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, 30 AUGUSTUS 2015
Ons gemeente vier vandag die sakrament van die Heilige Nagmaal. Almal wat by
die kerkraad aansoek gedoen het om as besoekers saam Nagmaal te vier, is
hartlik welkom, tensy die teendeel persoonlik aan u meegedeel is
OGGEND 09:00

Spesialiseer met liefde
Teks: Verskeie
Oorsig
As jy velprobleme het, soek jy 'n dermatoloog – nie 'n breinchirurg nie! Ons
gawes is bedoel sodat ons daarin kan spesialiseer. As ons by mekaar inmeng, kan
dinge skeefloop. En selfs al spesialiseer jy ...
sonder liefde beskadig jy eerder as wat jy bou.
AAND 19:00

Vasdraai!
Teks: Psalm 1
Oorsig
In ons menslike soeke na vrede, liefde en rus, draai ons onsself dikwels vas in
situasies of verhoudings wat ons leegmaak eerder as vol. Huwelike loop skeef, jou
lewe ontspoor. Jy kan eintlik nie meer iets beteken vir ander mense se opbou nie.
Hoe het jy by daardie punt gekom? Waar is 'n beter plek om onsself vas te draai,
... en hoe?
Preke beskikbaar in klank en teks by: www.gktrinitas.co.za

PROGRAM VIR DIE WEEK
Woensdag, 2 September
Bybelstudie 09:00
Donderdag, 3 September
Kerkraadsvergadering 19:00
Vrydag, 4 September
Manne-oggend 05:45

LIEF EN LEED
Dink in jou gebede aan hierdie lidmate:
 Malinda Hennop (Gerhard
0833064040) is steeds in Emfuleni
Medi-Clinic.
 Kobus Bester (0837640063) is steeds in
Morningside kliniek.
 Sterkte aan al die matrieks met die
rekordeksamen.
 Toekie van Wyk (0797766550) gaan op
3 Sep. vir 'n operasie in Emf. MediClinic.
 Ons dink aan ds. Kobie en Betsie van
der Walt (0823255705) met Betsie se
gesondheidsprobleme.
 Dirk Vorster (0835128443) ontvang
steeds dialise.
Laat weet asb. die kerkkantoor van
siektes, swaarkry, asook van vreugdes.
VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK!
30/08
31/08
31/08
01/09
01/09
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09
03/09
04/09
04/09
04/09
04/09
04/09

Anette vd Walt
Lindi Retief
Marie Viljoen
Abraham Swanepoel
Toekie van Wyk
Martin Kruger
Aidan Pile
Simon Snyman
Susan van Bemmel
Susan van Rooy
Bianca Viljoen
Marthina Odendaal
Retha Janeke
Sarel Klopper
Marizelle Odendaal
Wesley Thompson
Anna-Marie vd Elst

0845334548
0824714999
0829212685
0169336035
0797766550
0794592263
0824677104
0836304696
0835534495
0828782338
0749288000
0721998639
0836255377
0828720039
0762059367
0845551437
0829203701

05/09

Gerrit van Bemmel

0727057968

SPESIALE VERJAARSDAE
1 Sep. Abraham Swanepoel, 81.
HUWELIKSHERDENKINGS
2 Sep. Charles en Magda Conroy, 43 jaar.
3 Sep. Errol en Jeanette Fourie, 54 jaar.
5 Sep. Henk en Marie Hangelbroek, 51
jaar.

ORRELBEGELEIDING
09:00 en 19:00 – Nannes van der Walt
OUDERLINGE AAN DIENS
30/08 – Alan Brotherton en Doep du
Preez
06/09 – Corrie Botha en Gert Visser

ATTESTATE/BEWYSE
Word afgekondig

DIAKENS AAN DIENS
Vandag – almal

BYBELSTUDIES
Woensdagoggende om 09:00 by die kerk.
Dinsdagaande om 19:00 (Carterstraat 16).

KOSTER AAN DIENS
30/08 – Elsa Prinsloo

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.
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.
FAMILIE-ETE, VANDAG
Pik en Proe
Tyd: 12:00
Bring 'n eenbakgereg, eie drinkgoed en
eetgerei. Die diakonie voorsien die
nagereg. Bring asb. ook gazebo's of
sonsambrele vir skadu.

DATABORDDIENS
Behartig deur die Tegniese span
KOLLEKTES
Onder die erediens vir die Diakonale Kas
30/08 – Koningskinders
06/09 – SAVF Shelter
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 aan
Hennie Smit, 0711063978, gerig word.

GEHOORAPPARATE
Gehoorapparate kan Sondagoggende
agter in die kerk onder die trap gekry
word.
TEESKINK
Familie-ete vandag 12:00. Geen
teeskinkbeurt nie. Sondag 6 September
skink Anette van der Walt se groepie.
Gretha van Wyk, 0764688963, 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.
MEDEWERKERS
Dankie vir die lidmate wat reeds hul name
opgegee het. Iemand sal jou binnekort
kontak. Die wykslyste is in die saal teen
die wit muur opgeplak en die betrokke
ouderling word daarop aangetoon.
Kontak gerus jou ouderling of Alan
Brotherton, 0834685243, met enige vrae.

DIE HELPER is 'n diens wat praktiese hulp
met klein takies in en om die huis bied vir
lidmate wat nie self daarmee kan regkom
nie. Dit is tipies bedoel vir lidmate wat bv.
verswak het, bejaard is of dames wat
enkellopend is. Neem gerus die vrymoedigheid om gebruik te maak van Die
Helper. Vir hulp of raad, los 'n briefie in

die houtkis in die voorportaal of kontak
André Smith 0844627830 of Lozanne
Roos, 0823353539.
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.

THUTUZELA RAPE CRISIS CENTRE
Indien u betrokke wil raak of meer
inligting verlang, kontak my gerus.
Jackie Kleynjan, 0833814020.
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.
HERWINNING
Herwinningsmateriaal kan Maandae tot
Vrydae tydens kantoorure of Sondae voor
en na eredienste afgelaai word by die
herwinningsarea agter die katkisasielokale. Kontak Maureen van Helden,
0823922093.
KINDERSORG PIKININI WINTERPROJEK
Die Pikinini Winterprojek het ten doel om
die ongeveer 460 pleegsorgkinders en
800 inloop kinders toe te draai in iets
warms vir die winter. Finansiële bydraes
word gebruik vir die aankoop van 'fleecy'
lap @R25/m waaruit 4 serpe gesny en
omgekap word. Die projek loop regdeur
die jaar en alle bydraes word in
Meimaand by Kindersorg uitgedeel.
Kindersorg beplan 'n formele bal vir 10
Oktober 2015. Meer inligting volg later.
Groete: Jackie Kleynjan.
Kontakpersoon:
Hardus Visser,
0828215642.

LOTUSLANDERS
Die volgende byeenkoms vind plaas op
8 September 2015 om 09:30. 'n Laat
ontbyt sal geniet word by Candle in the
Wind, Colosseum Sentrum, SW5,
Deliusstraat. Die gasspreker sal dr. Susan
Coetzee van Rooy wees. Die onderwerp
van bespreking handel oor 'Ons geliefde

taal Afrikaans en die moderne nuwe
generasie Afrikaans-sprekendes'. Almal
wat belangstel om dit by te woon, is
hartlik welkom. Aangesien dit naby is, sal
die kombi NIE ry nie. Gee jou naam deur
nie later as Sondagaand 6 September nie.
SMS of whatsapp Babsie Jacobs
0836505227 of Koos Jacobs 0839868135.

BELANGRIKE DATUMS VIR SEPTEMBER
 3 Sep. Kerkraadsvergadering
 8 Sep. Lotuslandersbyeenkoms
 12 Sep. Klassisvergadering
 24 Sep. Erfenisdag
 25 Sep. Skoolvakansiedag
GKSA NUUS
OP DIE KENNISGEWINGBORD
- FEBA Radio
- Geopende Deure; opendoors.org.za
- GKSA Jeugkantoor nuus
- Transoranje fondsinsamelingsprojekte
- Nasionale Biddag vir Dowes 6 Sept.
- Krisis in Suid-Soedan
- Pioneer House, dankiebrief vir skenking
BEROEPE AANVAAR
 Ds DG Zwemstra (Dinant) van
Bloempark na Strand.
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.

week te gebruik. Dus sal daar nie
Nagmaal by Siësta wees in September nie.

FRANKFORT-RIVIERTOER
Die Frankfort-riviertoer, aangebied deur
die GK Frankfort in samewerking met die
Jeugdeputate van die GKSA, vind vanaf 26 Desember op Zorgvliet plaas (buitekant
Tweeling). Inskrywings nou oop.
www.facebook.com/riviertoer.frankfort
of kontak Sanette Struwig 0730279181 of
sanette.struwig@gmail.com vir meer
besonderhede. (Elsabé het ook
inskrywings by die kantoor, indien jy nie
internetfasiliteite het nie.)

PROJEK: VERVANGING VAN PROJEKTOR
Daar is 'n projek geloods om die projektor
in die kerkgebou wat dof begin raak te
vervang. Dit kos in die orde van R6 500
tot R8 000 om 'n goeie, helder projektor
aan te koop. Die eerste skenker wil graag
die gemeente uitdaag om sy skenking van
R1 000 te probeer ewenaar. Die projek is
nou al twee weke aan die gang en ons het
alreeds R4000 se skenkings ontvang. Ons
hoop om só spoedig die fondse in te
samel sodat die projektor vervang kan
word en ons almal weer goed kan sien
tydens die eredienste. Baie dankie vir die
ruim bydraes.
Groete: Tegniese-span

PROJEK: HARTKLOP (Transoranje
Instituut vir Buitengewone Onderwys)
Ons wil met hierdie projek ons kinders
aangryp en aanspoor om op 'n klein, maar
beduidende manier, met sente, kinders
met gestremdhede te help.
Plakkers word vandag tydens katkisasie
uitgedeel. Plak dit om jou bottel/blikkie,
vul dit met jou sente, en bring dit terug
vir Theuns Odendaal teen einde
September. (Enige lidmaat is ook welkom
om aan hierdie projek deel te neem.)
SIËSTA NAGMAAL
Vir 'n hele aantal jare het Trinitas 'n
Nagmaalsviering by Siësta aangebied op
die Sondag nadat Nagmaal by ons
Kerkgebou gevier is. Na 'n onlangse
ondersoek het die Kerkraad dit goed
gevind om die vaste Siësta
Nagmaalgeleentheid vir eers te beëindig.
Indien die behoefte groot genoeg raak,
sal die Kerkraad dit oorweeg om weer 'n
Nagmaalsviering by Siësta te hou, maar
om dan 'n geleentheid in middel van die

PROJEK: FOTOMUUR
'n Projek word geloods om die
geskiedenis van die voormalige
Vanderbijlpark gemeentes saam met dié
van Trinitas gemeente in 'n foto-tydlyn uit
te beeld. Enige foto's wat hierdie
geskiedenis vertel, is welkom!
Kontak gerus vir Rineke Visser,
0718878260, met enige vrae. Elektroniese
foto's kan aan die kerkkantoor gestuur
word en fisiese foto's kan Sondae
ingehandig word by die ouderling aan
diens. Laasgenoemde moet asb. 'n
duidelik gemerkte koevert wees.
Groete: Toekomsspan

BYBELS EN PSALMBOEKE
Maak gerus tydens die erediens gebruik
van die Bybels en Psalmboeke op die tafel
in die voorportaal. Lidmate wat wil, kan
nog Bybels en groen Psalmboeke skenk
en op die tafel plaas vir erediensgebruik.
STAMROOSSTAANDERS
Baie dankie aan elkeen wat 'n stamroos
geskenk het of 'n donasie gegee het. Ons
kort nou 8 stamroosstaanders om die
rose regop te hou. Kontak Daan Smit,
0835896185.
NAGMAAL: KELKIES AAN TAFEL
Lidmate wat Nagmaal aan die tafel
gebruik en nie uit die gesamentlike beker
wil drink nie, word vriendelik versoek om
hul eie kelkies saam te neem tafel toe.
GK VAALPARK FONDSINSAMELING
Wanneer: Saterdag 5 September by
Barnyard Vereeniging.
Koste: R100 per persoon. Kaartjies is by
Theuns beskikbaar.

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

