Sondag 02 Julie 2017
Prediker vandag: Ds. Willem Strauss

Tema: God sal sy eie offerlam
voorsien.
LeefGEESVERVULD!
Geesvervuld!
LEEF
Junie
23 April
April––2525
Mei

Gebeurtenisse vir die Week:

Teks: Genesis 22
VERGADERINGS:
FBK vergadering
10 Julie 2017 om 18h30 in die Raadsaal
Sentrale Kerkraadsvergadering
24 Julie 2017 om 19h00 in die Raadsaal

Datum

Tyd

Gebeurtenis

Doopvoorbereiding :

03 Julie
Maandag

07:00
tot
17:00
07:00
tot
17:00
07:00
tot
17:00
07:00
tot
17:00

Kidsgames

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n
eersteling wil laat doop verwag word om ’n
Doopvoorbereidingkursus by te woon, voor die
doopgeleentheid. Die kursus hierdie kwartaal is op
Saterdag 12 en 19 Augustus 2017 vanaf 09h00 tot
11h00. Die kostes vir die Kursus beloop R50 per
paartjie. Maak asb. kontak met die Kerkkantoor om te
bespreek vir die kursus en om seker te maak dat die
lidmaatskap in orde is.

07:00
tot
17:00
08:00
09:00

Kidsgames

04 Julie
Dinsdag
05 Julie
Woensdag
06 Julie
Donderdag
07 Julie
Vrydag
02 Julie
Sondag

12:00

Kidsgames
Kidsgames
Kidsgames

Gebedsgroep
Erediens: Ds. Willem
Strauss
Sotho Erediens
Bankbesonderhede
ABSA – 631142 – 210580026

LERAARS
Leier: Ds. Corneil du Plessis – 082 772 8630
corneil@albertonsuid.com
Ds. Willem Strauss – 082 779 4389
willem@albertonsuid.com
Bedieningsassistent – Rentia Human
082 454 8033 rentia@albertonsuid.com
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Saakgelastigde: Amanda Human
Tel: 011 869 9700 Faks: 086 243 5887
amanda@albertonsuid.com
Musiekdirekteur – Rudolf Geldenhuis
071 675 1706 rudi@albertonsuid.com
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Johannes Hus
Die verhaal van Johannes Hus, een van die eerste
Hervormers, wat op Maarten Luther só 'n groot impak gehad
het, al het hy meer as 'n honderd jaar vroeër geleef.
Johannes Hus se moed van oortuiging het Luther geïnspireer
om sy eie pad met die Here voluit en enduit te volg.
Johannes Hus, die Boheemse Hervormer, is 601 jaar gelede,
op 6 Julie 1415, finaal gevonnis tot die dood. Sy “kettery”
was dat hy die Skrif se gesag bó dié van die kerk geag het
en geleer het dat 'n mens nie iets ander as Christus nodig het
vir sondevergiffenis nie. Hy het sterk teen die aflaatstelsel
(indulgences) en die verering van heilige objekte (relics) in
opstand gekom.
Voor keiser Sigismund het die biskoppe sy siel aan die
duiwel toevertrou, waarop Hus geantwoord het: "En ek wy
dit toe aan die mees barmhartige Here Jesus Christus."
Op pad na die brandstapel het Hus verby 'n "bonfire" van
sy boeke gestap. Hy het gestop, gelag, en vir die
omstanders gesê, moenie al die leuens glo wat oor my vertel
word nie.
Toe hy by die brandstapel kom, het hy gekniel en gebid. Vir
die laaste keer is hy gevra of hy sy besware teen die kerk
terugtrek. Hy het geantwoord: "God is my getuie dat die
getuienis teen my vals is. Ek het nooit iets gedink of gepreek
wat nie gemik was daarop om mense te red, indien enigsins
moontlik, van hulle sondes nie. Ek het die waarheid van die
evangelie geskryf, geleer en gepreek; vandag sal ek met
vreugde sterf."
Hulle het sy kleed uitgetrek, sy hande agter sy rug
vasgebind, en sy nek met 'n geroeste ketting aan die
brandstapel vasgemaak. Hy het daarop kommentaar
gelewer met 'n glimlag dat sy Redder met 'n swaarder
ketting geboei was. Toe die vuur aangesteek is, het Hus 'n
weergawe van die Jesus-gebed begin sing: "Christus, Seun
van die lewende God, wees ons genadig." en toe: "Christus,
Seun van die lewende God, wees my genadig."
Hy het met 'n gebed begin wat hy nie klaar gemaak het nie,
want die wind het die vlamme in sy gesig gewaai.
(Lutzer, Rescuing the Gospel, in die hoofstuk A Morning Star
(John Knox) and a Goose and Swan (Hus en Luther).

Reeks vir die derde kwartaal:Vreugdevol
Vry

Ons is baie opgewonde oor hierdie nuwe reeks. Dit is
n reeks om die 500 jarige viering van ons
Gereformeerde Erfenis te herdenk en behandel die
pilare van ons geformeerdheid. Die reeks bestaan uit
preke, werkboeke vir kleingroepe en –leiers. Daar is
ook ‘n DVD en werksmateriaal vir kleiner kinders en
tienders. Later meer hieroor.

Kidsgames

Ons het nog plek beskikbaar vir die week!
Dit is weer KidsGames tyd! Ons week is van 3 tot 7
Julie. Kostes beloop R350 per kind (Lofland outjies
betaal slegs R200) vir die hele week. Alle
laerskoolleerlinge welkom (maats ingesluit). Kontak
Rentia vir verdere inligting: 082 454 8033 of
rentia@albertonsuid.com.

Sani pas

Van 12 tot 15 Julie gaan Icon die Sani pas uitstap.
Hopelik kry ons die jaar sneeu! Volwassenes is hierdie
keer ook welkom. Kostes beloop R750 per tiener en
R1500 per volwassene. Ons het plek vir nog 4 mense.
Kontak Rentia vir verdere inligting: 082 454 8033 of
rentia@albertonsuid.com.

Gholfdag ICON Jeug Fondsinsameling vir
Weesgerus

ICON Weesgerus fondsinsameling: Ons gaan 'n
gholfdag hou!
Wanneer? 8 Augustus 2017
Waar? Germiston Gholfklub
Ons vra vir vierballe, borgskappe en donasies (vorms
in die voorportaal beskikbaar). Ons benodig ook asb
pryse (in stelle van 2). Sien ons vorms vir idees in die
voorportaal. Kontak Rentia vir verdere inligting:
082 454 8033 of rentia@albertonsuid.com.

“WAAR DIE GEES VAN DIE HERE IS, IS DAAR
VRYHEID”
(2 KOR. 3:17)
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Verjaarsdae
02 Julie
Sondag
03 Julie
Maandag
04 Julie
Dinsdag
05 Julie
Woensdag

06 Julie
Donderdag
07 Julie
Vrydag
08 Julie
Saterdag

Mia Barnard, Sukie du Toit,
Wynand Pretorius, Willa
Venter.
Dylan Coetzee, Skye Gilmore,
Danika Kotzé, Bennie van der
Merwe, Koos Wilken, Alex
Willemse.
Ria du Plessis, Philip Myburgh,
Christiaan van der Merwe, Peet
van der Walt, Rudolf Viljoen.
Heleen Botha, Glenda Burger,
Alec du Plessis, Julie Otto,
Danek Pienaar, Meghan
Pretorius, Quintin Ras, Wimpie
van de Vyver.
Eunice Adlem, Henry Coetzee,
Willie Croeser, Gerty du Toit,
Amoré Ferreira, Celia Knox,
Brandon Lües, Franciska Smit.
Sonet du Preez, Andre van der
Merwe, Johann Venter.
Hannelie de Cock, Rudi Derksen,
Thelma Engelbrecht, Annette
Ferreira, Amanda Louw, Maryna
Myburgh, Laney van den
Heever.
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“Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die
rykdom van sy heerlikheid aan julle
die krag sal gee om innerlik sterk te
word.” - Ef. 3:16

Lief & Leed
Susan van Zyl 011 869 1787, Chris Botha
083 633 3188, Susan Vorster, Carin Mijne
072 202 7588.
·
Tannie Lena Henning – is verlede
Sondagmiddag oorlede. Ons dink aan
haar familie in hierdie hartseer tyd.Sy
is Donderdag uit ons gemeente
begrawe deur Ds. Willem Strauss.
·
Monene Smith – se ouma is oorlede.
Ons dink aan hulle familie in hierdie
hartseer tyd. Haar ouma se roudiens
is Dinsdag vanuit on gemeente deur
Ds. Willem Strauss.
· Leonie Croeser- sy is ontslaan en
sterk tans aan by die huis. Leonie wil
ook almal wat haar gebel en
boodskappe gestuur het bedank vir al
hul liefde en omgee.
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N G Kerk Klipriviersberg
Onthou asb. om die pak-‘n-sak kospakkies voor die 10de van elke maand by die kerkkantoor af te gee.
Ons help hulle om 30 hulpbehoewende gesinne in die gemeente te ondersteun. ’n Inhoudslysie is by die
deure of by die kerkkantoor of op die webwerf beskikbaar. Elke bydrae word opreg waardeer!
Vrywilligers om te dien op die kerk se Diensverhoudings Kommissie(DVK)
Ons wil graag die Diensverhoudings Kommissie(DVK) uitbrei en benodig drie vrywillligers om ons by te
staan wat kennis het van arbeidsverhoudinge/personeel aangeleenthede. Indien jy sou belangstel
skakel Niko Louw 082 443 8386 of e pos nikolouw@mweb.co.za.
Gemeente-uitreik (6-8 Oktober)
Gemeentelede word uitgenooi om die naweek van 6-8 Oktober saam met die ICON uitreikspan te kom
deurbring te Weesgerus Vakansie-oord. Ons gaan hulle ondersteun en deelneem aan hulle program
met die vakansiegangers. Kontak asb. vir Christo Otto by 082 903 8445 om jou chalet of kampeerplek te
bespreek.

NG KERK ALBERTON SUID - PHANTOMSTRAAT 38 RACEVIEW ALBERTON – 011 869 9700
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