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, 5 JUNIE 2016
OGGEND 09:00

Onreg en gebed
Teks: Lukas 16-18
Oorsig: Onreg is die water waarin ons vandag swem. Dit breek ons moed en ons
geloofsvertroue as dissipels van Jesus as daar soveel onregverdige dinge met ons en
om ons gebeur. Wat leer Jesus ons oor onreg wat ons beleef en sy Koninkryk van reg
wat sal kom. Kan jou moedeloosheid moedig word?

AAND 18:00

FOKUStyd Vasmaak!
Oorsig:
Vanaand maak ons vas oor die afgelope FOKUStyd. Ons gesels oor die oorsake van
probleme in families, hoe die Ideaal van God se Woord ons strewe is as dissipels en
hoe om werklik bekering en veranderinge te maak waar dit nodig mag wees. Hoe wil
die Here deur Trinitas hoop gee vir seer families in ons gemeente en gemeenskap?

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

PROGRAM VIR DIE WEEK
Dinsdag, 7 Junie
Kernkerkraadsvergadering
vergadering 19:00
Bybelstudie18:30 (Stinkhoutsingel 18)

Woensdag,8 Junie
Bybelstudie 09:15
Vrydag,10 Junie
Manne-oggend
oggend 05:30

SONDAGAANDE: 2DE KWARTAAL
Datum

Geleentheid

5 Junie

Aandbyeenkoms

12 Junie

Toerustingsgeleentheid

19 Junie

Aandbyeenkoms

LIEF EN LEED
Dink in jou gebede aan hierdie lidmate:
 Ria Collet (0729025382)
0729025382) is
ontslaan uit die hospitaal.
 Dawie v.d. Berg (
0836167178) is
ontslaan uit die hospitaal.
 Hannes Malan (
0828518369) is
ontslaan en sterk tuis aan.
 Hennie Kruger (
0721243155) is in
Emf. Medi-Clinic
Clinic opgeneem met
longontsteking.
 Rina Vorster (0835021105)
0835021105) is
ontslaan uit die hospitaal.
 Susan van Bemmel (0835534495.)
se moeder is oorlede. Ons bid vir
hulle in die hartseertyd.
 Ds. Henk (0766828286
0766828286) bedank
almal vir hul oproepe en gebede. Dit
gaan weer goed met hom.
Laat weet asb. die kerkkantoor van
siektes, swaarkry en vreugdes.
VERJAARSDAE:HARTLIK
HARTLIK GELUK!
06/06 Arnold Bothma (snr)
06/06 Helen Erasmus
06/06 Tessa Pienaar
07/06 Arnold Bothma (jnr)
07/06 Bradley Thompson
08/06 Babie Buys
09/06 Karin Baker
09/06 Wanda Burger
09/06 Christa Snyman
09/06 Anna Venter
10/06 Albert Venter

SPESIALE VERJAARSDAE
Geen.

0824149760
0728718706
0824521428
0720434009
0169324904
0724220576
0829243827
0742053001
0798779882
0721229328
0169322257

HUWELIKSHERDENKINGS
5 Junie

deure beskikbaar is en plaas dit in die
kerkkantoor se rakkie in die saal of
DieHelper se kassie by die hoofingang.

SPESIALE 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.

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

Henry en Magriet Smuts 61 jaar
0722329341
11 Junie Theuns en Marthina
28 jaar
Odendaal
0832561387

BYBELSTUDIES
Woensdae om 09:15 by die kerk.
Dinsdae om 18:30, Stinkhoutsingel 18.
Jong-werkendes welkom!
Dinsdae om 19:00, Carterstraat 16.
NUWE BYBELSTUDIEGROEP VIR JOU?
'n Nuwe Bybelstudiegroep vir jong
volwassenes het begin!Kontak vir Christa
Snyman 0798779882 (bel, SMS of
WhatsApp) of e-pos,
102christa@gmail.com indien jy deel wil
word. Enigeen is welkom.
ATTESTATE/BEWYSE
Word afgekondig.
NUWE LIDMATE
Die diakonie is tans 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

Verjaarsdagtee-datums vir 2016:
Datum:
Wie bring eetgoed:
21 Augustus
1 Julie–30 September
23 Oktober
1 Oktober–31 Desember
LEESSTOF OOR FAMILIE
Ons het pas tydens ons FOKUStyd 'n
reeks preke gehad oor familie. Oom
Adriaan Wiechers het leesstof opgediep
hieroor. Skakel gerus vir Franciska
0827818032 van die Boek-hoek indien
jy daarvan sou wou bekom.

ORRELBEGELEIDING
09:00 –Nannes
OUDERLINGE AAN DIENS
Hardus Visser, Fanie vd Merwe
DIAKENS AAN DIENS
Rineke Visser
KOSTER AAN DIENS
Elsa Prinsloo

DATABORDDIENS
Behartig deur die Tegniese span
KOLLEKTES
Onder die erediens vir Diakonale Kas
05/06 – SAVF Shelter
12/06 – Instandhouding van erediens
OPNAMES VAN EREDIENSTE OP CD
Indien jy 'n opname van 'n preek wil hê,
stuur 'n versoek aan die kerkkantoor of
aan Hennie Smit 0711063978.
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).
GEHOORAPPARATE
Dit kan Sondagoggende agter in die kerk
onder die trap gekry word. Vra gerus die
klankman vir hulp indien u probleme
daarmee ondervind.
TEESKINK
Vanoggend skink Theuns Odendaal se
groep.Sondag 12 Junie, skink Elize du
Plessis se groep. Gretha van Wyk
0764688963 is die sameroeper van
die diensgroep.
PLEK OM JOU FAMILIE TE DIEN...
As jy graag Sondae wil help teeskink en
nog nie by 'n groep ingeskakel het nie, is
jy baie welkom! Skryf asb. jou naam in
die saal op die Teeskink-diensgroep-

plakkaat. Indien jy deel was van 'n groep
wat ontbind het, kan jy ook jou naam
opskryf. Ons sal jou by 'n nuwe groep
indeel. Groete: Teeskink-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 Petroné van
der Merwe 0729414308 indien jy
geroepe voel om deel te wees van die
Kleuterkerkspan.
DR. FRANS MINNIE
Dr. Frans Minnie (pastorale berader) is
op Maandae beskikbaar by die kerk
slegs vir lidmate van Gereformeerde
gemeentes.Afsprake word deur die
kerkkantoor of deur dr. Minnie self
gemaak.Kontak die Kerkkantoor vir
afsprake. Donasies kan inbetaal word
by:FNB Tjekrekening No: 621 843 512
04, Takkode: 250-945.
MEDEWERKERS (ons het nog
medewerkers nodig!)
Dankie vir almal wat reeds hul name
opgegee het.Die medewerkerslyste is in
die saal by die ouderlinge se kennisgewingbord opgesit. Kontak gerus jou
wyksouderling of vir Alan Brotherton
0834685243 met enige vrae.

DIE HELPER is 'ndiens 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 enkellopende dames. 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.

groente,pakkies sop, toiletseep,
toiletpapier,koekies Sunlight seep,
tandepasta, tandeborsels, sjampoe en
waslappe.(Plaas bydrraes in die houer in
die saal.) Jolani Lourens0823359586.

VERSPREIDING VAN KLERE
Lidmate wat voortaan wil help met die
verspreiding van klere wat die diakonie
ontvang, kan Oom Faan en Tannie Jakkie
Coetzee kontak0829243284. Wintersen babaklere word tans benodig.

Kontak André 0828592186 of
Rochelle Moolman 0824544147

HULP MET VERVOER
Drywers word benodig om Sondagoggende lidmate met Moerbei, die kerkkombi op te laai. Kontak asb. vir Gert
Voges 0828168577.
PROJEK – GROEIPYNE
Trinitas-familie het 'n probleem waaroor
ons baie bly is! Vanweë groeiende
gebruik van die fasiliteite op die terrein
benodig ons ekstra stoorplek sodat ons
die bestaande lokale doelgerig kan
gebruik. As spesiale projek wil ons graag
'n skeepsvraghouer (container) aankoop
sodat hierdie momentum nie gekeer
word nie. Die koste beloop ongeveer
R25 000. Bydraes hiervoor, groot of
klein, kan gemaak word in ons lopende
rekening. Merk dit asb. as 'Groeipyne'.
KRUIDENIERSWARE BENODIG
Indien jy 'n bydrae wil maak, kan jy van
die volgende items aankoop (plaas
skenkings in groot houer in die saal naby
die kombuis): Suiker, pasta, bully beef,
koffie, tee, soja maalvleis, konfyt, rys,
grondboontjiebotter, Pilchards vis,
sout,melkpoeier, baked beans, tamatieen uiesmoor, blikkies gemengde

ONDERSTEUNING VIR MADAGASKAR
Kontak: Gert Visser 0834491036
Bydraes: Aksie Uitreik, ABSA, rek no.
9055971748
EVANGELISASIE – KONINGSKINDERS
Philip Snyman0834681035,
Anne-Marie Snyman0798756743 of
Christa Snyman0798779882.
HERWINNING
Maureen van Helden 0823922093.
Kontakpersoon:
Hardus Visser
0828215642

BELANGRIKE DATUMS VIR JUNIE
 7 Junie. Kernkerkraadverg.
 14 Junie. Jeugbediening groepleierverg.
 16 Junie. Jeugdag
 24 Junie. Skole en kerkkantoor sluit

GKSA NUUS
BEROEPE AANVAAR
Ds. MJ Lourens (Thys) van Middelburg
KP na Vaalpark.
OP DIE KENNISGEWINGBORD
- Geopende Deure
- FEBA Radio Nuusbrief
- GK Jeugkantoor nuus
- Mandjiedans @ Kunstedraai
- Transoranje Nuus
- Cross Courier: GKSA tydskrif (Engels)
- GK Bronkhorstspruit, fietswedren
- GK Mooirivier biltongfees, 10 Junie
- GK Parys biltongfees, 12-13 Aug.
- Griekwaland-wes Jeugkamp
KRUISPAD
Kruispad is die jeugtydskrif van die GKSA
(www.kruispad.net). Stuur 'n e-pos aan
kantoor@kruispad.net indien jy wil
inteken of 'n artikel wil skryf.
TRINITAS-BOEK-HOEK
Franciska van der Merwe
0827818032.
BYBELS EN PSALMBOEKE
Maak gerus tydens die erediens gebruik
van die Bybels en Psalmboeke op die
tafel in die voorportaal.
WERKSOEKENDES
(Indien jy werk benodig of wil aanbied,
kan jy dit deurgee aan die kerkkantoor
vir plasing in die nuusbrief).
Jerry Ndweni (Elaine Ndweni se man)
soek dringend werk en is 'n
gekwalifiseerde elektrisiën met 'n
rooiseël. Tans maak hy yskaste en stowe
reg. 0781983377 of 0834909746.

'n Grondslagfase onderwyspos (Gr.RGr.3) word benodig in Sasolburg,
Vaalpark, Vereeniging of Vanderbijlpark.
Kontak vir Griffel0823543726 indien jy
weet van iets.
WISKUNDE EKSTRA KLASSE
Graad 8 Wiskunde klasse. R150 per uur.
Elizma Powell 0792904140.
MANDJIEDANS@KUNSTEDRAAI
Haal solank jou dansskoene uit want 10
Junie gaan ons dans! Bring jou mandjie
met eet- en drinkgoed saam en nooi jou
vriende vir 'n heerlike kuier by
Kunstedraai.Dis 'n dansgeleentheid wat
jy nie kan mis nie!
Toegang: R60 pp, 19:00
Offenbachstraat 35, Vanderbijlpark
KONTAK ONS
www.gktrinitas.co.za

Kerkkantoor: Elsabé Muller
0169825017 / 0724874258
kantoor@gktrinitas.co.za
Faks no.: 086 219 5728
Kerkkantoortye: Ma. tot Do.
Tye: 08:00 tot 13:00
Vrydae: 08:00 tot 12:00 (Nuusbrief)
Skriba: Gerrit van Wyk 0823328550
Kosters: Elsa Prinsloo 0794778699
Theuns Odendaal 0832561387
Orrelis: Nannes v. d. Walt 0833041841
Bankbesonderhede van kerk:
Rek. naam: Geref. Kerk Vanderbijlpark
Trinitas ABSA Tjekrekening 530340449
Predikant: Griffel van Wyk
 0169324615 / 0823543726
e-pos: griffel@gktrinitas.co.za

Vrygewige Genade
OM GOD SE WERK DEUR
TRINITAS TE ONDERSTEUN

Hoe kan ek bydra?
Oorweeg gerus die volgende riglyne:
 Enige bydrae, hoe gering ook al, is waardevol vir ons bediening.
 Om ten minste jou R66,00
00 pm heffing (raming) van die GKSA by te dra.
 Indien jy reeds die afgelope jaar bygedra het, jou bydraes jaarliks met 6% te verhoog
indien dit moontlik is.
 Oorweeg 'n
n moontlike erflating uit jou boedel.
boedel
 Gebruik die koevertee by die deure vir kontant en plaas dit in die sakkie.
 Stel 'n
n maandelikse aftrekorder op by jou bank.
 Stel Trinitas op as begunstigde op jou internetbank en stel 'n
n herhalende EFT op vir
jou maandelikse bydrae.

ABSA
BSA Tjekrekening
Tjekr
Gereformeerde Kerk Vanderbijlpark Trinitas.
Rekeningnommer:
nommer: 530340449

Mag ons saam die genade en vreugde
beleef om deur God opgebou en gebruik
te word in ons gemeenskap ... tot
bewondering van Hom.

"Vrygewige
Vrygewige genade".
genade Die volledige boekie is beskikbaar by die deure
deure.

Beplanning van die eenheid wat
at behandel word vanaf Sondag 15 Mei:
Mei
Graad 1 – 3
EENHEID 3: EK EN MY GESIN
Dit maak God gelukkig wanneer gesinslede mekaar
liefhet en respekteer
Les 13: Josef vergewe
EENHEID 4: JESUS IS MY VRIEND
Omdat Jesus my vriend is, kan ek met Hom oor
enigiets praat
Les 14: Die Goeie Herder
Les 15: Voëls en veldlelies
Les 16: Jesus genees 'n siek man
Les 17: Petrus loop op die water
Graad 4 – 6
EENHEID 3: DIE BEGIN VAN 'N
N NASIE
Dit behaag God wanneer gesinslede mekaar liefhet
en mekaar respekteer
Les 13: Josef regeer in Egipte
EENHEID 4: LEER VAN JESUS
Wat belangrik is vir ons, is nie belangrik vir God
Les 14: Ete saam met 'n Fariseër
Les 15: Maria en Martha
Les 16: Die storie van 'n ryk dwaas
Les 17:: Die weduwee se geskenk
Graad 7 - 9
EENHEID 3: VRIENDE
Vriendskapbouers

Jeugleiers 2016
Graad
Jeugleier
Kleuterkerk Petroné van der Merwe
Graad 1
Rachel van Wyk
Graad 2
Nicolette Voges
Graad 3
Anna-Marie
Marie van der Elst
Graad 4
Karen Janeke
Graad 5
Rineke Visser
Graad 6
Marietjie Greeff
Graad 7
Emil Janeke
Graad 8
Rochelle Moolman
Graad 9
André Moolman
Graad 10
Pieter van Helden
Graad 11
Philip Snyman
Graad 12
Griffel van Wyk
Les 13: Die bou van vriendskappe
Les 14:: Die versterking van vriendskappe
Les 15:: Diens aan ons vriende
EENHEID 3: VRIENDE
Vriendskapvernietigers
vernietigers
Les 16: Skinder
Les 17: Jaloesie
Les 18:: Onopgeloste woede
Graad 10 (Heidelbergse Kategismus)
Les 11 - 15: Verlossing

Let asseblief daarop dat hierdie slegs 'n
n aanduiding is van wat beplan word en dat daar dalk afgewyk
mag word hiervan. Alle jeugleiers gaan so ver moontlik volgens die beplanning werk, maar indien daar
ander reëlingss is, sal dit aan die jeug in die betrokke grade deurgegee word. U as ouer word versoek om
aktief betrokke te wees by u kind se opdragte en die temas kan ook gebruik word tydens
gesinsbybelstudie. Die graad 11 jeug het 'n volledig uitgewerkte lesrooster, maar dit word nie geplaas
in die nuusbrief nie, aangesien hulle ook
oo mag afwyk. Dit sal wel goed
ed gekommunikeer word op hulle
WhatsApp groepe. Vanaf 2016 word die graad 12 jeug ook deur Griffel gelei op h
hulle pad na Christelike
groei. Aan alle graad 12's: Blyy asseblief deel van die groep!
Dit is belangrik
elangrik om te onthou dat die graad 7 jeug van 2016 af deel vorm van die hoërskooljeug een
daarom ook in die middae jeugklein
kleingroep sal hê en nie meer Sondagoggende
oggende nie. Neem kennis dat
jeugkleingroepe vir Graad 7 – 12 Sondae om 16:30 sal plaasvind. Dit gee ons jeugleiers genoeg kans
om behoorlik deur die lesse te werk en ook nog betyds te wees vir die aanddiens.
diens.

