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!

SONDAG 22 FEBRUARIE 2015
OGGEND 09:00

Die doop is God se seël van ons Verlossing
Teks: Rom: 6:1-18
Gal: 3:27-28

AAND 19:00

Herdink!
Lukas 15
Die verhaal oor die beskikbare pa en die verlore seuns dwing ons om 'n paar dinge te
herdink:
1) Wat jy dink sonde ten diepste is en wat dit dan is om sonde te bely.
2) Wat jy dink verlorenheid is en hoe om te kyk na verlore mens om jou.
3) Wat jy dink redding is en hoe om dit uit te leef.

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

PROGRAM VIR DIE WEEK
Dinsdag 24 Februarie
Aandbybelstudie 19:00
Woensdag 25 Februarie
Oggendbybelstudie

Gedagte
"Wees stil en weet Ek is God!"
– Psalm 46:11 –

LIEF EN LEED
Dink in jou gebede aan die volgende
lidmate:
• Kobus Bester (0837640063) is steeds
in Morning Side hospitaal.
• Zagrys Grobler (0849863611) se
toestand steeds nie verander nie.
• Malinda Hennop (0169861799) is uit
die hospitaal.
• Pieter Markram (0848676990) is in
Emfuleni Medi Clinic opgeneem.
• James Terblanche(0825723328) se ma
is die afgelope week oorlede.
Laat weet asb. die kerkkantoor van
siektes, swaarkry, asook van vreugdes.
VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK!
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Kayleigh Kleynjan
Tanisha Moolman
Anja Schrap
Joané van Wyk
Lou Vorster
Sansha Nel
Mikayla Victor
Lizelda Bothma
Quentus JV Rensburg
Lizel van Zyl
Henning Vorster
Jannie Vorster
Sonette Engelbrecht
Barco Greeff
Stephan Nel
Nellie Botha
Danie Smit
Rineke Visser

0844109714
0833738646
0169322100
0835021105
0824480763
0788486363
0824149759
0828905144
0169322902
0832640387
0828805570
0828525064
0169321419
0836255221
0834553722
0169321839
0718778260

SPESIALE VERJAARSDAE
Lou Vorster (75)
Nellie Botha (71)
HUWELIKSHERDENKINGS
26 Feb. Jan & Angenique vd Schyff, 10jaar
27 Feb.Basie & Antoinette de Bruin,
22jaar.
BYBELSTUDIE
Woensdagoggende om 09:00 by die kerk.
Dinsdagaande om 19:00 (Carterstr. 16).
(Soos op kalender aangedui)
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.
ATTESTATE/BEWYSE
Word afgekondig.
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.

ORRELBEGELEIDING
09:00 – Nannes van der Walt
OUDERLINGE AAN DIENS
22/02/2015 – Martin de Klerk & Floors
Coetzee

DIAKENS AAN DIENS
22/02/2015 – Tina J.v. Vuuren
KOSTER AAN DIENS
22/02/2015 – Elsa
01/03/2015 – Elsa
DATABORDDIENS
Behartig deur die Tegniese span:
Projeksie o.l.v. Hennie Smit (0711063978)
KOLLEKTES
Onder die erediens vir die Diakonale Kas
22/02/2015 - SAVF Shelter
01/03/2015 -Ekumenisiteit-Bediening in
London
VERBLYF
Daar is 'n jong man wat besig is met
nagraadse studie en opsoek is na verblyf
in Vanderbijlpark. Indien iemand kan help
kan hulle gerus met Griffel praat. Hy soek
slegs ŉ eenslaapkamer plekkie wat nie te
groot is nie en indien moontlik, nie te ver
van die Vaal-Pukke kampus af nie. Baie
dankie vir die hulp, hy het groot
waardering.
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
Jy kan op Maandae 'n blanko e-pos na
preek@gktrinitas.co.za stuur. (Jy moet
elke keer wat jy die preek wil hê so 'n epos stuur). Die stelsel sal self binne 60
sekondes die preekteks vir jou aanstuur.
Dis ten volle outomaties en werk 24/7. Vir
meer inligting kontak Hans van Wyk by

0828111990. (Preke sal Sondae na 12:00
op ons webblad beskikbaar wees.)
GEHOORAPPARATE
Lidmate wat van die gehoorapparate
gebruik wil maak, kan dit Sondagoggende
onder die trap, agter in die kerk kry.
TEESKINK
22 Februarie skink Theuns Odendaal se
groepie. Volgende week 1 Maart skink
Elize du Plessis se groep tee.
Anette van der Walt 0845334548 is die
sameroeper van hierdie diensgroep.
KLEUTERKERK
Kleuterkerk vind Sondagoggende saam
met katkisasie plaas in die eerste
klaskamer. Alle kleuters van 2-6 jaar is
welkom. Mammas van tweejariges kan dit
saam bywoon. Kontak Louise Venter,
0833022716, indien jy geroepe voel om
deel te vorm van die Kleuterkerkspan.
KOEKSISTERS
Baie dankie vir almal se getroue
ondersteuning. Ons bak weer Woensdag,
4 Maart. Groot R17/dosyn, klein
R14/dosyn. Enigeen is welkom om te kom
help bak. Kontak Dolf Jonker, 0845066464
of Piet Markram, 0848676990.
KRUIDENIERSWARE BENODIG
Indien jy 'n bydrae wil maak, kan jy
volgens die onderstaande lys aankoop:
Suiker, pasta, bullybeef, koffie, tee, soja
maalvleis, grondboontjiebotter, Pilchards
vis, konfyt, melkpoeier, sout, bakebeans,
tamatie- en uiesmoor, blikkies gemengde
groente, pakkies sop, rys, koekie Sunlight

seep, toiletseep, toiletpapier, sjampoe,
tandepasta, tandeborsels en waslappe.
(Plaas alle skenkings in die groot houer
in die saal naby die kombuis – Ons
waardeer alle hulp opreg. Diakonie.)
DR. FRANS MINNIE
Dr. Frans Minnie (pastorale berader) is op
Maandae beskikbaar by die kerk slegs vir
lidmate van Gereformeerde gemeentes.
Kontak die Kerkkantoor vir afsprake.
Donasies kan inbetaal word by:
FNB Tjekrekening No: 621 843 512 04,
Takkode: 250-945.

Die diakonie vra dat die gemeente die
vrymoedigheid sal hê om gebruik te maak
van Die Helper. Dit is 'n diens wat ons aan
die gemeente bied. Vir enige hulp van
enige aard, kontak asb. die diakonie of los
'n briefie in die houtkis in die voorportaal.
Kontak André Smith, 0844627830 of
Lozanne Roos, 0823353539.
Wit olifantverkoping – 14 Maart 2015
Trinitas beplan ‘n wit olifant verkoping
Saterdagoggend 14 Maart 2015 hier by
die kerk van 9:00-12:00.
Jy kan dus uiteindelik van al jou wit
olifante wat jou huis en kaste volstaan
ontslae raak! Ou klere is ook welkom.
Items kan kerk toe gebring word waar
Theuns Odendaal dit in ‘n lokaal sal stoor.
Die geld wat ons met die wit olifant
verkoping insamel sal gebruik word om

die nuwe diensgroepe wat in die
gemeente tot stand kom op die been te
help.
Groete
Die Gasvryheid-diensgroep

PIKININI BREIPROJEK
Donasies vir die projek kan in die groot
houer in die saal geplaas word (waarin
kosskenkings aan die diakonie ook
geplaas word). Kontak Jackie Kleynjan,
0833814020.
C I A 2015 AFSKOP!
Bring en braai langs
die rivier …
Don 19 Feb, 18:00.
Riverspray Estate.
Vra vir Hardus by
die hek.
Hardus Visser,
0828215642.
HERWINNING
Die Here stuur ons om sy Skepping op te
pas omdat dit Hom ook vir die wêreld
wys. Kom laai gerus jou sak herwinbare
materiaal af, daar is 'n werker wat dit sal
sorteer. Moet asb. nie enige inkopiesakke
bring nie, dit word nie opgelaai nie en lê
dan rond. "Asbliksakke" met huis- en
tuinvullis word nie gesorteer en weggery
nie, laai slegs herwinbare items af. Sakke
met herwinningsmateriaal kan Maandae
tot Vrydae tydens kantoorure of Sondae
voor en na die eredienste afgelaai word
by die herwinningsarea agter die

katkisasielokale. Kontak gerus vir
Maureen van Helden, 0823922093, indien
jy enige vrae rondom die projek het.
ONDERSTEUNING VIR MADAGASKAR
"Naina en Fafa is sendelinge in Madagaskar wat deur Trinitas ondersteun word.
Hulle het pas begin met hulle Bybelskool!
Bid asb. vir hulle volharding en ander
behoeftes met so 'n nuwe projek."
Vir meer inligting soek hulle groep op
Facebook "Naina, Fafa and Mirado".
Indien jy 'n bydrae wil lewer:
Aksie Uitreik, ABSA, rek no. 9055971748.

BELANGRIKE DATUMS VIR FEBRUARIE
• 22 Feb. Nagmaal Siësta
• 24 Feb. Spesiale Kerkraadsvergadering
GKSA NUUS
KRUISPAD
Kruispad is die jeugtydskrif van die GKSA
(www.kruispad.net). Dit bied toerusting
aan jong, groeiende gelowiges om
ingeligte keuses te maak wat tot
geloofsgroei kan lei.
Kostes: R116 (gedruk)/R85 (elektronies).
Stuur 'n e-pos aan kantoor@kruispad.net
indien jy wil inteken of 'n artikel wil skryf.
BEGRAFNIS-DIENSGROEP VRA HANDE …
Trinitas se begrafnis-diensgroep vra nog
hande om te help broodjies maak en tee
skink by begrafnisse. Baie dankie aan
almal wat reeds deel is van Trinitas se

nuwe begrafnis-diensgroep! Ons het
egter nog 'n paar gewillige hande nodig,
omdat almal op die diensgroep nie altyd
beskikbaar is nie.
Ons benodig verder 'n paar lidmate wat
hierdie diensgroep kan help funksioneer
en vorm na hulle hand. Indien jy deel van
hierdie diensgroep wil wees, skryf asb.
jou naam op die papier in die saal, kontak
die kerkkantoor of vir Gretha van Wyk
(0764688963). Die kantoor sal ook help
om die gemeente te betrek deur SMS'e
uit te stuur wanneer hulp benodig word.
Wees asb. vrymoedig om jou hulp aan te
bied en met jou gawes te dien!
Groete: Die Begrafnis-diensgroep
GASVRYHEID-DIENSGROEP
Trinitas se splinternuwe gasvryheiddiensgroep is nou op die been om te help
met gasvryheid en onthaal tydens
gemeentefunksies. Dié diensgroep wil die
gemeente dien tydens spesiale
geleenthede soos belydenisafleggings, tee
vir bejaarde lidmate, Kersprogramme,
Paasfees en enige nuwe geleenthede wat
mag opduik. Die doel is om hierdie
geleenthede geselliger te maak deur die
saal op te dollie en 'n lekker koppie tee en
eetgoed te voorsien.
Die teeskinkgroepe val ook onder hierdie
diensgroep, al funksioneer hulle op hul
eie, omdat ons elke Sondag in 'n hartlike
omgewing saam wil kuier en mekaar
beter wil leer ken oor 'n lekker koppie
koffie. Dit is verder 'n wonderlike manier
om nuwe lidmate of besoekers te
verwelkom en deel te maak van ons
verloste familie van diensknegte.

Enigiemand is welkom om deel te wees
van hierdie diensgroep! Kom deel jou
gawes en talente tot eer van ons Here!
Groete: Die Gasvryheid-diensgroep
OP DIE KENNISGEWINGBORD
- FEBA Radio
- Geopende Deure Nuus
(lees meer by www.opendoors.org.za)
- GKSA Dagboek
Sustersaamtrek 2015
Daar is ‘n lekker groepie dames wat na
hierdie jaar se Sustersaamtrek gaan! Die 8
dames wat aangedui het dat hulle met die
kombi wil ry moet asb Saterdag 7 Maart
om 6:40 by die kerk bymekaar kom.
Susan van Bemmel wat die kombi gaan
bestuur wil graag 7:00 vertrek. Ander
dames wat met hul eie karre ry is welkom
om ook eers by die kerk bymekaar te kom
of direk Edenvale toe te ry. Ons kry
mekaar 8:00 se kant by Gereformeerde
Kerk Edenvale, Eerste Laan Verlenging
999,
Edenvale.
GPS
Koördinate:
S26.07.23.58 O28.08.2 Groete Gretha

Ons kwartaaltema: 'Verlos'!
Om onsself beter te verstaan as 'n
verloste familie diensknegte wat gestuur
is, gaan ons elke kwartaal op een van
hierdie aspekte fokus. Hierdie kwartaal
fokus ons op 'Verlos'. Daarom het ons 'n
uitstalling in die portaal om ons eerste
kwartaal se fokus op 'Verlos' sigbaar en
tasbaar te maak. Hier is 'n uiteensetting
van die simboliek in die uitstalling:
Swart: die duisternis
Kettings: die sonde wat mense vasbind

Die tou: is soos 'n web van sonde waarin
mense verstrengel raak. Dit is
nie altyd so duidelik sigbaar nie.
Kristalle: die wêreldse dinge wat mense
se gedagtes oorheers (glitz and
glamour)
Medaljes: sukses word nagejaag
Geld:
Mammon as afgod. Dit word bo
alles in die lewe geplaas
Trofee: prestasies, waarin identiteit
gesoek word

KONTAK ONS

Dink self hieroor en gebruik gerus die
uitstalling om die tema lekker prakties vir
jou kinders te verduidelik. Hou dit ook
dop vir klein veranderinkies deur die loop
van die kwartaal.

Kerkkantoortye: vir hierdie week
Maandag, Woensdag & Vrydag
Tye: 08:00 tot 10:00

www.gktrinitas.co.za

Kerkkantoor:
Elsabé Muller
0169825017 / 0724874258
kantoor@gktrinitas.co.za
Faks no.: 086 219 5728

Skriba:
Gerrit van Wyk 0823328550
Kosters:
Theuns Odendaal 0832561387
Elsa Prinsloo 0794778699
Orrelis:
Nannes van der Walt 0833041841
Bankbesonderhede van kerk:
Rek. naam: Geref. Kerk Vanderbijlpark
Trinitas ABSA Tjekrekening 530340449
Predikant:
Griffel van Wyk
0169324615 / 0823543726
Adres: Ogilviestraat 6, SE2
Vanderbijlpark
e-pos:griffel@gktrinitas.co.za
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