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, 20 SEPTEMBER 2015
OGGEND 09:00

God in jou god-plek
Teks: Eksodus 20:1-3, Romeine 1:18-25
Oorsig:
Elke mens het 'n god-plek... maar dit is nie God wat in elke mens se god-plek sit
nie. Dit wat in jou god-plek sit bepaal op hierdie oomblik jou lewe en jou besluite.
Wie sit in jou god-plek?

AAND 18:00

Bouwerk getoets
Teks: 1 Korintiërs 3:10-23, NGB Art 24,
Oorsig:
Elke dissipel het 'n fondasie in Jesus Christus. En elke dissipel word geroep om nou
verder op daardie fondasie te bou. Maak dit saak hoe jy bou? Hoe lyk jou
bouwerk? Gee jy om...?

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

PROGRAM VIR DIE WEEK
Dinsdag, 22 September
Bybelstudie 19:00
Winning @work and @home 18:00
Woensdag, 23 September
Bybelstudie 09:00

LIEF EN LEED
Dink in jou gebede aan hierdie lidmate:
 Kobus Bester (0837640063) is vir sy
derde week in intensiewe sorg in
Morningside kliniek. Hy stuur groete
aan almal. Ons vra vir hom vir
voorbidding.
 Errol Fourie (0834153116) is
ontslaan uit die hospitaal.
 Karen Janeke (0833911913) se ouma
is die afgelope Woensdag oorlede.
 Hennie Kruger (0721243155) se
galblaas is die afgelope week
verwyder. Hy sterk tuis aan.
 Doris Coetzee (0828205604) het die
afgelope Vrydag weer 'n operasie in
Emf. Medi-Clinic ondergaan.
 Hartlik geluk aan Susan Kennedy
(0823875377) en Jack de Bruyn wat
vandag in die huwelik bevestig word.
Laat weet asb. die kerkkantoor van
siektes, swaarkry, asook van vreugdes.
VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK!
20/09
20/09
22/09
23/09
23/09
24/09
24/09
24/09
24/09
25/09
25/09
26/09

Tiaan Bosman
Bella Plaatjies
Casper Odendaal
Wikus Niemand
Adri Vorster
Klein Harmse
Francois Kotzé
Wendy van Tonder
Markus Venter
Melissa Kleynjan
Marie Pieterse
Micke van Tonder

0762289803
0834909746
0169323234
0725928029
0829057116
0723997687
0846025156
0836325074
0169821507
0784132878
0169310748
0169325675

SPESIALE VERJAARSDAE
25 Sep. Marie Pieterse, 87 jaar.

KOSTER AAN DIENS
Theuns Odendaal

HUWELIKSHERDENKINGS
25 Sep. Wimpie en Elsabé Cilliers, 11
jaar.

DATABORDDIENS
Behartig deur die Tegniese span.

ATTESTATE/BEWYSE
Word afgekondig.
BYBELSTUDIES
Woensdae om 09:00 by die kerk.
Dinsdae om 19:00 (Carterstraat 16).
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.

KOLLEKTES
Onder die erediens vir Diakonale Kas
20/09 – Evangelisasie/Sending
27/09 – Instandh. van die 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
aan Hennie Smit, 0711063978, gerig
word.
GEHOORAPPARATE
Dit kan Sondagoggende agter in die
kerk onder die trap gekry word.

ORRELBEGELEIDING
09:00 – Nannes van der Walt
OUDERLINGE AAN DIENS
20/09 – Dewald Pieters en Jan vd Berg
DIAKENS AAN DIENS
20/09 – Michiel J van Vuuren en
Theuns Odendaal

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.

TEESKINK
Vanoggend skink Anne-Marie Snyman
se groepie. Sondag 27 September is
tydens 'n langnaweek en daarna is dit
vakansie. Die volgende teeskinkbeurt is
op 18 Oktober, dan skink Lynette
Roelofse se groepie. Gretha van Wyk,
0764688963, is die sameroeper van die
diensgroep.
MEDEWERKERS
Dankie vir almal 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.
BEROEP VAN DIAKENS
Die volgende persone se name word
voorgehou vir goedkeuring om as
diakens te beroep: Tertius Buys, Jan
van der Westhuizen, Sias Voges en
Ferreira Snyman.
Lees gerus ook 'n interessante gedeelte
oor die Bybelse vereistes vir 'n diaken
op die laaste bladsye van die nuusbrief.
Indien geen besware na drie Sondae by
die kerkraad ingedien word teen
hierdie persone nie sal voortgegaan
word met die beroeping.
Groete: Griffel.

PSALMFEES
Trinitas en GK Vereeniging hou DV op
Sondag, 1 November 'n Psalmfees by
Vereeniging se kerkgebou. Dit sal
bestaan uit 'n werkswinkel om 16:00 en

'n erediens om 18:00. Meer inligting
volg later. Hou solank die datum oop.
Groete: Erediensspan
KINDERSORG PIKININI WINTERPROJEK
Die Pikinini Winterprojek se doel is om
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 gemaak word. Die projek loop
regdeur die jaar en alle bydraes word in
Meimaand by Kindersorg uitgedeel.
Groete: Jackie Kleynjan.
MASKERBAL
(ten bate van Kindersorg, VDBP)
Datum: 10 Oktober
Tyd: 18:30 vir 19:00
Plek: Quest konferensiesentrum
Drag: Streng formeel, dra 'n masker
Koste: R500/paartjie
(Ingesluit: buffetete, wyn op tafel, en
vele meer asook 'n kunsveiling)
Kontantkroeg beskikbaar
Kaartjies beskikbaar by die
kindersorgkantoor: (016) 9332022. Vir
meer besonderhede, kontak Jackie
Kleynjan, 0833814020.
EVANGELISASIE – KONINGSKINDERS
Kontakpersone: Philip, 0834681035,
Anne-Marie, 0798756743, Christa,
0798779882.
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.
Kontakpersoon:
Hardus Visser,
0828215642.

BELANGRIKE DATUMS VIR SEPTEMBER
 24 Sep. Erfenisdag
 25 Sep. Skoolvakansiedag
GKSA NUUS
OP DIE KENNISGEWINGBORD
- FEBA Radio
- Geopende Deure; opendoors.org.za
- GKSA Jeugkantoor nuus
- Transoranje fondsinsamelingsprojekte
- Frankfort Riviertoer
ALMANAK 2016
Bestellings vir 2016 se Almanak kan by
die Welkomhoekie in die saal opgeskryf
word. Koste: R70/eksemplaar.
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.

KALENDER 2016
Inligting wat op volgende jaar se
kalender aangebring moet word, kan
per e-pos aan die kerkkantoor
deurgegee word.
PROJEK: FOTOMUUR
'n Projek word geloods om die
geskiedenis van die voormalige
Vanderbijlpark gemeentes saam met
dié van Trinitas gemeente in 'n fototydlyn 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.
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 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.)
UITSTALLING IN VOORPORTAAL
Gaan kyk gerus na die uitstalling in die
voorportaal.
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

KRITERIA VIR DIAKENS
1 Timoteus 3:8-13
Hierdie Skrifgedeelte omskryf die detail kriteria vir diakens die beste en moet gesien
word as 'n detail uitbreiding van Handelinge 6:3 se opmerking dat diakens vol van die
Heilige Gees moet wees en wysheid moet hê. Elkeen van die sake wat in 1 Timoteus 3
genoem word, word hieronder verder beskryf. Elke keer word toetsvrae ook gegee
wat gevra kan word om beter agter te kom hoe die persoon opweeg teenoor daardie
aspek. Alhoewel dit spesifieke kwessies is wat hier genoem word, is dit duidelik as
mens bietjie terug staan, dat dit oor die algemene karakter van die persoon gaan. Dit
gaan dus oor detail maar eerder oor die groter geheel en geskiktheid van die persoon.
 Hulle moet waardig wees.
o Dit beteken nie hulle moet oorernstige mense wees nie, maar wel dat hulle nie
as ligsinnige en oppervlakkige en onverantwoordelike mense bekend moet
staan nie. Hulle karakter moet so wees dat mense in die gemeente vir hulle
respek het.
o Toetsvrae:

Respekteer mense vir persoon A? Waarom?

Is persoon A 'n ligsinnige mens?

Is persoon A verantwoordelik? Waarin sien jy dit?
 Hulle moet ook nie los tonge hê of uit twee monde praat nie,
o Mense gebruik maklik sappige brokkies nuus oor ander mense om spesiaal te
voel dat hulle ook saam kan gons. Om te besef dat sulke brokkies gevaarlik is,
mense kan seermaak en gevolge kan hê... en om stil te bly al weet jy van dinge
– vra besondere karakter. Kommunikasie tot voordeel van almal bou 'n
gemeente.
o Toetsvrae:

Skinder die persoon maklik?

Voel jy dat jy die persoon kan glo as hulle vir jou iets vertel het?

Verstaan die persoon die mag wat in woorde lê? Hoekom sê jy so?
 Drankmisbruik
o Die persoon het 'n ander krag in sy lewe het wat hy nie kan beheer nie. Om in
'n verantwoordelike posisie te wees wat ander mense kan raak in so 'n
toestand kan nie toegelaat word nie. Dit gaan nie net oor drankverslawing nie
maar ook werkverslawing, dobbelverslawing of enige iets anders wat die
persoon se aandag, toewyding en nugter denke en oordeel steel.
o Toetsvraag:

Het die persoon 'n drank of ander verslawing?

Is daar 'n groot eksterne faktor waarvoor die persoon eerder ja sal sê, as
om sy werk toegewyd te doen?
 Geld

o 'n Voorliefde vir geld skep blindheid vir geloofsliefde en -dade. Alles word
ekonomies oorweeg en die ekonomie van opoffering, koste en liefde word nie
raakgesien of getel nie. Geld-liefde maak ook dat ek mense sien in terme van
hulle monetêre waarde en dan sommige sal voortrek en ander sal afskeep.
Aandag sal gee aan take wat persoonlike voordeel of aansien sal inhou en take
sal afskeep wat nie hierdie leemte vul nie.
o Toetsvraag:
 Is die persoon buitengewoon gesteld op hulle klere/voorkoms of besitting
deur daaroor te spog of dikwels aandag soontoe te trek?
 Is die persoon reeds behulpsaam in plekke/opsigte waar daar absoluut
geen persoonlike erkenning of voordeel in is nie?
 Skoon gewete gewortel wat vashou aan die Evangelie
o Dit vra nie of die persoon 'n Christen is nie. Dit vra of hulle vashou aan die
geheimenis van die evangelie op so manier dat hulle besef hoe skoon hulle in
hulle gewete voor Jesus met vrymoedigheid regop kan staan. Is hulle vol
belangstelling om meer te verstaan en te groei in die wonder van die
evangelie?
o Toetsvrae:
 Het die persoon 'n besondere belangstelling om hom/haar nog meer in die
evangelie te verdiep? Waarin sien jy dit prakties?
 Is die persoon vrymoedig in sy/haar gewete of terughoudend en
teruggetrokke omdat dinge dalk nie pluis is in sy/haar lewe nie?
 Onberispelik
o Onberispelik beteken nie foutloos nie. Dit beteken dat daar nie 'n groot saak is
wat in iemand se lewe uit plek uit is wat hulle eintlik nog eers moet aanspreek
nie. Is die persoon besig om deur die foute, sondes en gebreke in hulle lewe te
werk, of staan dit agter hulle soos 'n vuil kombuis wat hulle nie wil opruim nie
o Toetsvrae:
 Het die persoon enige uitstaande konflik met ander mense (binne of buite
die gemeente)?
 Is daar uitstaande skuld wat die persoon teenoor iemand het en die
verantwoordelikheid ontduik?
 Huwelik en gesinslewe
o Jy sien eers werklik hoe 'n persoon is in hulle naaste verhoudinge waar die
voorgee-lagie afkom. Wanneer daar praatjies ontstaan oor hierdie persoon se
verhoudinge in hulle huwelik of met kinders kan dit dui dat daar werklik sake is
wat nie pluis is in die persoon se karakter nie – al lyk al die ander dinge tot nou
toe in plek.
o Toetsvrae:
 Is die persoon liefdevol teenoor sy/haar eggenoot? Waarin sien jy dit?
 Praat die persoon met liefde en respek van sy gesin?
 Lyk die eggenoot en ander gesinslede lief en tevrede by die persoon?

