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, 26 FEBRUARIE 2017
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.
Welkom aan ds. Henk van Bemmel wat vandag se nagmaaldienste lei.
OGGEND 09:00
SONDE, STRAF EN VERGEWING
Skriflesing: Numeri 21:4-9; Johannes 3:12-18
Israel word op pad na die beloofde land deur die Here op 'n lang ompad gelei. Hulle word
opstandig en kla oor (wat hulle noem) die eentonige kos. Hulle vergeet dat dit onverdiende
seëninge van die Here is wat die Here getrou, daagliks oor hulle uitstort. God straf hulle deur
giftige slange onder hulle in te stuur. As hulle hulskuld bely, moet Moses as teenmiddel 'n koper
afbeelding van 'n slang op 'n paal plaas, sodat elkeen wat daarna opkyk, gered kan word. Jesus pas
hierdie gebeure toe op sy offer op Golgota.

AAND 19:00 : NAGMAAL
DIE BLOED VAN DIE VERBOND
Skriflesing: Matteus 26:17-30; Eksodus 12:1-12
In Bybelse tye het mense, wanneer 'n belangrike kontrak tussen twee partye aangegaan is, die
bepalings daarvan met bloed verseël. Dit het versinnebeeld dat die verbreker van die verbond –
soos dit toe bekend was, se bloed vergiet sal word as hy dit waag om die verbond (ooreenkoms) te
verbreek. God sluit ook by hierdie gebruike aan wanneer Hy met Abraham die verbond sluit. Diere
moet in twee stukke gedeel word en soos randstene weerskante van 'n paadjie uitgepak word. By
die sluiting van so 'n verbond stap albei partye tussen die stukke deur om so die
onverbreekbaarheid van die verbond te beseël. By die instelling van die Nagmaal laat Jesus ons
verstaan dat die wyn sy bloed simboliseer as teken van sy onverbreekbare verbond met ons.

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

PROGRAM VIR DIE WEEK
Dinsdag, 28 Februarie
Bybelstudie 18:30
(Stinkhoutsingel 18)
Bybelstudie 19:00
Woensdag, 29 Februarie
Bybelstudie 09:00
Vrydag 3 Maart
Manne-oggend 05:45
SONDAGAANDE: 1STE KWARTAAL

LIEF EN LEED
Dink in jou gebede aan hierdie lidmate:
 Ita Schrap 0768879456,
Martie Slump 0836951398
en Chris Viljoen 0829212685 gaan tans
deur ernstige beproewing.
 Katerien van Tonder (dogtertjie van NF
en Anabet 0833604850) het Dinsdag 'n
suksesvolle hartoperasie in Sunninghill
ondergaan.

 Dit gaan tans baie sleg met Chris Kruger
0823377639 se broer Kobus wie se
kanker versprei het. Ons bid vir hulle.
Laat weet asb. die kerkkantoor van
siektes, swaarkry en vreugdes.

Datum

Geleentheid

26 Feb.

Nagmaal (19:00)

VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK!

5 Mrt.

Aandbyeenkoms

12 Mrt.

Aandbyeenkoms

19 Mrt.

Geen

26 Mrt.

Aandbyeenkoms

26/02
26/02
26/02
28/02
29/02
01/03
01/03
01/03
01/03
02/03
03/03
03/03
04/03
04/03
04/03

Sonette Engelbrecht
Barco Greeff
Stephan Nel
Rineke Visser
Irene Swanepoel
Anna-Ryna de Klerk
Fourie du Plessis
Avion vd Westhuizen
Wico Vorster
Lorette Pieters
Danie Venter
Tania Viljoen
Waldo Bloem
Rinda Grimbeek
Freddie Vermeulen

SPESIALE VERJAARSDAE
Geen.
HUWELIKSHERDENKINGS
Geen.

0828525064
0169321419
0834651735
0718778260
0829237725
0834152085
0724605214
0837853242
0833025496
0825654295
0833255161
0845215978
0828530213
0832582423
0835049884

SPESIALE VERJAARSDAE (80 jaar en ouer)
en HERDENKINGS (50 jaar plus)
Die gemeente sing Sondae 'n seënbede vir
lidmate wat die genade ontvang het om
hierdie besonderse mylpale te bereik.
HUISBESOEKVORMS
Indien jy huisbesoek wil ontvang deur 'n
ouderling of diaken, voltooi 'n
huisbesoekversoekbriefie wat by die
deure beskikbaar is en plaas dit in die
kerkkantoor se rakkie in die saal of Die
Helper se kassie by die hoofingang.
ATTESTATE/BEWYSE
Word afgekondig.
NUWE LIDMATE
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.
BYBELSTUDIES
Dinsdae om 18:30. Stinkhoutsingel 18.
Dinsdae om 19:00. Carterstraat 16.
Woensdae om 09:00 by die kerkgebou.
(Ons oordink Woensdae die Bybelse
studiegids : 'Worstelinge oor die waaroms
in die lewe' deur Dr. B. Duvenage.)
NUWE BYBELSTUDIEGROEP
Enige belangstellendes wat wil aansluit by
die Dinsdagaand-bybelstudiegroep kan
gerus vir Christa Snyman 0798779882
kontak.
VERJAARSDAGTEE
As familie vier ons graag almal in Trinitas
se verjaarsdae. Die volgende
Verjaarsdagtee vind op 14 April plaas.
Groete: Gasvryheid-diensgroep

FAMILIE-ETE, VANDAG 12:00
Spitbraai vandag vir almal wat kaartjies
gekoop het. Bring jou gazebo,
kampstoele, drinkgoed, poedingbakkie en
–lepel, dan kuier ons weer lekker saam!

ORRELBEGELEIDING
09:00 en 19:00 – Nannes vd Walt
OUDERLINGE AAN DIENS
Corrie Botha, Floors Coetzee
DIAKENS AAN DIENS
Christa Snyman, Dian Smith
KOSTER AAN DIENS
Elsa Prinsloo
KOLLEKTES
Onder die erediens vir Diakonale Kas
26/02 – Koningskinders
05/03 – SAVF Shelter
DATABORDDIENS
Behartig deur die Tegniese span
GEHOORAPPARATE
Gehoorapparate kan Sondagoggende
agter in die kerk onder die trap gekry
word. Vra gerus die klankman vir hulp
indien u probleme daarmee ondervind.
OPNAMES VAN EREDIENSTE OP CD
Stuur 'n versoek aan die kerkkantoor of
aan Hennie Smit 0711063978 indien jy
'n opname van 'n preek wil hê.

TEESKINK
Vanoggend is daar geen tee nie. Sondag, 5
Maart skink Lynette Roelofse se groepie.
Harriet Labuschagne 0833047499 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-diensgroepplakkaat.
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.
SIEKEBESOEK DIENSGROEP
James en Toetie Terblanche
0825723328 en 0825723328 is die
sameroepers van die diensgroep. Indien jy
belangstel om deel te word van die
siekebesoek diensgroep, kontak gerus vir
James of Toetie. Baie dankie aan almal
wat so getrou siekebesoek doen.
VANAF DIE FINANSIESPAN
Die span is deeglik bewus dat lidmate
seker wil wees dat hulle oorbetalings reg
hanteer sal word. Alle maandelikse
bydraes word in die volgende rekening
inbetaal:
Bank: ABSA
Tjekrekeningnommer: 530340449
Alle gelde vir projekte word in dieselfde
rekening inbetaal met verwysing na die
projek (hieronder in vet gedruk):
Projekte:
Uitbreidingsfonds: Kerkraad se spesiale
spaarplan, 10% van bydraes bo begroting.
Dankbaarheidsfonds: Spesiale aksie in
Oktober 2016 tot Desember 2016.

Gasvryheidsfonds: Fondse vir die
gasvryheid-diensgroep.
Projektor: Projektor in die kerk en
klanktoerusting.
Familieprojek: Plek waar gemeente
gemaklik kan sit en gesels.
Groeipyne: Algemene stoorruimte.
Springkasteel: Inkomste uit verhuring.
Chris Buys fonds: Trustgelde waarvan
rente gebruik word om leerlinge te help.
Studiebeurs: Trustgelde waarvan die
rente gebruik word om eie predikante op
te lei.
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.

Beplanning van die eenheid wat behandel
word vanaf Sondag 22 Januarie:
Graad 1 – 3
EENHEID 1: JESUS VERTEL STORIES
Les 1: Verlore en weer gevind
Les 2: Die geduldige Pa
Les 3: Geld wat begrawe is
Les 4: Die barmhartige Samaritaan
Graad 4 – 6
EENHEID 1: STORIES VAN JESUS
Les 1: Storie van die arbeiders
Les 2: Storie van die groot feesmaal
Les 3: Storie van die saaier
Les 4: Die barmhartige Samaritaan

Graad 7 – 9
EENHEID 1: WONDERWERKE VAN JESUS
God speel die hoofrol
Les 1: Lewende Lyk
Les 2: Die Groot Ding
Les 3: Die Belangrikste Een
Jy speel ook 'n rol
Les 4: Glo dit of nie
Les 5: Wil jy dit hê?
Les 6: Sê dit soos dit is
Graad 10 (Heidelbergse Kategismus)
Les 2-4: Sonde
Alle jeugleiers gaan so ver moontlik
volgens die beplanning werk, maar indien
daar ander reëlings 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 mag afwyk. Dit sal
wel goed gekommunikeer word op hulle
WhatsApp groepe. Vanaf 2016 was die
graad 12 jeug ook deur Griffel gelei op
hulle pad na Christelike groei. Aan alle
graad 12's: Bly asseblief deel van die
groep! Inligting sal deurgegee word sodra
dit gefinaliseer is.
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 aand
diens.
Jeugleiers vir 2017:
Graad
Kinderkerk
Graad 1

Jeugleier
Petra Tromp
Dalinda Swart

Graad 2
Graad 3
Graad 4
Graad 5
Graad 6
Graad 7
Graad 8
Graad 9
Graad 10
Belydenisklas
Graad 12

Rachel van Wyk
Nicolette Voges
Alan Brotherton
Louise Venter
Marietjie Greeff
André Moolman
Susan van Rooy
Rochelle Moolman
Pieter van Helden
Philip Snyman
Predikant

KINDER-EREDIENSBEGELEIDING
Ons begin hierdie jaar met 'n nuwe
program vir 3-7 jariges, terwyl die 8-9
jariges op hulle vlak leiding rondom die
preke sal ontvang. Die heel kleintjies kom
in die eerste klaskamer bymekaar, die
graad R tot 7 jariges kom in die laaste
klaskamer bymekaar en die 8-9 jariges
kom in die hoekklaskamer bymekaar. Ons
is baie opgewonde oor die ouers wat
hulle kinders stuur om die begeleiding by
te woon! Ons versoek dat ouers van 2-3
jariges asseblief saam met hul kinders die
klas moet bywoon indien moontlik. Ons
benodig meer mense om te help! Enige
persoon wat graag hier wil dien, kan na
die erediens voor in die kerkgebou met
Corrie Botha of Petra Tromp kom gesels.
Kontak gerus vir Petra 0823316151 met
enige verdere vrae.
BELYDENISAFLEGGING VIR 2017
Ons deel graag die volgende inligting
rakende die belydenisaflegging vir 2017:
Soos reeds gekommunikeer in die
nuusbrief en tydens 'n inligtingsessie gaan
die proses van belydenisaflegging
verander vanaf 2017. Dit is op hierdie
stadium belangrik om kennis te neem van
die volgende twee punte:

1. Belydenisaflegging is nie gekoppel aan
ouderdom of skoolgraad soos
vantevore nie, maar aan
geloofsrypheid en begeerte met die
verstandhouding dat die jong gelowige minimum graad 9 voltooi het.
2. Die jong gelowige kan vanaf graad 9
aansoek doen om in die belydenisgroep opgeneem te word en aan die
einde van die daaropvolgende jaar
belydenis van geloof aflê.
Dit is baie belangrik dat almal besef dat
belydenisaflegging 'n saak tussen die
individu en die Here self is en nie bloot 'n
proses wat volg uit die aantal jare wat 'n
kind by jeugbediening betrokke was nie.
Dit is 'n begeerte wat by die betrokke
persoon moet wees om sy/haar geloof te
bely voor God en die gemeente. Kontak
André Moolman 0828592186 of Corrie
Botha 0833047680 met enige navrae.
DNA Groete

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 verswakte of
bejaarde lidmate, en vir enkellopende
dames. Neem gerus die vrymoedigheid
om gebruik te maak van Die Helper. Los 'n
briefie in die houtkis in die voorportaal of
kontak Jan van der Westhuizen
0844890144.
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.
PROJEK – GROEIPYNE
Trinitas-familie het 'n wonderlike
probleem! Vanweë groeiende gebruik van
die fasiliteite op die terrein benodig ons
ekstra stoorplek sodat ons die bestaande
lokale doeltreffend kan gebruik. As
spesiale projek wil ons 'n skeepsvraghouer (container) aankoop. Die koste
beloop ongeveer R25 000. Enige bydraes
hiervoor kan gemaak word in ons
rekening. Merk dit as 'Groeipyne'.
VERSPREIDING VAN KLERE
Kontak Jan van der Westhuizen 
0844890144 indien u wil help met die
verspreiding van klere wat die diakonie
ontvang.
KRUIDENIERSWARE BENODIG
Indien jy 'n bydrae wil maak, kan jy
volgens die onderstaande lys aankoop
(plaas skenkings in die groot houer in die
saal): Suiker, pasta, bullybeef, koffie, tee,
soja maalvleis, grondboontjiebotter,
Pilchards vis, konfyt, melkpoeier, sout,
bakedbeans, tamatie- en uiesmoor,
pakkies sop, rys, blikkies gemengde
groente, koekie Sunlight seep, toiletseep,
toiletpapier, sjampoe, tandepasta,
tandeborsels en waslappe. Baie dankie.
Jolani Lourens 0823359586.
HERWINNING
Die Here stuur ons om sy skepping op te
pas om Hom ook so vir die wêreld wys.
Kom laai gerus jou sak herwinbare
materiaal by die herwinningsarea af,
weeksdae tydens kantoorure en Sondae
voor en na ons eredienste. Daar is 'n

werker wat dit sal sorteer. Moedig gerus
ook jou vriende aan om hulle herwinning
na ons toe te bring en nie saam met hulle
weeklikse vullis uit te sit nie. Kontak
Maureen van Helden 0823922093 vir
die volledige lys met herwinbare items.

- Transoranje Instituut
- Songs of Praise, 7 Mei, Etienne
Rousseau Teater.
- Nuusbrokkies oor GKSA.
- GK Hoëveld Bergfietsresies. 25 Mrt.
- Israeltoer Desember 2017
- SA Gideon Tydskrif
- GK Wapadrant, Dr. Klasie Heystek - 50
jaar in die bediening

EVANGELISASIE – KONINGSKINDERS
Philip Snyman 0834681035,
Anne-Marie Snyman 0798756743 of
Christa Snyman 0798779882.

Besoek GK Trinitas se facebook-blad
weekliks vir preekopsommings, GKSA
nuus en afkondigings.

ONDERSTEUNING VIR MADAGASKAR
Kontak: Gert Visser 0834491036
Bydraes: Aksie Uitreik, ABSA, rek no.
9055971748
Kontakpersoon:
Hardus Visser
0828215642

BELANGRIKE DATUMS VIR FEBRUARIE
Vandag. Nagmaal 09:00 en 19:00
GKSA NUUS
BEROEPE ONTVANG
 Ds KP Steyn (Karel) van
Potchefstroom-Oos na Vredenburg/
Saldanha-kombinasie.
OP DIE KENNISGEWINGBORD
- Geopende Deure
- GK Jeugkantoornuus
- Cross Courier: GKSA tydskrif (Engels)
- FEBA Radio

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.
KLEIN ADVERTENSIES
 Indien jy werk benodig of wil aanbied,
kan jy dit deurgee aan die kerkkantoor vir
plasing in die nuusbrief.
 Laerskool, graad 8 en graad 9 Wiskunde
klasse. R150 per uur. Elizma Powell
0792904140.
 Theuns Odendaal 0832561387
verkoop hoenders, lam-, skaap-, bees- en
varkvleis. Kontak hom gerus vir pryse.
 Woonstel in Potchefstroom te huur.
Kontak Matilda Erasmus 0723931692.
 Au pair gesoek vir seuntjie van 5 jaar.
Moet eie motor, asook bestuurslisensie
hê en moet bereid wees om elke tweede
naweek vanaf 06:00 tot 20:00 na hom te
kyk. Moeder is 'n verpleegster. Bedags is
hy in 'n kleuterskool. Die au pair moet
hom skool toe neem om 07:00 en om
17:00 gaan haal. Moeder werk twee dae
en is dan twee dae af waarop sy self na

hom kyk. Ideaal vir student of huisvrou.
Kontak Catharina Botes 0823350100.

INLIGTING BENODIG
Indien iemand weet waar ons met Elzabie
Maree kontak kan maak, laat weet asb.
die kerkkantoor. Dankie.
KONTAK ONS
www.gktrinitas.co.za
Kerkkantoor: Elsabé Muller
0169825017 / 0724874258
kantoor@gktrinitas.co.za
Faks no.: 086 219 5728
Skriba: Gerrit van Wyk 0823328550
Koster: Elsa Prinsloo 0794778699
Orrelis: Nannes v.d. Walt 0833041841
Bankbesonderhede van kerk:
Rek. naam: Geref. Kerk Vanderbijlpark
Trinitas ABSA Tjekrekening 530340449

TRINITAS-BOEK-HOEK
Franciska vd Merwe 0827818032.
BYBELS EN PSALMBOEKE
Maak gerus gebruik van die Bybels en
Psalmboeke in die voorportaal.
INLIGTING VIR DIE NUUSBRIEF
Alle artikels vir die nuusbrief moet asb.
voor Donderdae 12:00 by die kerkkantoor
wees, sodat finale wysiging en
taalversorging kan plaasvind voordat dit
Vrydagoggend afgerol word.

