

 
KOLLEKTES:  
Onder die diens: Dienswerk van die Diakens.  Deure: Kerkkas 
 

GESONDE LEER 17:30 
(Neem kennis van die nuwe tyd) 

 
MEELEWING 
♥ Martie Strydom word die week in Montanahospitaal vir ‘n knieope-
rasie opgeneem. 
Baie sterkte! Ons dra jou aan ons hemelse Vader op.  

NEUTEDOPPER 
 Dien die Here met 

Blydskap 

GEREFORMEERDE KERK 
AKASIA 
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VERJAARSDAE  Loof, loof die Heer in wie ek van harte bly is!   
Senior Lidmate 
27/02 Pieter de Necker  C3  0789811171 
Ander Lidmate 
25/02 Cecile Oescgher  C5  0825498957 
 
BYBELSTUDIE 
Amandasig:  Don 5 Maart - 10:00    Eden:  Dins 3 Maart -  9:30.                     
Senior 2000: Dins 25 Feb - 10:15    Theresaburg: Dins 25 Feb - 9:00  
 
SKINKBEURT 
Die susters van Wyke A2 (Senior 2000) en A3 skink 23 Februarie.  
 
DIAKONIE 
Ons Diakonie versorg tans 7 gesinne 
Uitgawes vir Januarie het R13’200 beloop. Inkomstes was ongeveer 
R9’600. Baie dankie vir die bydraes oor die vakansie tyd. Die nood bly 
steeds groot.  
Skrikkeljaar Skeppie-aand 
Hierdie geleentheid is uitgestel tot verdere kennisgewing. 
 
BEWARING EN HERWINNING 
Die vergadering en uitsortering wat sou plaasvind, is tot later uitgestel. 

UITSTAPPIE 
Lidmate wat die uitstappie op Saterdag 29 Februarie na die Boeremark 
in Silverton wil bywoon, moet asb hulle name op die kennisgewingbord 
skryf. 
 
BORG ‘n NOOT 
Ons orrel moet gediens word en dit gaan ongeveer R20 000 kos. Die 
Musiekdiensgroep het dit goed gedink dat daar ‘n gesamentlike ge-
meente poging aangewend kan word om hierdie fondse bymekaar te 
kry. 
Die orrel bestaan uit 122 swart en wit note. Borg ‘n noot teen R100 (of 
meer). Daar is 32 voetnote wat teen R150 per noot geborg kan word 
(of meer). Jy kan ook ‘n Psalm borg. 
Plaas die geld in ‘n koevert en merk duidelik:                                                    
ORREL - 3 note (of soveel note as wat jy gaan borg. 
Kontak: SP Grové  082 687 8460 
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TEOLOGIESE STUDENT JANDRÉ COETZEE 
  

Ons heet Jandré baie welkom by Akasia Gemeente. Hy is vanaf  21 
Februarie by ons om die praktiese deel van sy studies te doen. Hy sal 
in dié tyd by SP en Aneste – hulle tuis gaan. 
Ons vertrou dat hy sy tyd by ons sal geniet en dat dit opbouend en 
toerustend vir hom sal wees. 
  
Hiermee ‘n kort oorsig oor Jandré: 

         Gebore in Brits op 28 Februarie so 25 jaar gelede 
         Sy ouers is Braam en Madeline Coetsee en daar is ook ‘n broer 
 Hendri in die gesin 
         Hy matrikuleer aan Hoërskool Potchefstroom Gimnasium. Tot in 

 daardie stadium het hy in verskeie dele van ons land gewoon -  
 Brits, Citrusdal, Tzaneen, Potchefstroom, Bothaville, Jeffreysbaai 
 en in die Paarl 
         Na skool het hy vir ‘n tyd lank gaan werk as ‘n handlanger op ‘n 
 mielie- en grondboontjie plaas. Sy doel was nie om in boerdery in 
 te gegaan het nie, maar om sekerheid te kry oor sy roeping in 
 hierdie lewe 
         Daar is ‘n vriendin, Corneli Bisschoff. Sy het verlede jaar afgestu-

deer aan die NWU as ‘n onderwyseres 
         Stokperdjies en belangstellings: Hy is lief om te teken of te skil-

der.  Verder doen hy baie leeswerk in die teologiese veld sowel 
as andersins 

         Aangaande sy teologiese studies: Hy is nou ‘n finalejaar teolo-

giese student. Sy hart is om in bediening in te gaan, maar hy voel 
tog ook gelei om verder te studeer in die wysheidsliteratuur, met 
spesifieke fokus op die openbaringslyn van die Vrees van die 
Here. Hy is tans in gesprek met studieleiers hieroor, maar indien 
die verdere studie nie nou realiseer nie, sal hy sy kan-
didaatseksamen aflê in hierdie jaar. 

         Verwagtinge rakende sy praktiese werk by Akasia Gemeente:           
In wese om te leer, Hy het ‘n lang tyd se studie agter die rug, maar 
weet dat daar steeds ruimte is vir groei en ervaring. Sy kennis van die 
praktyk en wat die bediening behels, is uiteraard beperk, en daarom wil 
hy hierdie geleentheid juis gebruik om te groei sodat hy met ‘n beter en 
wyer perspektief in bediening kan gaan. 
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VAKATURES  BESKIKBAAR 
Kinderversorgers: 

Vereistes: Inwoning, Afrikaanssprekend, geen rokers, sober ge-
woontes, bestuurslisensie, Christelike waardes, liefde en geduld vir 
kinders, versorging van seuns 12-14 en dogters 4-18jr. 

Kombuisbestuurder & Spysenier 

Vereistes:Voedselvoorbereiding,spyskaartbeplanning,                    
kombuispraktyk, Funksies en vergaderings voorbereiding. 

Stuur CV: pkkhuis@telkomsa.net of a.vorster@telkomsa.net 

** Meer besonderhede op kennisgewingbord in die saal. 

ADVERTENSIES  
Indien jy, of iemand buite die 
gemeente, iets wil adverteer 
in die Neutedopper, kan dit 
teen ‘n minimale bedrag ge-
doen word.                        
Kontak:  
Annamie  0765221464 

 

DRINGEND OP SOEK NA WERK 

Enige tipe Nutsman werk kan gedoen word 

asook 

Installasie van DSTV 

Kontak: Sean Snyman  Sel nr 079 451 

Moenie verander sodat mense  
van jou hou nie. 

Wees jouself  
en die regte mense  

sal jou liefhê. 


