
KNIEWERK:  Petrie vir boodskap 

 Tanya Dreyer se seun, Nic Muller in 

hospitaal, herstel na motorfietsongeluk 

 Amanda Slabbert sê dankie vir 

gebede, dit gaan baie goed met haar 

man, Pieter 

 Johannes en Annalie Moller se dogter, 

Magduldt ernstig siek in hospitaal 
 
 

PS. 46:2,12 

God is vir jou ‘n toevlug en ‘n beskerming; 

Hy was nog altyd bereid om te help 

in nood. Die HERE die ALMAGTIGE 

is by jou. Die God van Jakob is vir 

jou ‘n beskutting. 

FOKUSTEKS: LUK 21:25-36 
 

Hierdie Sondag staan in die kerklike jaar 
as die “Sondag van hoop” bekend.  Dis 
die begin van Advent tyd, maar veral die 

tyd van vorentoe kyk, deur met ŉ lew-
ende verwagting te fokus op die wederk-

oms van Christus en die hoop op die 
toekomstige verlossing.  God se doel 

met die wêreld eindig nie met Kersfees, 
wanneer ons die geboorte van Jesus 

herdenk, nie.  Kersfees is maar een van 
die momente in God se plan vir Sy kon-
inkryk om te kom in die wêreld.  Wan-

neer ons ŉ geheelbeeld van God se plan 
verstaan – dit waarheen Hy met Sy 

kinders op pad is, dan kry elke onder-
afdeling, soos die geboorte van Jesus, 

die kruisiging, die opstanding en die 
wederkoms ŉ nuwe betekenis. Ons het 

verlede week gekyk na wie Jesus 
Christus is – hoe Hy Homself as die 
Seun van God, die Koning openbaar.  

Ons het gehoor dat Hy weer kom.  Die 
vraag is nou: Wanneer kom Hy dan?     

 
Mense het vir Jesus gevra: “Here, wan-
neer sal hierdie dinge gebeur en wat is 

die teken van wanneer dit gaan 
plaasvind?” (vs. 7)  Ook in Hand. 1: 6 
hoor ons dieselfde vraag.  Hierdie ge-

deelte van vandag, is ŉ deel van Jesus 
se antwoord op dié vraag.  

Die krip, die kruis, die leë graf, opstand-
ing en hemelvaart is tekens wat ons moet 
help om in die regte rigting te kyk – in die 
rigting van God en die toekoms wat Hy 

vir elke gelowige beplan.  Jesus se 
eerste koms help ons om mooi te kyk, dit 

help ons om reg te lees dat sy tweede 
koms naby is.   

 
~Willem Botes~ 

WELKOM BY ONS EREDIENS!   

Diens: Ds Petrie de Villiers 
1ste week ADVENT 
Fokusteks uit Leesrooster: Heb 9:24-28  
RCL tekste: Jer 33:14-16; Ps 25:1-10 
                     1 Tes 3:9-13 
Deurkollekte:  Uitreikfonds 

 

LIFELINE JEUG: Gr. 8 - 12 (17h30) 
 
KLAAR VIR DIE JAAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constant @ 072 224 3267 

DINAMIET KIEDZ: 09h00-10h15 

 

JAARLIKSE AFSKEID 
PIEKNIEK 
 
 

KONTAK: Karin Kuys @ 0836430653 

BELOFTELAND:  09h00-10h15 

02 DESEMBER 2018 



PRODUKTE WAT BENODIG WORD 
VIR DIE KOSKAS  

ONTHOU produk (te) hoef nie meer as 
R20 te wees nie...... 

ELKE BIETJIE HELP 
 

(Gebruik  mannasakke by deure of  gee vir 
Wyk se Kosmandjie) 

 

Pakkies Sop en sakkies sopmengsels 
Blikkies Vis & Bief 
Blikkies gemengde groente 
Pakkies Soya Mince 
2 Minute Noodles 
Spaghetti & Macaroni 
Klein pakkies suiker, koffie en tee 
Poeiermelk & Boksies melk 
Toiletpapier 
Tandepasta,  Seep, Sjampoe, Doekies 
Skoonmaakmiddels 

 

 

DIT  WORD Sóóó  WAARDEER! 

NUWE INTREKKERS?  

Baie  
 
 
 
 
 

by ons Gemeente! 

 

In die voorportaal is ‘n boekie 
waarin jy jou besonderhede kan 
aanteken waarna iemand in die 

kerkkantoor jou sal kontak.  

 

Die boekie is ook daar vir 
ENIGE IEMAND wat ‘n besoek 

verlang, voorstelle, of 
gebedsversoek het. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOM WORD DEEL VAN DIE HARTKLOP VAN ONS 

GEMEENTE!  

Skakel in by  onderstaande Gemeente-aksies of  ‘n Omgee/

Kleingroep (kontak kerkkantoor , 021 853 5991)  

 

HOU ASB IN GEDAGTE DAT DIT ‘N JAAR-PROGRAM 

IS, DUS SAL DAAR ONDERLINGE REëLINGS WEES 

INDIEN DAAR AFWYKINGS IN TYE OF DATUMS IN DIE 

WEEK IS 

 

MAANDAG: 

19h00:  Rapha Vrouegroep (elke 2de Ma.) 

Jackie Strauss; 084 505 2908;  

(Sien byeenkomsdatums in Gemeentegids) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DINSDAG:     

09h00 of 19h00: Veritas Bybelskool:  

Module 3 & 4 @ Konsistorie of Raadsaal 

(afgehandel vir jaar) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

WOENSDAG:  

08h00:  Sr. Mannebyeenkoms @ Kleinsaal  

Louis Steyn;  083 415 3031 

09h00: Gebedsgroep in Moederskamer: 

Riana van Huyssteen; 084 888 8614  

09h00 of 19h00: Veritas Bybelskool:  

Module 1 & 2 @ Konsistorie of Raadsaal 

(afgehandel vir jaar) 

12h00: SNUFFELMARK @ Kerksaal 

Elke laaste Wo. van maand   

Skakel kerkkantoor:  021 853 5991  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DONDERDAG:  

09h00: Gebedskursus  (afgehandel vir jaar) 

Kontak: Annalie Botes @  021 854 4620 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VRYDAG: 

05h30: Mannebyeenkoms @ Smiling Oven: 

Nic Huisman; 082 552 2423   

06h00:  Mannebyeenkoms @ Konsistorie 

Ds. Leopold   
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MAT 18:20   “want waar twee  

of drie in my Naam saam is,  

daar is Ek by hulle.” 

http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?version=1&book=MAT&chapter=18&resnum=85658


IS  DAAR DAE WAT JY “AF” VOEL? 
KRY JY SWAAR?    
SUKKEL JY OM GEESTELIK EN  LIGGAAMLIK STERK TE BLY?   
HET JY GEBED OF BEMOEDIGING NODIG?     
ONS WIL JOU SÓ GRAAG BYSTAAN! 

 
 

Kontak:  Joubert van Tonder @  082 949 2045 
  

TERUGVOERING / GEBEDSVERHORING: 
Ons wil baie graag ook weet hoe dit gaan met almal vir wie ons bid.   
Hou ons asb op hoogte.  Skakel kerkkantoor @ 021 853 5991 

 

Jy kan nou die  ZAPPER selfoontoepassing 
as ‘n addisionele manier vir Bankkollekte en 
Dankoffer bydraes gebruik. Laai die “APP” 
gratis af van jou selfoon se “app store”  Jy sal 
van elke transaksie verwittig word deur Zapper.  

 

Vir meer inligting of navrae:  
Charlene @ 021 853 5991 

BERG 80 VERJ: DESEMBER 2018 & JANUARIE 2019 
LET WEL:  Ouderdom op lys 
is huidige ouderdom tensy 
verjaarsdag al verby is. 
 
 
 

FIL. 4:19 
GOD sal in elke behoefte van 
jou ryklik voorsien volgens 
Sy wonderbaarlike rykdom in 
Christus Jesus. 
 

 

  
 

BELOFTEROLLE:    Ons wil jou graag uitnooi om agter in die kerk ‘n belofterol te neem.  
Dis gratis en deel van die Gebedsbediening. Dit kan ook as gebede gebruik word. 

Vele seën  
&  

vreugde 



Advent begin op die vierde Sondag voor Kersfees en 
duur tot en met Oukersaand. Advent is deel van die 
Kerssiklus en ook die begin van die Kerkjaar. Die Kers-
siklus begin met hoop en afwagting tydens Advent en 
loop uit op vreugde met Kersfees en sluit af met Epifan-
ie.  Daar is verskeie simbole wat met Advent verbind 
word, maar die gewildstes is seker die Adventkrans en 
die Adventkalender.  
Die Adventkrans word gevleg of gevorm uit groen blare 
en takke. In die sirkel word vier kerse geplaas met 'n 
vyfde een in die middel. Die middelste kers is wit (die 
Christuskers) en die drie ander is blou of pers, die 
laaste een is ligroos. Met die aansteek van ‘n kers word 
daardie spesifieke Sondag se tema gevier, nl. hoop, 
vrede, vreugde en liefde. Die rooskleurige kers, wat juis 
‘n uitsondering op die ander kerse is, word gewoonlik 
op die derde Sondag aangesteek omdat dit geasso-
sieer word met vreugde.  Gesinne kan ’n Adventkrans 
maak om elke aand aan te steek om die wonderlike 
hoop en afwagting van hierdie seisoen uit te beeld. 
Kleiner kinders geniet ook die Adventkalender. Dit neem die vorm aan van ’n groot 
plakkaat met deurtjies vir al die dae tot Kersfees. Elke aand word ’n volgende deurtjie 
oopgemaak om ’n prentjie bloot te stel wat ’n verdere deel van die Adventverhaal vertel.  

 

Adventskleure & simboliek: 
Die tradisionele kleure wat in Advent gebruik word is pers of koningsblou, ligroos, wit en 
groen. Die sirkelvorm van die krans dui op die ewigheid van God en Sy ewigdurende 
liefde. Die groen in die krans simboliseer nuwe lewe en groei. Die lig van die kerse sim-
boliseer die lig van God wat na die wêreld gekom het. Die vier buitenste kerse sim-
boliseer die vier weke van afwagting voor Kersfees maar ook die vier eeue van afwag-
ting tussen Maleagi en Christus se koms. Die pers of koningsblou is koninklike kleure en 
verwys na die majesteit van die Seun van God. Die ligroos simboliseer vreugde. Die 
eerste kers simboliseer hoop of verwagting, die tweede verkondiging of aankondiging, 
die derde vreugde en die vierde reinheid/vrede/liefde.  
Adventstemas: 
Die eerste week se tema is verwagting/hoop (kleur: purper).  ‘n Tyd van hoop waar 
ons herinner word dat die pyn, seer en swaarkry wat ons nou beleef aan die verbygaan 
is. Christus het gekom en sal weer kom. 
Die tweede week se tema is vrede (kleur: purper). Die engele het Jesus se koms 
aangekondig met die lied “Vrede op Aarde”. Ons beleef Jesus se vrede en deel dit met 
elkeen wat op ons pad verskyn. 
Die derde week se tema is vreugde (kleur: ligroos).  Ons dink in die eerste plek aan die 
vreugde wat ons kan beleef omdat Jesus gebore is en tweedens dink ons ook na oor 
watter dinge vir God vol vreugde maak. Vreugde is nie omstandigheidsgebonde nie en 
laat ‘n lig in die donkerste nag skyn.   
Die vierde week se tema is liefde (kleur: purper).  God se koninkryk van liefde het 
gekom maar is nog nie ‘n voltooide realiteit nie. Ons moet ander vertel wat Kersfees vir 
ons beteken. In die tweede plek moet ons vir die wat swaarkry, gee. Die liefde van Jesus 
dring ons om vir ander te gee in ‘n hedendaagse Kerstyd waarin mense net wil ontvang. 
Die voorbereiding en wagtyd is verby.  
Kersdag vorm die hoogtepunt en afsluiting van Advent.Jesus, die Lig vir die wêreld is 
nou vir altyd by ons en die wete dring ons om self ook ons lig in die wêreld te laat 
skyn.   


