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, 7 MEI 2017
OGGEND 09:00
GOD ANTWOORD DIE ALLEENHEID VAN DIE MENS DEUR DIE HUWELIK, FAMILIE
EN KERK
Skriflesing: Genesis 2:18-25
 God stel die huwelik in
God sien die alleenheid van die mens raak en as antwoord daarop gee Hy vir
hom iemand met wie hy in 'n verhouding kan staan. Die mens is 'n sosiale wese.
 God roep ons op om familie te wees
Die mens het egter ook ander mense om hom nodig. God gee aan ons familie om
ons te versorg volgens ons behoefte. Tog het ons ook 'n geestelike familie
waarvan ons deel is.
 Die kerk dien as teken van huwelik en familie
Die kerk gee aan ons die geleentheid om deel te wees van 'n geloofsfamilie en
roep ons ook om ander by te staan in hulle eensaamheid – hetsy fisiek of
geestelik.

AAND 18:00: FOKUStyd Bybelstudie
DIE VOLMAAKTE HUWELIK
- Hoe lyk die perfekte huwelik?
- Watter foute word gemaak in huwelike?
- Wat staan in die pad dat ons die perfekte huwelik ervaar?

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

PROGRAM VIR DIE WEEK
Dinsdag, 9 Mei
Lotuslandersbyeenkoms 09:30
Bybelstudie 18:30
(Stinkhoutsingel 18)
Woensdag, 10 Mei
Bybelstudie 09:00
Vrydag, 12 Mei
Manne-oggend

LIEF EN LEED
Dink in jou gebede aan hierdie lidmate:
 Susan Minnaar 0845004839 is
oorgeplaas na Flora Kliniek met harten nierversaking.
 Doris Coetzee 0828205604 is in
Midvaal hospitaal opgeneem.
 Hartlik geluk aan Hardus en Talita
Visser met die geboorte van jul
dogtertjie. Geluk ook aan oupa Gert,
ouma Lieke en ander familie.
Laat weet asb. die kerkkantoor van
siektes, swaarkry en vreugdes.

SONDAGAANDE: 3E KWARTAAL
Datum

Geleentheid

7 Mei

FOKUStyd: Familie

14 Mei

FOKUStyd: Familie

21 Mei

FOKUStyd: Familie

28 Mei

Nagmaal 19:00

4 Jun.

Aandbyeenkoms

11 Jun.

Aandbyeenkoms

18 Jun.

Aandbyeenkoms

25 Jun.

Aandbyeenkoms

VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK!
07/05
07/05
07/05
07/05
07/05
08/05
08/05
08/05
10/05
11/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
13/05
13/05

Niek Botes
Elma Coetzee
Centhe'O Erasmus
Roela van Wyk
Noleen Whiteman
Louis Bezuidenhout
Lourens Coetzee
Anna Muller
Janique vd Schyff
Carla vd Westhuizen
Tertius Buys (jnr)
Lizette Dreyer
Jolandi J v Vuuren
Leon Moolman
Sandra Muller
Clive Thompson
Dorien vd Linde
Okkie Geldenhuys
Ankie Grimbeek

SPESIALE VERJAARSDAE
7 Mei. Roela van Wyk, 92.

0792135411
0720619064
0728718706
0828538434
0837708096
0828957831
0823196727
0827791836
0843609464
0169822284
0814723341
0722484569
0764778822
0824465401
0724065395
0828544567
0169322025
0835050334
0839431100

HUWELIKSHERDENKINGS
7 Mei Alan en Renate
Brotherton
0834159690

29 jaar

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 vul
asb. die 'Nuwe lidmaatvorm' by ouderling
beskikbaar in.
BYBELSTUDIES
Dinsdae om 18:30. Stinkhoutsingel 18
(Christa Snyman 0798779882).
Dinsdae om 19:00. Carterstraat 16.
Woensdae om 09:00 by die kerkgebou.
VERJAARSDAGTEE
As familie vier ons graag almal in Trinitas
se verjaarsdae. Die volgende
Verjaarsdagtee vir almal wat tydens die
tweede kwartaal verjaar, vind op 14 Mei
plaas.
Groete: Gasvryheid-diensgroep

ORRELBEGELEIDING
09:00 – Nannes vd Walt
OUDERLINGE AAN DIENS
Alan Brotherton, Jan vd Berg
DIAKENS AAN DIENS
Michiel J v Vuuren, Rineke Visser
KOSTER AAN DIENS
Elsa Prinsloo
KOLLEKTES
Onder die erediens vir Diakonale Kas
07/05 – SDDS-fonds
14/05 – DCMA-fonds
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 Pieter van Helden 0839694472
indien jy 'n opname van 'n preek wil hê.
DATABORDDIENS
Behartig deur die Tegniese span.
TEESKINK
Vanoggend skink Anne-Marie Snyman se
groepie tee. Volgende Sondag is
Verjaarsdagtee, dan skink die
Gasvryheidsgroep tee. Harriet
Labuschagne 0833047499 is die
sameroeper van die 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.

Beplanning van die eenheid wat behandel
word vanaf Sondag 26 Maart:
Graad 1 – 3
EENHEID 3: WIE IS LIEF VIR MY
Les 9: Klein kindertjies
Les 10: Die Amptenaar se Seun
Les 11: Jaïrus se Dogtertjie
Les 12: 'n Seun se Middagete
Graad 4 – 6
EENHEID 3: WONDERWERKE VAN JESUS
Les 9: Genesing van 'n Offisier se
Seun
Les 10: Liefde vir 'n Dienskneg
Les 11: Die Man van Gerasa
Les 12: Vyf Brode en Twee Vissies
Les 13: 'n Sabbatdag Genesing
Graad 7 – 9
EENHEID 1: WONDERWERKE VAN JESUS
Jy speel ook 'n rol
Les 6: Sê dit soos dit is
EENHEID 2: GROEPSDRUK
Ontsaglike Waarhede uit die Ou
Testament
Les 7: Klein dingetjies maak 'n
GROOT verskil
Les 8: Wees versigtig en wees wys
Les 9: Moenie jou ore uitleen nie
Nuwe Insigte vanuit die Nuwe Testament
Les 10: Doen dit volgens die boek

Les 11: Skakel in by ware krag
Les 12: Jy moet vir iets staan, so nie,
sal jy vir alles val
Graad 10 (Heidelbergse Kategismus)
Verlossing
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 word die
graad 12 jeug ook deur ons predikant
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
Jeugleier
Kinderkerk
Petra Tromp
Graad 1
Dalinda Swart
Graad 2
Rachel van Wyk
Graad 3
Nicolette Voges
Graad 4
Alan Brotherton
Graad 5
Louise Venter
Graad 6
Marietjie Greeff
Graad 7
André Moolman
Graad 8
Susan van Rooy

Graad 9
Graad 10
Belydenisklas
Graad 12

Rochelle Moolman
Pieter van Helden
Philip Snyman
Predikant

KINDER-EREDIENSBEGELEIDING
Ons het hierdie jaar begin 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 die klas saam met hul
kinders 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
Petra Tromp kom gesels. Kontak gerus vir
Petra 0823316151 met enige verdere
vrae.
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.
STUDIEFONDS/-BEURS
Trinitas het tans twee studiefondse/beurse vir behoeftige studente.
Hierdie twee huidige fondse is
ontoereikend om aan al die behoeftes te
voorsien. Ons het ook verneem van
verskeie teologiese studente wat nie die
fondse het om hulle studies te voltooi nie,
of wat basies honger ly om dit te kan
doen. Die TSP-fonds is in staat om slegs
met die eerste semester se onkoste te
help. Daar is ook ander behoeftige
studente in ons eie gemeente, in ander
rigtings, wat nie sonder hulp verder kan
gaan studeer nie, wat werklik
verdienstelike gevalle is, wat akademies
sterk is en wel 'n sukses van hulle studies
sal kan maak.
Van die kerkraad se kant af wil ons
lidmate wat in staat is daartoe aanmoedig
om 'n verskil in jongmense se lewens te
maak deur te help met fondse vir studies.
Indien daar enige ander voorstelle is, kan
dit deurgegee word aan die kerkraad.
Skenkings vir hierdie saak kan in die kerk
se bankrekening – ABSA (tjek) 530340449
of per koevert gedoen word. Merk net die
inbetaling of koevert 'Studiehulp'.

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 '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.
Indien jy graag wil help om eenkeer per
maand die kruideniersware-pakkies te
pak, kan julle gerus jou naam deurgee aan
die kerkkantoor of 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.

EVANGELISASIE – KONINGSKINDERS
Philip Snyman 0834681035,
Anne-Marie Snyman 0798756743 of
Christa Snyman 0798779882.
ONDERSTEUNING VIR MADAGASKAR
Kontak: Gert Visser 0834491036
Bydraes: Aksie Uitreik, ABSA, rek no.
9055971748
Kontakpersoon:
Hardus Visser
0828215642
LOTUSLANDERS
Die volgende Lotuslandersbyeenkoms
vind Dinsdag, 9 Mei om 09:30 plaas by
Boutique Riandi. (By die winkel-kompleks
onder aan die einde van Frikkie Meyer
boulevard, aan die regterkant.) Kom
geniet 'n heerlike kuierontbyt voor die
winter ons tref! Ds. Peter Venter gaan ons
toespreek. Laat weet asb. of u dit sal
bywoon voor of op Sondag, 7 Mei,
aangesien ons plek moet bespreek. Babsie
0836505227.

BELANGRIKE DATUMS VIR MEI
9 Mei – Lotuslandersbyeenkoms
14 Mei – Ouderlingvergadering
21 Mei – Diakonievergadering
25 Mei – Hemelvaartdag
28 Mei – Nagmaal en familie-ete

GKSA NUUS
OP DIE KENNISGEWINGBORD
- Geopende Deure
- GK Jeugkantoornuus
- Cross Courier: GKSA tydskrif (Engels)
- FEBA Radio
- Transoranje Instituut nuusbrief
- Toer Israel en Jordanië in Desember
- Die Kerkblad-flitse
- Kaleidoskoop - Laat blindes die weg
wys - nuusbrief
Besoek GK Trinitas se facebook-blad
weekliks vir preekopsommings, GKSA
nuus en afkondigings.
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.
MOOTKAMP 2017
Mootkamp is 'n kamp van die
streeksinode Pretoria. Moot is in 1988
gestig in opdrag van die streeksinode met
die doel om die jeug op te vang sodat
aktiewe lidmate gekweek word vir die
GKSA. Die kamp bestaan nou reeds 29
jaar, onder leiding van die jeugdeputate
en Mootkamp-bestuur. Ons is gefokus
daarop om Mootkamp só aan te bied, dat
dit as aanvulling tot die kategese by u
gemeente kan dien. Die kamp is primêr
geestelik ingestel en is daarom ook van
groot waarde vir ons kinders se geestelike
groei. Die Mootkamp dien as 'n ideale
geleentheid om geloofsvriende te maak,
geloofsgroei te laat plaasvind en help bou
aan aktiewe lede van die GKSA.

Mootkampe besonderhede
Tema by albei kampe: Die Onse Vader
Graad 10 – Graad 12
Saterdag 1 Julie – Saterdag 8 Julie 2017 by
Oppieberg kampterrein naby Buffelspoort
Dam – R700
Graad 7 – Graad 9
Maandag 3 Julie – Saterdag 8 Julie 2017
Paramount Conference & Adventure
Venue naby Buffelspoort Dam – R500
Vir meer inligting, gaan besoek gerus ons
webtuiste by www.mootkamp.co.za
Mootgroete in Christus:
Elzabé Barnard en Rinske Meijer
Voorsitters van Mootbestuur
Dirk Kotzee
Voorsitter: Jeugdeputate
TRINITAS-BOEK-HOEK
Franciska vd Merwe 0827818032.
BYBELS EN PSALMBOEKE
Maak gerus gebruik van die Bybels en
Psalmboeke in die voorportaal.
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.
 KUNSKLASSE graad 8 – 12
Het jy 'n passie vir kuns? Kom raak deel
van 'n kreatiewe omgewing! Kontak
Rineke Visser 071 877 8260.

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
Predikant: Peter Venter
0797338778
peter@gktrinitas.co.za

