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 8 FEBRUARIE 2015
OGGEND 09:00

Die beskikbare pa
Teks: Lukas 15
Party pa's is afwesige pa's. Net eenvoudig nie daar nie. Al wat die kinders het, is die
pa se goeters... maar nie die pa nie. Ander pa's is daar... maar nie teenwoordig nie.
Al wat die kinders dan het, is om te spook vir die pa se goedkeuring. Maar die pa se
goed, en die pa se goedkeuring is nog nie 'n goeie pa self nie. Watter tipe pa is God
vir jou?

AAND 18:00

Godsdiens of God?
Teks: Matteus 21:31 (vgl. ook Lukas 7; Johannes 4; Lukas 19)
In die Bybel sien ons dat godsdienstige mense dikwels nie van Jesus gehou het nie
maar dat mense wat 'verkeerde' lewens gehad het, na Hom aangetrek was. Wat is
nodig dat 'n kerk ook so effek op mense sal hê?

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

PROGRAM VIR DIE WEEK
Dinsdag 10 Februarie
Aandbybelstudie 19:00
Woensdag 11 Februarie
Oggendbybelstudie

Gedagte
"A Bible that's falling apart usually
belongs to someone who isn't."
– Charles H. Spurgeon –

LIEF EN LEED
Dink in jou gebede aan die volgende
lidmate:
• Kobus Bester (0837640063) is steeds
in Morning Side hospitaal.
• Malinda Hennop (0169861799) het
die afgelope week geval.
• Zagrys Grobler (0849863611) is steeds
baie siek, dit gaan nie goed nie.
• Jan Swanepoel (0828422592) se broer
is die afgelope week oorlede.
• Japie Coetzer (0727390125) is steeds
in Emfuleni hospitaal en is Donderdag
geopereer vir galstene.
• Bets Kruger (0837854176) se operasie
was 'n sukses.
• Ina Swart se rugoperasie was 'n
sukses.
• Ita Schrap (0768879456)se ma is
afgelope week oorlede, sterkte aan
die gesin.
• Chris van Schalkwyk (0767894187)was
Woensdag geopereer en het goed
gegaan
Laat weet asb. die kerkkantoor van
siektes, swaarkry, asook van vreugdes.
VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK!
08/02

Hannah Campher

0721504778

09/02

Louis Bronkhorst

0734163737

09/02

Oebele Feenstra

0722382282

09/02

Danie Roelofse

0169337488

09/02

Elmarie Senekal

0725217598

10/02

Michael Language

0728238538

10/02

Jokkie VD Westhuizen

0721463934

11/02

Zagrys Grobler

0849863611

11/02

William Wepener

11/02

Rudolph Pieterse

0760382319

11/02

Hendrik vd Schyff

0827800405

12/02

Elaine Fivaz

0766071290

12/02

Marius Geldenhuys

0842074217

12/02

Pierre Greeff

0798574571

12/02

Michelle Guttner

0169811621

12/02

Annatjie Openshaw

0824176476

12/02

Natasja Pile

0824677104

12/02

Quintin Viviers

0832278371

13/02

Cornel Campher

0721504778

13/02

Tanya Keulder

0169333181

13/02

Fanie van der Merwe

0836261009

13/02

Angenique v.d. Schyff

0832305143

13/02

Antoinette Williams

0837810081

14/02

Hansie Lubbe

0836653627

14/02

Heleen Malan

0834586996

14/02

Simoné Roos

0823353539

van die kerk is 'n boek waarin jy al jou
besonderhede kan aanteken.
BEROEPE ONTVANG
• Ds LSD du Plessis [Lourens] van
Groblersdal na Otjiwarongo.
• Ds GJ Erasmus [Gert] van Komatipoort
na Nylstroom.
BEROEPE AANVAAR
• Proponent FR Pretorius [Franscois] na
Phalaborwa.
ATTESTATE/BEWYSE
Word afgekondig.
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.

SPESIALE VERJAARSDAE:
11 Feburarie – Zagrys Grobler (86)
HUWELIKSHERDENKINGS:
8 Feb. Harry & Johanna Broersma 29 jaar.
BYBELSTUDIE
Woensdagoggende om 09:00 by die kerk.
Dinsdagaande om 19:00 (Carterstr. 16).
(Soos op kalender aangedui)
NUWE INTREKKERS
Die diakonie is aan die stuur van die nuwe
intrekkers diensgroep. By die hoofdeur

Kaartjies vir die Nagmaalete is beskikbaar
by Theuns.

ORRELBEGELEIDING
09:00 – Nannes van der Walt
OUDERLINGE AAN DIENS
08/02/2015 – Pieter van Helden &
Dup du Preez
DIAKENS AAN DIENS
08/02/2015 – Erik Smid
KOSTER AAN DIENS
08/02/2015 – Theuns
15/02/2015 – Theuns
DATABORDDIENS
Behartig deur die Tegniese span:
Projeksie o.l.v. Hennie Smit (0711063978)
KOLLEKTES
Onder die erediens vir die Diakonale Kas
08/02/2015 - Dankbaarheidsfonds
15/02/2015 - Koningskinders
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
Jy kan op Maandae 'n blanko e-pos na
preek@gktrinitas.co.za stuur. (Jy moet
elke keer wat jy die preek wil hê so 'n epos stuur). Die stelsel sal self binne 60
sekondes die preekteks vir jou aanstuur.
Dis ten volle outomaties en werk 24/7. Vir
meer inligting kontak Hans van Wyk by
0828111990. (Preke sal Sondae na 12:00
op ons webblad beskikbaar wees.)

GEHOORAPPARATE
Lidmate wat van die gehoorapparate
gebruik wil maak, kan dit Sondagoggende
onder die trap, agter in die kerk kry.
TEESKINK
Vanoggend skink Lynette Roelofse se
groepie. 22 Februarie skink Theuns
Odendaal se groepie.
Anette van der Walt 0845334548 is die
sameroeper van hierdie 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 Louise Venter,
0833022716, indien jy geroepe voel om
deel te vorm van die Kleuterkerkspan.
KOEKSISTERS
Baie dankie vir almal se getroue
ondersteuning. Ons bak weer Woensdag,
4 Maart. Groot R17/dosyn, klein
R14/dosyn. Enigeen is welkom om te kom
help bak. Kontak Dolf Jonker, 0845066464
of Piet Markram, 0848676990.
KRUIDENIERSWARE BENODIG
Indien jy 'n bydrae wil maak, kan jy
volgens die onderstaande lys aankoop:
Suiker, pasta, bullybeef, koffie, tee, soja
maalvleis, grondboontjiebotter, Pilchards
vis, konfyt, melkpoeier, sout, bakebeans,
tamatie- en uiesmoor, blikkies gemengde
groente, pakkies sop, rys, koekie Sunlight
seep, toiletseep, toiletpapier, sjampoe,

tandepasta, tandeborsels en waslappe.
(Plaas alle skenkings in die groot houer
in die saal naby die kombuis – Ons
waardeer alle hulp opreg. Diakonie.)
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.

Die diakonie vra 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 van
enige aard, kontak asb. die diakonie of los
'n briefie in die houtkis in die voorportaal.
Kontak André Smith, 0844627830 of
Lozanne Roos, 0823353539.
WIT OLIFANTVERKOPING
Trinitas beplan 'n wit olifant verkoping
Saterdagoggend 14 Maart 2015 hier by
die kerk van 9:00-12:00.
Jy kan nou uiteindelik van al jou wit
olifante wat jou huis en kaste volstaan
ontslae raak! Ou klere is ook welkom.
Items kan kerk toe gebring word waar
Theuns Odendaal dit in 'n lokaal sal stoor.
Die geld wat ons met die verkoping
insamel, sal gebruik word om die nuwe
diensgroepe wat in die gemeente tot
stand kom op die been te help.
Groete: Die Gasvryheids-diensgroep

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.
Hou dié
spasie dop
vir inligting
oor die
volgende
byeenkoms.
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 inkopiesakke
bring nie, dit word nie opgelaai nie en lê
dan rond. "Asbliksakke" met huis- en
tuinvullis word nie gesorteer en weggery
nie, laai slegs herwinbare items af. Sakke
met herwinningsmateriaal kan Maandae
tot Vrydae tydens kantoorure of Sondae
voor en na die eredienste afgelaai word
by die herwinningsarea agter die
katkisasielokale. Kontak gerus vir
Maureen van Helden, 0823922093, indien
jy enige vrae rondom die projek het.

BELANGRIKE DATUMS VIR FEBRUARIE
• 15 Feb. Nagmaal
• 22 Feb. Nagmaal Siësta
GKSA NUUS
KRUISPAD
Kruispad is die jeugtydskrif van die GKSA
(www.kruispad.net). Dit bied toerusting
aan jong, groeiende gelowiges om
ingeligte keuses te maak wat tot
geloofsgroei kan lei.
Kostes: R116 (gedruk)/R85 (elektronies).
Stuur 'n e-pos aan kantoor@kruispad.net
indien jy wil inteken of 'n artikel wil skryf.
OP DIE KENNISGEWINGBORD
- FEBA Radio
- Geopende Deure Nuus
(lees meer by www.opendoors.org.za)
- GKSA Dagboek
BEGRAFNISDIENSGROEP VRA HANDE …
Trinitas se begrafnisdiensgroep vra nog
hande om te help broodjies maak en tee
skink by begrafnisse. Baie dankie aan
almal wat reeds deel is van Trinitas se
nuwe begrafnisdiensgroep! Ons het egter
nog 'n paar gewillige hande nodig, omdat
almal op die diensgroep nie altyd
beskikbaar is nie.
Ons benodig verder 'n paar lidmate wat
hierdie diensgroep kan help funksioneer

en vorm na hulle hand. Indien jy deel van
hierdie diensgroep wil wees, skryf asb.
jou naam op die papier in die saal, kontak
die kerkkantoor of vir Gretha van Wyk
(0764688963). Die kantoor sal ook help
om die gemeente te betrek deur SMS’e
uit te stuur wanneer hulp benodig word.
Wees asb. vrymoedig om jou hulp aan te
bied en met jou gawes te dien!
Groete: Die Begrafnisdiensgroep
GASVRYHEIDDIENSGROEP
Trinitas se splinternuwe gasvryheiddiensgroep is nou op die been om te help
met gasvryheid en onthaal tydens
gemeentefunksies. Dié diensgroep wil die
gemeente dien tydens spesiale
geleenthede soos belydenisafleggings, tee
vir bejaarde lidmate, Kersprogramme,
Paasfees en enige nuwe geleenthede wat
mag opduik. Die doel is om hierdie
geleenthede geselliger te maak deur die
saal op te dollie en 'n lekker koppie tee en
eetgoed te voorsien.
Die teeskinkgroepe val ook onder hierdie
diensgroep, al funksioneer hulle op hul
eie, omdat ons elke Sondag in 'n hartlike
omgewing saam wil kuier en mekaar
beter wil leer ken oor 'n lekker koppie
koffie. Dit is verder 'n wonderlike manier
om nuwe lidmate of besoekers te
verwelkom en deel te maak van ons
verloste familie van diensknegte.
Enigiemand is welkom om deel te wees
van hierdie diensgroep! Kom deel jou
gawes en talente tot eer van ons Here!
Groete: Die Gasvryheids-diensgroep

'N GESELLIG SAAMKUIER VANOGGEND!
Die gasvryheiddiensgroep nooi elkeen
uit om na die erediens iets te drinke in
die saal te kom geniet.
Daar is verskillende tafels in die saal wat
duidelik gemerk is waar jy vir jouself 'n
heerlike koppie koffie of tee kan skink.
Daar is ook koue water vir die wat die
somerhitte voel. Die vuil koppies kan op
die kombuistoonbank geplaas word. Op
hierdie manier kan meer mense lekker
kuier en groei ons bande met mekaar.
Wees ook asb. net 'n bietjie geduldig met
ons teeskinkspanne om die tee en koffie
gou gereed te kry. As ons soos 'n familie
met mekaar geduldig is, kan hulle die hele
erediens saam met ons geniet.
Groete: Die Gasvryheiddiensgroep

SUSTERSAAMTREK 2015
Julle is sout en lig
U word hartlik uitgenooi na die
Susterssaamtrek 2015 te Edenvale.
Spreker: Prof G Breed
Datum: 7 Maart 2015
Plek:
Gereformeerde Kerk Edenvale
Adres: Eerste Laan Verlenging 999,
Edenvale
GPS Koördinate: S26.07.23.58 O28.08.2
Tyd:
09:00, registrasie vanaf 08:00
Koste: R 120
RSVP:
15 Februarie 2015
Name kan in die saal opgeskryf word en
gelde is betaalbaar by Theuns Odendaal
voor of op 15 Februarie 2015.
Persone wat met die kerk se kombi wil ry,
moet dit asb. by hul name aandui.

KONTAK ONS
www.gktrinitas.co.za

Kerkkantoor:
Elsabé Muller
0169825017 / 0724874258
kantoor@gktrinitas.co.za
Faks no.: 086 219 5728
Kerkkantoortye: vir hierdie week
Maandag, Woensdag & Vrydag
Tye: 08:00 tot 10:00

Skriba:
Gerrit van Wyk 0823328550
Kosters:
Theuns Odendaal 0832561387
Elsa Prinsloo 0794778699
Orrelis:
Nannes van der Walt 0833041841
Bankbesonderhede van kerk:
Rek. naam: Geref. Kerk Vanderbijlpark
Trinitas ABSA Tjekrekening 530340449
Predikant:
Griffel van Wyk
0169324615 / 0823543726
Adres: Ogilviestraat 6, SE2
Vanderbijlpark
e-pos:griffel@gktrinitas.co.za

ONDERSTEUNING VIR MADAGASKAR
"Naina en Fafa is sendelinge in Madagaskar wat deur Trinitas ondersteun word. Hulle het
pas begin met hulle Bybelskool! Bid asb. vir hulle volharding en ander behoeftes met so 'n
nuwe projek."
Vir meer inligting soek hulle groep op Facebook "Naina, Fafa and Mirado".
Indien jy 'n bydrae wil lewer, Aksie Uitreik, ABSA, rek no. 9055971748

Ons kwartaal tema: 'Verlos'!
Om onsself beter te verstaan as 'n verloste familie diensknegte wat gestuur is, gaan ons
elke kwartaal op een van hierdie aspekte fokus. Hierdie kwartaal fokus ons op 'Verlos'.
Daarom het ons 'n uitstalling in die portaal om ons eerste kwartaal se fokus op 'Verlos'
sigbaar en tasbaar te maak. Hier is 'n uiteensetting van die simboliek in die uitstalling:
Swart:
die duisternis
Kettings:
die sonde wat mense vasbind
Die tou:
is soos 'n web van sonde waarin mense verstrengel raak. Dit is nie altyd so
duidelik sigbaar nie.
Kristalle:
die wêreldse dinge wat mense se gedagtes oorheers (glitz and glamour)
Medaljes:
sukses word nagejaag
Geld:
mammon as afgod. Dit word bo alles in die lewe geplaas
Trofee:
prestasies, waarin identiteit gesoek word
Dink self hieroor en gebruik gerus die uitstalling om die tema lekker prakties vir jou
kinders te verduidelik. Hou dit ook dop vir klein veranderinkies so deur die loop van die
kwartaal.

