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 19 APRIL 2015

OGGEND 09:00

'n Familie van families
Teks: Galasiërs 4:1-7
Oorsig:
Jou familie kon jy nie kies nie! Families is soms morsig. Families is die plek vir ons
grootste vreugde, maar ook dikwels die plek van ons grootste seer... maar familie bly
familie. Deur Jesus word mense soos ons kinders van God. God word ons Vader, met
Jesus as ons broer en die res van sy dissipels as geloofsfamilie. 'n Kerk is niks anders
as 'n familie van families nie. 'n Groter geloofsfamilie waarin ons mekaar dissipel, net
soos wat ons in 'n gewone gesin mekaar skaaf en vorm... en ook dit is soms morsig!
AAND 18:00

Die familiesirkel
Teks: Handelinge 2:36-47
Oorsig:
Ons eksploreer vanaand saam die ‘familiesirkel’ van dissipels. Hoe word mens deel
van 'n geloofsfamilie? Wat behoort jy te beleef as jy daar binne is? Wat behoort die
effek te wees op die gemeenskap?

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

PROGRAM VIR DIE WEEK
Woensdag 22 April
Oggendbybelstudie 09:00
Vrydag 24 April
Manne-oggend 05:45

Gedagte
U is die lig rondom my.

LIEF EN LEED
Dink in jou gebede aan hierdie lidmate:
 Tieka Buitendag is die afgelope week
oorlede. Ons dink aan haar familie in
hierdie tyd.
 Magriet Smuts (0722329341) sterk tuis
aan.
 Hartlik geluk aan George en Letitia
Nieuwoudt (0825640218) wat vir die
eerste keer oupa en ouma geword het
hierdie week.
Laat weet asb. die kerkkantoor van
siektes, swaarkry, asook van vreugdes.
VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK!
19/04
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Peet Bezuidenhout
Christiaan Prinsloo
Steven Smid
Michelle Smit
Phillip van der Linde
Magda du Plooy
Harald Guttner
Johan Pienaar
Gerhard van Wyk
Pieter Broersma
Siné Grobler
Werner Venter
Susan Roux
Spokie J v Rensburg
Annie Swanepoel
Koos Herbst

 0721280714
 0725926364
 0169822907
 0836653535
 0727976507
 0834865286
 0834533748
 0823354649
 0169324615
 0605084535
 0822131706
 0834681489
 0818838899
 0833044444
 0169336035
 0729970271

SPESIALE VERJAARSDAE
24 Apr. Annie Swanepoel, 81 jaar.
HUWELIKSHERDENKINGS
23 Apr. Koos en Babsie Jacobs, 49 jaar.

BYBELSTUDIE
Woensdagoggende om 09:00 by die kerk.
Dinsdagaande om 19:00 (Carterstraat 16).
(Soos op die kalender aangedui.
Aandbybelstudie eers weer op 5 Mei.)
NUWE LIDMATE
Die diakonie is aan die stuur van die
Nuwe Lidmate-diensgroep. By die
Welkomhoekie in die saal 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 kerk se hoofingang.

ORRELBEGELEIDING
09:00 – Nannes van der Walt
OUDERLINGE AAN DIENS
19/04 – Hardus Visser en Doep du Preez
DIAKENS AAN DIENS
19/04 – Rineke Visser
KOSTER AAN DIENS
19/04 – Theuns
26/04 – Elsa

DATABORDDIENS
Behartig deur die Tegniese span:
Projeksie o.l.v. Hennie Smit, 0711063978.
KOLLEKTES
Onder die erediens vir die Diakonale Kas
19/04 - Effata (Dowes)
26/04 - Instandhouding van erediens
ONTVANG DIE PREEKTEKS PER E-POS
Stuur op Maandae 'n blanko e-pos na
preek@gktrinitas.co.za. (Jy moet elke
keer wat jy die preek wil hê 'n e-pos
stuur). Die stelsel sal self binne 60
sekondes die preekteks vir jou aanstuur.
Dis ten volle outomaties en werk 24/7.
Kontak Hans van Wyk, 0828111990, vir
inligting (Preektekste sal Sondae na 12:00
op ons webblad beskikbaar wees).
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.
GEHOORAPPARATE
Gehoorapparate kan Sondagoggende
agter in die kerk onder die trap gekry
word.
TEESKINK
Vanoggend skink die Lotuslandersgroep
tee. Die volgende teeskinkbeurt is dan
weer op 10 Mei na die langnaweke, dan
skink Jorien Duminy se groepie.
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.
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, bakedbeans,
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 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.

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.
Kontakpersoon:
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, maar daar is ook instruksies wat
sê wat presies in watter houer gegooi kan
word indien jy self jou herwinning wil

sorteer. Moet asb. nie enige inkopiesakke
bring nie, dit word nie opgelaai nie en lê
dan rond. (Indien jy te veel inkopiesakke
het wat by die huis rondlê, kan dit aan die
diakonie of aan die kospakkie-diensgroep
geskenk word.) 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 Maureen van Helden,
0823922093.
ONDERSTEUNING VIR MADAGASKAR
"Naina en Fafa is sendelinge in
Madagaskar wat ons ondersteun. Hulle
het pas begin met hulle Bybelskool! Bid
asb. vir hulle volharding en ander
behoeftes met so 'n nuwe projek."
Op Facebook "Naina, Fafa and Mirado".
Indien jy 'n bydrae wil lewer:
Aksie Uitreik, ABSA, rek no. 9055971748.

BELANGRIKE DATUMS VIR MAART
 19 Apr. Diakonievergadering 16:30
 24 Apr. Manne-oggend 05:45
 27 Apr. Vakansiedag
GKSA NUUS
BEROEPE AANVAAR
 Ds E Naude (Emile) van Eden na
Boksburg-Suid.
 Ds FJ Potgieter (Fritz) van Meyerton
na Bloemfontein-Suid.

 Proponent M Mdonga (Malwande) na
New Life City Church in Pretoria.
 Ds PJ van Blerk (Petrus) van
Rustenburg-Wes na Rietvallei.
BEROEPE ONTVANG
 Ds JP van der Walt (Jan) van Strand na
Otjiwarongo.
OP DIE KENNISGEWINGBORD
- FEBA Radio
- Geopende Deure; opendoors.org.za
- Moot Skoolverlaterskamp Julievakansie
- Kruispad nuus
- Potch Teologiese Publikasies
- GK Rietvallei: Multiethnic English
Ministries Conference
- Skrywe vanaf Admin Buro
- Voorlegging rakende godsdienstige
openbare vakansiedae in RSA
- Kerkgroei in die praktyk: GK Brooklyn,
Saterdag 20 Junie
- Mathys Roets 6 Mei by GK Krugersdorp
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.
EENSLAAPKAMER-WOONSTEL TE HUUR
Eenslaapkamerwoonstel beskikbaar.
Theo Wendtstraat 14, SE7. Kontak Danie
Potgieter, 0169331438, 0837357144 of
0729363360.

ADVERTENSIEBLAD
Lidmate wat gratis in die jaarlikse
Advertensieblad wil adverteer, kan hul
advertensies na die kerkkantoor e-pos.

KONTAK ONS
www.gktrinitas.co.za

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

