Baie welkom by Trinitas!
Ons sien onsself as 'n verloste familie van diensknegte wat gestuur is.
Ontdek saam met ons wat dit vir jou en Vanderbijlpark beteken!

OGGEND 09:00

Tema: Wie mag dissipels wees?
Teks: Matteus 4:12-5:12
Oorsig: Welkom by die nuwe Trinitas! 'n Groot sleutel vir ons eie
omkeerstrategie is jou dissipelskap. Ons ontdek vandag wie
dissipels mag wees, of dit 'n spesiale tipe Christen verg en
waarmee 'n mens basies besig is as dissipel. Vandag se boodskap is
die begin van 'n 3-deel reeks oor dissipelskap waardeur ons ons
nuwe fokus en identiteit bekendstel oor die volgende drie weke.
Ons beplan om verder in 2015 ook nog baie meer te leer van hoe jy
as dissipel saam met ander 'n verloste familie is van diensknegte
wat gestuur is. Dit is 'n mondvol - maar dit sal oor tyd al hoe
duideliker word... en verseker ons elkeen al hoe meer vorm en ons
as geloofsgemeenskap al hoe meer omkeer!

AAND 18:00

Tema: 'n Lewe wat saak maak
Teks: Matt. 25:31-46
Ek het onlangs die volgende gelees: “My greatest fear is not failure, but being successful in
something that doesn't matter”. Dit het my baie laat dink oor waarmee ek besig is en of dit saak
maak. Hoe maak ek seker dit waarmee ek besig is maak saak? En vir wie maak dit saak? Dalk is ek
en jy besig met goed wat saak maak vir myself, ander, die wêreld, vriende, familie … maar maak
dit regtig saak? Wat as ons die woorde “vir ewig” of “in die koninkryk” insit? Maak dit wat jy
doen saak in die koninkryk van God? In Matt. 25:31-46 vertel Jesus ons iets van wat saak maak in
sy koninkryk. Mag ons uit hierdie gedeelte leer dat ons mense moet wees wat besig is met dinge
wat saak maak.

Welkom aan Paul Grobler wat die aandbyeenkoms lei.

Preke beskikbaar in klank en teks by: www.gktrinitas.co.za

PROGRAM VIR DIE WEEK
Vandag
Diakonieverg. 16:30.
Dinsdag 21 Oktober
Aandbybelstudie 19:00
Woensdag 22 Oktober
Bybelstudie 09:00
Vrydag 24 - Sondag 26 Oktober
Mannekamp

Gedagte
As Christus my Leidsman is,
sal ek miskien nie gaan waarheen ek wou
gaan nie,
maar sal ek eindig waar ek bestem was om
te wees.
- Anoniem -

LIEF EN LEED
Dink in jou gebede aan die volgende lidmate:
• Piet de Lange (0169331259) is weer
opgeneem in Verg. Medi-Clinic.
• Alan Brotherton (0834685243) is in Emf.
Medi-Clinic opgeneem met longontsteking.
• Neels Harmse (0169332288) sterk tuis aan
na sy operasie.
• Ons dink aan Danie en Harriet Labuschagne
(0832820761) met Danie se suster en swaer
se afsterwe in 'n ongeluk.
Laat weet asb. die kerkkantoor van siektes,
swaarkry, asook van vreugdes.

VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK!
19/10

Toetie Terblanche

0825723328

19/10

Nannes vd Walt

0833041841

20/10

Gawie Bezuidenhout

0721280714

20/10

Elize Smit

0824472569

20/10

Nico vd Walt

0169324466

20/10

Nadia Wiese

0743507127

21/10

Griffel van Wyk

0823543726

21/10

Mikayla Viviers

0169324680

22/10

Petro Atkins

0832593798

23/10

Erno Nel

0825538104

23/10

Herman vd Elst

0832341225

24/10

Elsa Prinsloo

0794778699

25/10

Tienie vd Walt

0834688142

Spesiale verjaarsdae:
Geen.
Huweliksherdenkings:
Geen.

BYBELSTUDIE
Woensdagoggende om 09:00 by die kerk.
Dinsdagaande om 19:00 (Carterstr. 16).
NUWE INTREKKERS
Die diakonie is aan die stuur van die nuwe
intrekkers diensgroep. By die hoofdeur van die
kerk is 'n boek waarin jy al jou besonderhede kan
aanteken.

ORRELBEGELEIDING
09:00 – Nannes
OUDERLINGE AAN DIENS
(SOOS OP KALENDER)

Gemeente-ontbyt
Saterdag 1 November

19/10/2014 - (A11) Doep du Preez en (A12) Gert
Visser
DIAKENS AAN DIENS
(SOOS OP KALENDER)

Koste: R50/persoon
R30 laerskoolkinders
Onder 6 jaar gratis
Plek: By die kerk
Tyd: 09:30 vir 10:00
Kaartjies beskikbaar by: Dolf 0845066464,
Pieter 0848676990 en Theuns 0832561387
Afsnydatum vir kaartjies: 27 Oktober

Almal word hartlik uitgenooi na 'n hierdie
heerlike saamkuieroggend!
VANAF DIE DIAKONIE
Ons vra dat julle asb. die vrymoedigheid moet hê
om gebruik te maak van Die Helper. Sien meer
info verder aan.
HUISBESOEKVORMS
Indien jy graag huisbesoek wil ontvang van 'n
ouderling, diaken of predikant, voltooi die
huisbesoekversoekbriefie wat by die deure
beskikbaar is en plaas dit in die kerkkantoor se
rakkie of Die Helper se kassie by die hoofingang
van die kerk.

ATTESTATE/BEWYSE
Geen

19/10/2014 - Lieke Visser
KOSTER AAN DIENS
19/10/2014 - Theuns
26/10/2014 - Elsa
DATABORDDIENS
Word hanteer deur Bertus, Hardus en Gerrit.
KOLLEKTE BY DEURE
(Kollekte onder die erediens gaan vir Diakonale
Kas)
19/10/2014 - Effata (dowes)
26/10/2014 - Instandhouding van erediens
TEESKINK
Vanoggend skink Lynette Roelofse se groepie.
Sondag 26 Oktober skink Theuns Odendaal se
groepie. Anette van der Walt 0845334548 is die
sameroeper van die diensgroep.
KLEUTERKERK
Kleuterkerk vind Sondagoggende saam met
katkisasie plaas in die eerste klaskamer van die
katkisasielokale. Alle kleuters van 2-6 jaar oud is
welkom. Mammas van tweejariges kan dit saam
bywoon. Indien jy geroepe voel om deel te vorm

van die Kleuterkerk saam met Louise, kontak
haar by 0833022716.
KOSBEHOEFTE:
Kruideniersware benodig
Indien jy 'n bydrae wil maak, kan jy volgens die
onderstaande lys aankoop: (plaas alle skenkings
in die groot houer in die saal naby die kombuis)
(Ons waardeer alle hulp opreg. Diakonie.)
Suiker, pasta, bullybeef, koffie, tee, soja
maalvleis, grondboontjiebotter, Pilchards vis,
konfyt, melkpoeier, sout, bakebeans, tamatie- en
uiesmoor, blikkies gemengde groente, pakkies
sop, rys, toiletseep, koekie Sunlight seep,
toiletpapier, sjampoe, tandepasta, tandeborsels
en waslappe.
DR. FRANS MINNIE
Dr. Frans Minnie (pastorale berader) is op
Maandae beskikbaar by die kerk slegs vir
lidmate van Gereformeerde gemeentes. Vir
afsprake kontak die Kerkkantoor by 0169825017.
Donasies kan in die volgende rekening inbetaal
word: FNB Tjekrekening No: 621 843 512 04,
Takkode: 250-945.
KOEKSISTERS
Baie dankie vir jul ondersteuning. Ons bak weer
op 3 Desember. Groot R17/dosyn, klein
R14/dosyn. Enigeen baie welkom om te kom
help bak. Kontak Dolf Jonker 0845066464 of Piet
Markram 0848676990.

Die diakonie wil graag hê die gemeente moet die
vrymoedigheid hê om gebruik te maak van die
Helper. Dit is 'n “diens” wat die diakonie aan die
gemeente bied, enige hulp wat jy nodig het van

enige aard, kontak asb. die diakonie of los vir ons
'n briefie in die houtkis in die ingangsportaal.
André 084 462 7830 of Lozanne 082 335 3539
GEHOORAPPARATE
Lidmate wat van die gehoorapparate gebruik wil
maak, kan dit Sondagoggende by Bertus kry.
Kontak hom gerus indien u wil weet hoe die
apparate werk, 0834699144.
OPNAMES VAN EREDIENSTE OP CD
Indien jy 'n opname van 'n preek wil hê, kan 'n
versoek aan die kerkkantoor of Hennie Smit
(0711063978) gerig word.
ONTVANG DIE PREEKTEKS PER E-POS
(OP 'N NUWE MANIER)
U kan voortaan op Maandae 'n blanko e-pos
stuur na preek@gktrinitas.co.za. (U moet elke
keer wat u die preek wil hê so 'n e-pos stuur).
Die stelsel sal dan self die preekteks binne 60
sekondes vir u aanstuur. Dis ten volle outomaties
en werk 24/7. Vir meer inligting kontak Hans van
Wyk by 0828111990.

MADAGASKAR
Hier is u geleentheid om mee te werk aan die
uitdra van die Woord in 'n land wat honger is om
die blye boodskap te hoor. Naina en Fafa is
gelowiges met 'n passie om mense toe te rus om
die Bybel reg te lees en te verstaan. In
Madagaskar is daar baie nuwe bekeerlinge wat
deur vals leerstellings 'n verdraaide kennis van
die Woord het.
Hulle het pas teruggekeer na Madagaskar na
verdere studies in Kaapstad in die verband en
gaan DV 'n Bybelskool in die hoofstad begin.
Hulle het ons gebede nodig vir die baie

uitdagings wat daar op hulle wag, veral omdat
hulle 'n baba ryker geword het terwyl hulle hier
in SA was. Ons gemeente wil hulle graag so goed
versorg as wat dit vir ons moontlik is en daarvoor
het ons u positiewe meelewing in die verband
uiters nodig.
Die fonds word deur Aksie Uitreik hanteer om
oorbetaling te koördineer. Indien dit vir u
moontlik is om addisioneel by te dra sal dit hoog
op prys gestel word.
Bankbesonderhede is as volg:
Begunstigde naam:
Aksie Uitreik
My verwysing:
Madagaskar
Begunstigde verwysing:
Bank naam:
ABSA Bank
Rekno:
9055971748
Takkode:
63200500
Kontak Gert Visser 0834491036 vir info.

gerus jou sak herwinbare materiaal af, daar is 'n
werker wat dit sal sorteer. Moet asb. nie enige
plastieksakke bring nie, dit word nie opgelaai nie
en lê dan rond. "Asbliksakke" met vullis word nie
gesorteer nie, laai slegs herwinbare items af. As
Herwinning jou passie is, is hier ‘n geleentheid
vir jou: Ons benodig iemand om hierdie
bediening te bestuur. Gee gerus jou naam aan
die kerkkantoor deur.

BELANGRIKE DATUMS VIR OKTOBER
•
•
•

Vandag - Diakonieverg. 16:30
24-26 Okt. Manne-kamp
26 Okt. Ouderlingwerkwinkel 19:00

GKSA NUUS
SHANGRI-LA FONDSINSAMELING

Datum: 22 November
Plek: Quest (ou Iscor-klub)
Koste: R100
Gaskunstenaar: Adam Tas
Kontak: Martie Slump 0836951398
Kaartjies te koop by Theuns.
PIKININI BREIPROJEK
Donasies vir die projek kan in die groot houer in
die saal geplaas word (waarin kosskenkings aan
diakonie ook geplaas word). Kontak Jackie
Kleynjan 0833814020.
HERWINNING
Die Here stuur ons om sy Skepping op te pas
omdat dit Hom ook vir die wêreld wys. Kom laai

ALMANAK
Skryf jou naam op die lys by die Welkomhoekie
indien jy 'n Almanak vir volgende jaar wil bestel.
Koste: R65 - betaalbaar wanneer jy die Almanak
kom kry.
KRUISPAD
Kruispad is die GKSA se jeugtydskrif. Dit gee
toerusting aan jong, groeiende gelowiges om
ingeligte keuses te maak wat tot geloofsgroei lei.
Inskrywingsgeld vir 2014/2015:
R116 vir die harde kopie
R85 vir die elektroniese tydskrif
Besoek ons webblad by www.kruispad.net.
Stuur 'n e-pos aan kantoor@kruispad.net indien
jy wil inteken of 'n artikel skryf.
BEROEPE BEDANK
• Ds PJ van Blerk [Petrus] van Rustenburg-Wes
na Nylstroom.

LEES MEER OOR ...
- FEBA Radio
- Geopende Deure Nuus (lees meer by
www.opendoors.org.za)
- Kruispad-nuus - www.kruispad.net of
kantoor@kruispad.net
- Frankfort Riviertoer 3 - 7 Desember
- GKSA Dagboek
- GKSA Pro Ecclesia Studieleningsfonds
- Oud-Cachetters kuier saam 8 Nov.
- Vakature Admin. Buro GKSA
- Brief namens Vriende van Cachet voortbestaan van GK Cachet.
- GK Rietvallei Koop en Kuier 1 Nov.
- Eerstejaarskampe: GK Cachet, GK Brooklyn, GK
Stellenbosch
OP DIE KENNISGEWINGBORD

KONTAK ONS
www.gktrinitas.co.za

Kerkkantoor:
Elsabé Muller
0169825017 / 0724874258
kantoor@gktrinitas.co.za
Faksno : 086 219 5728
Kerkkantoortye:
Maandag tot Donderdag
Tye: 08:00 tot 13:00
Vrydae: 08:00 tot 12:00
(Nuusbrief)
Skriba:
Gerrit van Wyk 0823328550
Kosters:
Theuns Odendaal 0832561387
Elsa Prinsloo 0794778699
Orrelis:
Nannes vd Walt 0833041841
Bertus Schrap 0834699144
Bankbesonderhede van kerk:
Reknaam: Geref. Kerk
Vanderbijlpark Trinitas ABSA
Tjekrekening 530340449
Predikant:
Griffel van Wyk
0169324615 / 0823543726
Adres: Ogilviestr. 6, SE2
Vanderbijlpark
e-pos: griffel@gktrinitas.co.za

MANNEKAMP 2014
PLAAS: ZORGVLIET, TWEELING, VRYSTAAT (27°30'33.92"S , 28°29'3.89"E)

Ry op jou eie of vertrek saam met ons Vrydag 14:00 vanaf die kerk.
Daar is 35 manne wat saamgaan, dus sal ons almal in die Klipstoor
kan inpas. Daar is al die basiese geriewe soos beddens, matrasse
en 'n ablusie met storte ens.
Wat om saam te bring:
• Braaivleis, slaai en brood vir Vrydagaand vir jouself of jou
groep.
• Eie drinkgoed en peuselhappies vir tussen-in as die hongerpyne
begin knaag want Saterdag gaan ons 'n lekker goeie ontbyt eet
en dan eers weer laatmiddag die skaap spitbraai.
• Eie borde, bekers, glase en eetgerei, slaapsak, kussing en
handdoek.
• Swembroek en sonbrandmiddel.
Daar is bote beskikbaar wat ons gaan huur om 'n
“white water
rafting” avontuur in die rivier af te doen. Ons word op die
eindpunt opgelaai en weer teruggebring kamp toe.
Daar is ook 'n wandelroete wat ons kan gaan stap, en verder gaan
ons net lekker saam kuier en braai. Daar is ook 'n hindernisbaan
en
foefie-slide
(as
die
dam
al
vol
is)
vir
die
meer
avontuurlustiges onder ons.
Etes:
1. Vrydagaand: Elkeen bring sy eie braaipak vir 'n lekker
plaasbraai. As jy slaai en broodjies wil eet, bring dit ook saam.
2. Saterdag laatmiddag: Skaapspitbraai en bykosse soos brood en
slaai sal voorsien word.
3. Ontbyt sal voorsien word vir Saterdagoggend, en Sondagoggend
sal net koffie en beskuit beskikbaar wees.
SIEN JULLE DAAR!!

