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, 24 APRIL 2016
Welkom aan Wouter Smit wat die oggenddiens lei.
OGGEND 09:00

God is oral en altyd getrou, daarom kan ons skuil by Hom!
Lees: Rut 3: 1-18
Fokusvers: 9 en 10

AAND 18:00: TOERUSTING

Liefdetug
Teks: Matteus 18 & Hebreërs 12
Oorsig:
Ons gesels eintlik die laaste paar weke hieroor: Liefdetug. Een van die kenmerke van
'n ware familie wat deur Jesus verlos is en Hom dan as dissipels volg is dissipline.
Seermaakliefde. Goeie leiers help met die evangelie dat mens nie hulleself of ander
seermaak nie. Op 'n vriend wat jou seermaak kan jy reken, die vyand is oordadig met
sy soene. Hoe gebeur kerklike tug verkeerd? Hoe gebeur dit reg? En hoekom is dit
nodig dat ons dit doen?
Hierdie gesprek is belangrik want 'n groot deel van die gesonde opbou en groei van
jouself in Trinitas is dat ons aan mekaar seermaakliefde wil bewys.
Preke beskikbaar in klank en teks by: www.gktrinitas.co.za

PROGRAM VIR DIE WEEK

SONDAGAANDE: 2DE KWARTAAL
Datum

Geleentheid

24 Apr.

Toerustingsgeleentheid

1 Mei

Geen

8 Mei

FOKUStyd

15 Mei

FOKUStyd

22 Mei

FOKUStyd

29 Mei

Nagmaal 19:00

5 Jun.

Aandbyeenkoms

12 Jun.

Toerustingsgeleentheid

19 Jun.

Aandbyeenkoms

LIEF EN LEED
Dink in jou gebede aan hierdie lidmate:
0836167178) is in
 Dawid vd Berg (
Vaalpark hospitaal met long
long=
probleme.
 Dit gaan sleg met Annatjie van Biljon.
Laat weet asb. die kerkkantoor van
siektes, swaarkry en vreugdes.
VERJAARSDAE:HARTLIK
HARTLIK GELUK!
24/04
24/04
25/04
27/04
27/04
28/04
28/04
28/04
29/04
29/04
30/04
30/04
30/04

Spokie J. v. Rensburg
Annie Swanepoel
Koos Herbst
Jeandri J. v. Vuuren
Hansie Koekemoer
Danie Labuschagne
André Pietersen
Denise v. d. Schyff
Rentia Smith
Joaniska Visser
Rudi Engelbrecht
Pieter Janeke
Annatjie van Wyk

0833044444
0169336035
0729970271
0732505582
0835002320
0832820761
0828207055
0843609464
0834470791
0832477499
0824434629
0836287323
0169323266

SPESIALE VERJAARSDAE
24 Apr. Annie Swanepoel, 82 jaar.
27 Apr. Hansie Koekemoer, 81 jaar.
HUWELIKSHERDENKINGS
Geen.
SPESIALE VERJAARSDAE
VERJAARSDAE(80 jaar en
ouer) en HERDENKINGS(50 jaar plus)
Die gemeente sing Sondae 'nseënbede
vir lidmate wat die genade ontvang het
om hierdie besonderse mylpale te bereik.

BYBELSTUDIES
Woensdae om 09:00 by die kerk.
Dinsdae om 19:00, Carterstraat 16
(soos op die kalender aangedui).
NUWE BYBELSTUDIEGROEP VIR JOU?
'n Nuwe Bybelstudiegroep is aan die
beginfase en enige jong volwassene is
welkom! Ons hoop om lekker saam te
kuier en te groei. Ons wil graag kyk wie
belangstel voor ons op 'n vaste dag of
tyd besluit. Jy is ook welkom om
voorstelle te maak oor temas waarin jy
belangstel. Indien jy wil deel word,
kontak vir Christa Snyman 0798779882
(bel, SMS of WhatsApp) of e-pos,
102christa@gmail.com, of ontmoet haar na
kerk by die Welkomhoekie in die saal (by
die geel aansteekbord). Ons wil graag teen
Mei begin. Hou die spasie dop vir verdere
besonderhede. Christa en Griffel

ATTESTATE/BEWYSE
Word afgekondig.
NUWE LIDMATE
Die diakonie is aan die stuur van die
Nuwe Lidmate-diensgroep. Kom
ontmoet gerus die diensouderling na die
erediens voor die preekstoel en skryf
asb. al jou besonderhede in die boek by
die Welkomhoekie in die saal.
HUISBESOEKVORMS
Indien jy huisbesoek wil ontvang van 'n
ouderling, diaken of predikant, voltooi 'n
huisbesoekversoekbriefiewat by die
deure beskikbaar is en plaas dit in die
kerkkantoor se rakkie in die saal of
DieHelper se kassie by die hoofingang.

VERJAARSDAGTEE
Vanaf 2016 wil ons graag almal in
Trinitas se verjaarsdae vier en saam
dankbaar wees oor elkeen wat vir nog 'n
jaar gespaar is. Ons beplan daarom vier
verjaarsdagtees vir vanjaar, een elke
kwartaal. Ons vra dat elkeen wat in die
betrokke kwartaal verjaar asb. 'n bordjie
eetgoed vir die tee sal bring.
Groete: Gasvryheid-diensgroep
Verjaarsdagtee-datums vir 2016:
Datum:
Wie bring eetgoed:
15 Mei
1 April–30 Junie
21 Augustus
1 Julie–30 September
23 Oktober
1 Oktober–31 Desember

ORRELBEGELEIDING
09:00–Nannes
OUDERLINGE AAN DIENS
Hardus Visser, Jan van den Berg
DIAKENS AAN DIENS
Rineke Visser, Theuns Odendaal
KOSTER AAN DIENS
Theuns Odendaal
DATABORDDIENS
Behartig deur die Tegniese span
KOLLEKTES
Onder die erediens vir Diakonale Kas
24/04 – Teologiese Skool publikasies
01/05 – Instandhouding van erediens

