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 2 NOVEMBER 2014
OGGEND 09:00

Die uitkoms van dissipelskap
Teks: Matteus 28:1-20
Oorsig:
As jy Jesus as vakleerling gaan volg en leer wat dit werklik beteken om regtig te lewe ...
waar gaan jy uitkom. Waarheen mik Hy met jou opleiding? Wat is dit om uiteindelik
regtig te lewe?

AAND 18:00

Net dissipels maak dissipels
Teks: Matteus 28:1-20
Oorsig: Dit is nie genoeg om te praat oor die maak van dissipels nie. Ook nie om saam
te stem dat dit nodig is nie. Wat nodig is, is om dit te doen. 'n Belangrike beginsel is:
net dissipels maak dissipels. As jy nie dissipels maak nie ... wat dan?
Preke beskikbaar in klank en teks by: www.gktrinitas.co.za

PROGRAM VIR DIE WEEK
Dinsdag 4 November
Aandbybelstudie 19:00

LIEF EN LEED

Woensdag 5 November

Dink in jou gebede aan die volgende
lidmate:
• Gerhard Vorster (0827228589) se
toetse het goed verloop.
• Charlene Visser (0825188432) het
Vrydag 'n galblaasoperasie in Emf.
Medi-Clinic ondergaan.
• Ons dink aan Erik Smid (0826040356)
wie se moeder Joek Smid oorlede is.
Die begrafnis was reeds Donderdag.
• Rita Kruger (0833083174) gaan
volgende week om haar 'stents' te
verwyder.
• Hans Botes (0823350100) is beter,
maar nog nie heeltemal gesond nie.
• Mariet Voges (0721248152) het vir
voorlopige toetse in Fourways
hospitaal gegaan om te bepaal vir 'n
nieroorplanting.
• Kobus Bester (0837640063) is in
Morningside kliniek opgeneem. Hy het
nou ook vog op sy longe.
Laat weet asb. die kerkkantoor van
siektes, swaarkry, asook van vreugdes.

Bybelstudie 09:00
Donderdag 6 November
Belydenisondervraging 18:30
Vrydag 7 November
Manne-oggend afsluiting 05:45
Diakonie Kuieraand 18:00

Gedagte
Gebed is die asem van die geloof!

VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK!
02/11 Martie Eloff
0820944921
02/11 MJ Pieters
0762353196
02/11 NF van Tonder
0823356698
02/11 Attie Venter
0845591104
03/11 Kobus Bester
0837640063
04/11 Rina Vorster
0169818624
05/11 Chris Kruger
0823377639
05/11 Abraham Kruger
0169338107

05/11
05/11
06/11
06/11
07/11
07/11
07/11

Theuns Odendaal
Chris v Schalkwyk
Johanna Broersma
Theuns Erasmus
Susan Smit
Edward Spires
Heili vd Merwe

0832561387
0767894187
0722582065
0795424277
0835896185
0825517548
0834200204

Spesiale verjaarsdae:
3 Nov. Kobus Bester, 83 jaar.
5 Nov. Abraham Kruger, 87 jaar.
Huweliksherdenkings:
6 Nov. Hennie en Marietjie J v Vuuren, 38
jaar.
BYBELSTUDIE
Woensdagoggende om 09:00 by die kerk.
Dinsdagaande om 19:00 (Carterstr. 16).
NUWE INTREKKERS
Die diakonie is aan die stuur van die nuwe
intrekkers diensgroep. By die hoofdeur
van die kerk is 'n boek waarin jy 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 hoofingang van die kerk.
VANAF DIE DIAKONIE
Ons vra dat julle asb. die vrymoedigheid
moet hê om gebruik te maak van Die
HELPER. Sien meer inligting verder aan.

GEMEENTE-ONTBYT
Hartlike dank vir almal se ondersteuning!
TYD VIR KUIER - KUIER - KUIER
Die Diakonie nooi almal hartlik uit om
Vrydagaand 7 November om 18:00
saam met ons in die kerksaal te kom
kuier. Betaal R20 vir volwassenes en R10
per kind en dan eet ons lekker saam.
Bring jou eie drinkgoed saam. Om die
aand sommer 'n lekker ontspanne
atmosfeer te gee, kom ons trek die kleure
van die 'Nuwe Trinitas' aan (blou, geel of
groen) daar mag dalk net 'n verrassing
wees vir die persoon wat bietjie meer
moeite doen. Vir kaartjies kontak Lozanne
0823353539 of Theuns 0832561387.
NAGMAALETE 23 NOVEMBER 12:00
Sosatiebraai. Koste R10/sosatie.
Keuse van beesvleis, hoender en
varkvleis. Die diakonie voorsien roomys
en sjokoladesous.
Bring saam: Slaai vir slaaitafel en eie
eetgerei, drinkgoed en glase.
LOTUSLANDERS
Die Lotuslanders se jaareindfunksie vind
op 11 November by Candle in the Wind
plaas om 09:00 vir 09:30. Ons kry mekaar
daar. Almal is hartlik welkom. RSVP voor 7
November of jy gaan bywoon, want ons
moet plek bespreek. Koos Jacobs
0839868135.
ATTESTATE/BEWYSE
Geen

ORRELBEGELEIDING
09:00 – Nannes
OUDERLINGE AAN DIENS (SOOS OP
KALENDER)
02/11/2014 - (A15) Floors Coetzee en
(B01) Alan Brotherton
DIAKENS AAN DIENS (SOOS OP
KALENDER)
02/11/2014 - Lukas Coetzee
KOSTER AAN DIENS
02/11/2014 - Theuns
09/11/2014 - Elsa
DATABORDDIENS
Word hanteer deur Bertus, Hardus en
Gerrit.
KOLLEKTE BY DEURE
(Kollekte onder die erediens: vir
Diakonale Kas)
02/11/2014 - Instandhouding van
erediens
09/11/2014 - Deputate Jeugsorg
TEESKINK
Vanoggend skink Susan van Bemmel se
groepie. Sondag 9 November skink Elize
du Plessis se groepie. Anette van der
Walt 0845334548 is die sameroeper van
die diensgroep.
KLEUTERKERK
Kleuterkerk vind Sondagoggende saam
met katkisasie plaas in die eerste
klaskamer van die katkisasielokale. Alle

kleuters van 2-6 jaar oud is welkom.
Mammas van tweejariges kan dit saam
bywoon. Indien jy geroepe voel om deel
te vorm van die Kleuterkerk saam met
Louise, kontak haar by 0833022716.
KOSBEHOEFTE
Kruideniersware benodig
Indien jy 'n bydrae wil maak, kan jy
volgens die onderstaande lys aankoop:
(plaas alle skenkings in die groot houer
in die saal naby die kombuis)
(Ons waardeer alle hulp opreg. Diakonie.)
Suiker, pasta, bullybeef, koffie, tee, soja
maalvleis, grondboontjiebotter, Pilchards
vis, konfyt, melkpoeier, sout, bakebeans,
tamatie- en uiesmoor, blikkies gemengde
groente, pakkies sop, rys, toiletseep,
koekie Sunlight seep, toiletpapier,
sjampoe, tandepasta, tandeborsels en
waslappe. Vir Kersfees-kospakkies
benodig ons lekkergoed, koekies, jellie ...
enigiets wat lekker is.
DR. FRANS MINNIE
Dr. Frans Minnie (pastorale berader) is op
Maandae beskikbaar by die kerk slegs vir
lidmate van Gereformeerde gemeentes.
Vir afsprake kontak die Kerkkantoor by
0169825017. Donasies kan in die
volgende rekening inbetaal word: FNB
Tjekrekening No: 621 843 512 04,
Takkode: 250-945.
KOEKSISTERS
Baie dankie vir jul ondersteuning. Ons bak
weer op 3 Desember. Groot R17/dosyn,
klein R14/dosyn. Enigeen baie welkom
om te kom help bak. Kontak Dolf Jonker

0845066464 of Piet Markram
0848676990.

Sondae na 12:00 op die internet
beskikbaar wees.)

Die diakonie wil graag hê dat die
gemeente die vrymoedigheid sal hê om
gebruik te maak van die Helper. Dit is 'n
“diens” wat ons aan die gemeente bied.
Vir enige hulp wat jy nodig het van enige
aard, kontak asb. die diakonie of los vir
ons 'n briefie in die houtkis in die
ingangsportaal.

MADAGASKAR
Hier is u geleentheid om mee te werk aan
die uitdra van die Woord in 'n land wat
honger is om die blye boodskap te hoor.
Naina en Fafa is gelowiges met 'n passie
om mense toe te rus om die Bybel reg te
lees en te verstaan. In Madagaskar is daar
baie nuwe bekeerlinge wat deur vals
leerstellings 'n verdraaide kennis van die
Woord het.

André 0844627830 of Lozanne
0823353539
GEHOORAPPARATE
Lidmate wat van die gehoorapparate
gebruik wil maak, kan dit Sondagoggende
by Bertus kry. Kontak hom gerus indien u
wil weet hoe die apparate werk,
0834699144.
OPNAMES VAN EREDIENSTE OP CD
Indien jy 'n opname van 'n preek wil hê,
kan 'n versoek aan die kerkkantoor of
Hennie Smit, 0711063978, gerig word.
ONTVANG DIE PREEKTEKS PER E-POS
U kan voortaan op Maandae 'n blanko epos stuur na preek@gktrinitas.co.za. (U
moet elke keer wat u die preek wil hê so
'n e-pos stuur). Die stelsel sal dan self
binne 60 sekondesvdie preekteks vir u
aanstuur. Dis ten volle outomaties en
werk 24/7. Vir meer inligting kontak Hans
van Wyk by 0828111990. (Preke sal

Hulle het pas teruggekeer na Madagaskar
na verdere studies in Kaapstad in die
verband en gaan DV 'n Bybelskool in die
hoofstad begin. Hulle het ons gebede
nodig vir die baie uitdagings wat daar op
hulle wag, veral omdat hulle 'n baba ryker
geword het terwyl hulle hier in SA was.
Ons gemeente wil hulle graag so goed
versorg as wat dit vir ons moontlik is en
daarvoor het ons u positiewe meelewing
in die verband uiters nodig.
Die fonds word deur Aksie Uitreik hanteer
om oorbetaling te koördineer. Indien dit
vir u moontlik is om addisioneel by te dra
sal dit hoog op prys gestel word.
Bankbesonderhede is as volg:
Begunstigde naam: Aksie Uitreik
My verwysing:
Madagaskar
Bank naam/tak:
ABSA Bank(632005)
Rekno:
9055971748
Kontak Gert Visser 0834491036 vir info.

PIKININI BREIPROJEK
Donasies vir die projek kan in die groot
houer in die saal geplaas word (waarin
kosskenkings aan die diakonie ook
geplaas word).
Kontak Jackie Kleynjan 0833814020.
SHANGRI-LA FONDSINSAMELING

Datum: 22 November
Plek: Quest (ou Iscor-klub)
Koste: R100
Gaskunstenaar: Adam Tas
Kontak: Martie Slump 0836951398
Kaartjies te koop by Theuns.
HERWINNING
Die Here stuur ons om sy Skepping op te
pas omdat dit Hom ook vir die wêreld
wys. Kom laai gerus jou sak herwinbare
materiaal af, daar is 'n werker wat dit sal
sorteer. Moet asb. nie enige plastieksakke
bring nie, dit word nie opgelaai nie en lê
dan rond. "Asbliksakke" met vullis word
nie gesorteer nie, laai slegs herwinbare
items af. As Herwinning jou passie is, is
hier 'n geleentheid vir jou: Ons benodig
iemand om hierdie bediening te bestuur.
Gee gerus jou naam deur aan die
kerkkantoor.
Hou dié spasie
dop vir
inligting oor
die volgende
byeenkoms.

BELANGRIKE DATUMS VIR
NOVEMBER
• 6 Nov. Belydenisondervraging
• 7 Nov. Manne-oggend afsluiting en
Diakonie kuieraand
• 16 Nov. Belydenisaflegging
• 23 Nov. Nagmaal en -ete

GKSA NUUS
ALMANAK
Skryf jou naam op die lys by die
Welkomhoekie indien jy 'n Almanak vir
volgende jaar wil bestel. Koste: R65 betaalbaar met ontvangs.
KRUISPAD
Kruispad is die GKSA se jeugtydskrif. Dit
gee toerusting aan jong, groeiende
gelowiges om ingeligte keuses te maak
wat tot geloofsgroei lei. Inskrywingsgeld
vir 2014/2015:
R116 (harde kopie)/R85 (elektroniese
tydskrif)
Besoek ons webblad by
www.kruispad.net.
Stuur 'n e-pos aan kantoor@kruispad.net
indien jy wil inteken of 'n artikel skryf.
BEROEPE ONTVANG
• Ds GJ Erasmus [Gert] van Komatipoort
na Outjo/Biermanskool-kombinasie.
• Ds CA Jansen [Carel] van Secunda na
Pretoria-Alkantrant.

LEES MEER OOR ...
- FEBA Radio
- Geopende Deure Nuus (lees meer by
www.opendoors.org.za)
- Frankfort Riviertoer 3 - 7 Desember
- GKSA Dagboek
- GKSA Pro Ecclesia Studieleningsfonds
- Brief namens Vriende van Cachet voortbestaan van GK Cachet.
- Eerstejaarskampe: GK Cachet, GK
Brooklyn, GK Stellenbosch
- Ds. Malan van Rhyn besoek Suid-Soedan
- Oud Cachetters kuier saam 8 Nov.
OP DIE KENNISGEWINGBORD

KONTAK ONS
www.gktrinitas.co.za

Kerkkantoor:
Elsabé Muller
0169825017 / 0724874258
kantoor@gktrinitas.co.za
Faksno : 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 vd Walt 0833041841
Bertus Schrap 0834699144
Bankbesonderhede van kerk:

2014 Riviertoer
Die inskrywings kom daagliks in en ons raak al weer kwaai opgewonde oor die
geleentheid wat voorlê (KWAAI … is die Vrystaatse manier om te sê …

GROOT).
Vind die inskrywingsvorm vir die 2014 Riviertoer (ek vertrou die “hyperlink”
werk) hier:
C:\Users\Ockey\Dropbox\FRANKFORT\Frankfort - 2014 Riviertoer\2014 Inskrywingsvorm.pdf
•
•
•

Inskrywingsouderdom is hoërskoolkinders (ja ook skoolverlaters).
Inskrywingsfooie is R700 per kind.
Die datum is 3-7 Desember 2014

Ockie Struwig (VDM)
Die Gereformeerde Kerk Frankfort
Tel: 058 813 1231
Sel: 083 653 1989
Faks: 086 520 6994
Epos: ostruwig@telkomsa.net
Web: www.gksa.org.za
Frankfort Riviertoer: http://projekte.kruispad.net/frankfort-riviertoer.html
Riviertoer Facebook: https://www.facebook.com/riviertoer.frankfort
Frankfort Kinderfonds: https://www.facebook.com/FrankfortKinderfonds
Wilgerrivier MTB Challenge:
http://www.entrytime.com/index.asp?GoTo=EventInfo&EventID=4255

