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, 29 NOVEMBER 2015
OGGEND 09:00

My verleentheid... sy geleentheid!
Teks: Psalm 67
Oorsig:
Dissipels kyk na hulle verleentheid as 'n geleentheid vir God om op te tree. Om
Homself op 'n manier te wys waardeur ander mense Hom in aksie kan sien en kan
leer ken... en uiteindelik ook sy genade leer ken en Hom daarvoor prys. Hierdie
Psalm leer ons om ons afhanklikheid te aanvaar, te bid... en God te roep sodat my
verleentheid 'n geleentheid word vir sy eer.

AAND 18:00 - GEMEENSKAPSAAND

Hoe LUISTER jy na mense om jou?
Oorsig:
Groot kritiek teen die kerk is dat ons antwoorde in mense se ore wil indruk sonder
dat ons na hulle harte geluister het. Dit is 'n vaardigheid om te luister op so 'n
manier dat jy verstaan en werklik kan antwoord. Ons gesels vanaand saam oor die
noodsaak en vaardigheid om na mense om jou te luister met die oog op die
evangelie.

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

PROGRAM VIR DIE WEEK
Saterdag, 5 Desember
Kersprogram oefening

LIEF EN LEED
Dink in jou gebede aan hierdie lidmate:
 Kobus Bester (0837640063) is steeds
in Morningside kliniek. Hy moet na 'n
versorgingsoord gaan met ontslag.
 Magda Eloff (0823344769) was
Vrydag vir toetse in Cormed.
 Annatjie van Biljon (0767070808) is
steeds siek, maar toon effense
beterskap.
 Toekie van Wyk (0797766550) is
Donderdag in Verg. Medi-Clinic
opgeneem vir 'n angiogram en
moontlike stent-inplanting.
Laat weet asb. die kerkkantoor van
siektes, swaarkry, asook van vreugdes.
VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK!
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Marthie Pieterse
Mieke van Wyk
Hannes Botha
Eileen Lourens
Bernaas
Swanepoel
Jesica Yssel
Shané Moss
Willie Muller
Minnie van
Rooyen
Marlie du Plessis
Marelize Erasmus
Margie J v Vuuren

0825670872
0824906797
0833047762
0832801424
0836501019
0169823591
0844612363
0728238538
0741205194
0823316462
0169821450
0769865381

SPESIALE VERJAARSDAE
3 Des. Minnie van Rooyen, 82 jaar.
HUWELIKSHERDENKINGS
29 Nov. Thys en Hester Pieters, 35 jr.
1 Des. Werner en Louise Venter, 25 jr.

1 Des. Freddie en Levina Vermeulen,
42 jr.
2 Des. Gerrit en Toekie van Wyk, 48 jr.
4 Des. Gert en Rinda Grimbeek, 33 jr.
ATTESTATE/BEWYSE
Word afgekondig.
HUISBESOEKVORMS
Indien jy graag huisbesoek wil ontvang
van 'n ouderling, diaken of predikant,
voltooi die huisbesoekversoekbriefie
wat beskikbaar is by die deure en plaas
dit in die kerkkantoor se rakkie of Die
Helper kassie by die hoofingang.
BYBELSTUDIES
Reeds afgesluit.
NUWE LIDMATE
Die diakonie is aan die stuur van die
Nuwe Lidmate-diensgroep. By die
Welkomhoekie in die saal is 'n boek
waarin jy al jou besonderhede kan
aanteken.
STOORPLEK BENODIG
Ons as Trinitas-familie het 'n probleem
waaroor ons baie bly is! Vanweë
groeiende gebruik van die fasiliteite en
lokale op die terrein het ons ekstra
stoorplek nodig 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 000,00. Bydraes hiervoor, groot of
klein, kan gemaak word in ons lopende
rekening. Merk dit asb. as 'Groeipyne'.

ORRELBEGELEIDING
09:00 – Nannes van der Walt
OUDERLINGE AAN DIENS
29/11 – Martin de Klerk en Jan van den
Berg
DIAKENS AAN DIENS
29/11 – Theuns Odendaal en Tina
Jansen van Vuuren
KOSTER AAN DIENS
Theuns Odendaal
DATABORDDIENS
Behartig deur die Tegniese span
KOLLEKTES
Onder die erediens vir Diakonale Kas
29/11 – SAVF Shelter
06/12 – Instandhouding van erediens
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).
OPNAMES VAN EREDIENSTE OP CD
Indien jy 'n opname van 'n preek wil hê,
rig 'n versoek aan die kerkkantoor of
aan Hennie Smit (0711063978).

GEHOORAPPARATE
Dit kan Sondagoggende agter in die
kerk onder die trap gekry word.
TEESKINK
Vandag skink die Lotuslanders tee.
Volgende Sondag, 6 Desember is dit die
Kersprogram, dan skink Gretha van
Wyk se groepie.
KLEUTERKERK
Kleuterkerk het reeds afgesluit vir
2015. 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.
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. Inbetaling van donasies by:
FNB Tjekrekening No: 621 843 512 04,
Takkode: 250-945.

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
lidmate wat bv. verswak het, bejaard is
of dames wat enkellopend is. 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 of Lozanne Roos,
0823353539.
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,
bakedbeans, tamatie- en uiesmoor,
blikkies gemengde groente, pakkies
sop, rys, koekie Sunlight seep,
toiletseep, toiletpapier, sjampoe,
tandepasta, tandeborsels en waslappe.
Ons waardeer alle hulp – Diakonie.
MEDEWERKERS
Dankie vir almal wat reeds hul name
opgegee het. Die wykslyste is in die saal
teen die wit muur opgeplak en die
betrokke ouderling word daarop
aangetoon. Kontak gerus jou ouderling
of Alan Brotherton, 0834685243.

GEMEENSKAPSAANDE
Ons as gestuurdes verstaan nog baie
min van hoe om Jesus evangeliserend
in ons omgewing in te volg en om
instrumente in God se hande te wees
waardeur mense tot bekering kom en
by Trinitas aansluit. Ons gaan God
vertrou en begin om meer daarvan te
verstaan en te doen.
Ons gaan begin deur van tyd tot tyd 'n
"GEMEENSKAPSAAND" te hou. Dit is
geleenthede op Sondagaande waar ons
óf eers hieroor leer, dink en beplan, óf
werklik kontak maak met die

gemeenskap om hulle met die
evangelie te bereik.
Vanaand is ons volgende
GEMEENSKAPSAAND om 18:00 in die
kerksaal. Daar gaan ons begin gesels
oor: Hoe luister ons na ons
gemeenskap se ongelowiges of
vraende mense? Ons wil eers baie
goed verstaan wat reeds in hierdie
mense se harte leef. Ons gaan daardie
aand begin saamdink hoe ons met hulle
kontak kan maak en dit uitvind deur na
mense om ons te begin luister.
Ons weet wel nie waar dit alles ons
gaan bring nie, maar in vertroue begin
ons Jesus se opdrag volg. Kom volg
saam met ons!
KERSPROGRAM
Die kleuters en graad eens het 'n
spesiale rol in die kersprogram. Kontak
asseblief vir Maureen van Helden
0823922093 as jy nie 'n briefie in
verband hiermee ontvang het nie.
EVANGELISASIE – KONINGSKINDERS
Kontakpersone: Philip Snyman
0834681035, Anne-Marie Snyman
0798756743, Christa Snyman
0798779882.
KINDERSORG PIKININI WINTERPROJEK
Kontakpersoon: Jackie Kleynjan. Die
projek loop regdeur die jaar en alle
bydraes word in Meimaand by
Kindersorg uitgedeel.
Groete: Jackie Kleynjan 0833814020.

Kontakpersoon:
Hardus Visser,
0828215642.

ONDERSTEUNING VIR MADAGASKAR
Baie dankie aan almal wat bydra om
Madagaskar-sending aan die gang te
hou. Indien julle voorstelle het, laat
weet my asb. Groete in Jesus. Gert
Visser, 0834491036. (Indien jy 'n
bydrae wil lewer: Aksie Uitreik, ABSA,
rek no. 9055971748)

BELANGRIKE DATUMS VIR DESEMBER
 6 Des. Kersprogram
 25 Des. Kersdag-erediens 09:00.
GKSA NUUS
OP DIE KENNISGEWINGBORD
- FEBA Radio
- Geopende Deure; opendoors.org.za
- GKSA Jeugkantoor nuus
- Frankfort Riviertoer 2015
- Eerstejaarkampe:
Pretoria (GK Brooklyn)
Stellenbosch 2016
GK Cachet
- Jan Kriel nuus
BEROEPE ONTVANG
 Dr H Goede [Hennie] van
Meyerspark na die Teologiese Skool
Potchefstroom as professor in
Nuwe Testament.
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.
BYBELS EN PSALMBOEKE
Maak gerus tydens die erediens gebruik
van die Bybels en Psalmboeke op die
tafel in die voorportaal.
TRINITAS-BOEK-HOEK:
BRING JOU GEESTELIKE STOF!
Het jy geestelike boeke, CDs of DVDs
wat jy reeds gelees en geluister het en
nou net in jou huis rondlê? 'n Broer of
suster of kind van Trinitas kan dalk jou
'ou' boek of CD as nuut ervaar! Die
Trinitas-Boek-Hoek sal elke Sondag
vanaf November in die saal oop wees
en lidmate is welkom om dan 'n boek
of 'n 'nuwe' CD vir jou kind met
geestelike liedjies of 'n DVD uit te
neem. Nou benodig ons boeke, CDs, en
DVDs om hierdie diens te begin! Bring
dit asb. kerk toe en plaas dit in die
houers by die voordeur en agter in die
saal wat gemerk is: Boek-Hoek. Daar
moet asb. nie 'n gekrap of reeds
ingeskryf wees nie, sodat dit vir elkeen
wat dit lees, 'n eie ervaring kan wees.
CDs/DVDs moet in werkende toestand
wees. Indien jy deel wil wees van
hierdie diensgroep, kontak vir Franciska
van der Merwe, 0827818032.
HULP BENODIG
Ná 'n besoek van die voorsitter van die
Kuratore, dr DG Breed, aan Indië, het
daar vanjaar twee kandidaatstudente
uit Indië uit die gereformeerde gemeente waar ds. Rajesh Kumar (GK
Rietvallei) werksaam is, Varanasi

Congregation, Reformed Church of
North India, met opleiding by die
Teologiese Skool begin. Die doel van
die studie is dat hulle met deeglike
opleiding geskool sal wees om terug te
gaan na Indië om die kerk daar uit te
bou te midde van 'n sterk Hindugemeenskap. Die twee studente,
Mukesh en Raj Kumar, kry geen steun
van ouers of tuisgemeente nie en is
volledig afhanklik van die GKSA vir die
tydperk van hul kandidaatstudie. Hulle
word tans deur die Kommissie vir
Finansiële Ondersteuning van die
Kuratore met 'n beurs versorg ten
opsigte van registrasie-, klas- en
boekegeld uit die Kas vir Teologiese
Studente. Verder word hulle ten
opsigte van voedsel, verblyf en
leefkoste versorg uit ander fondse
onder bestuur van die KFO.
VERSOEK: Ons twee broeders wil graag
tydens die Desember-vakansie
terugkeer na Indië. Die KFO hanteer
slegs beurse ten opsigte van
studiekoste en leefkoste tydens studie,
maar het geen fondse waaruit vlugkaartjies na Dehli en terug, betaal kan
word nie. Die fondse van die KFO word
met groot omsigtigheid bestee om dit
vir ons studente moontlik te maak om
te studeer. 'n Retoerkaartjie (einde
November tot einde Januarie) kos tans
tussen R6 900 en R8 100 en hulle
benodig dus ongeveer R15 000 vir twee
retoerkaartjies. Hiermee versoek ek
dus dat u asseblief in u gemeenteblad
of via ander kommunikasiemedia
finansiële hulp in u gemeente sal vra
om die twee studente in staat te stel
om huis toe te gaan. U hulp in die
verband sal hoog op prys gestel word.

Kontak asseblief vir dr. Wymie du
Plessis (wymiedup@gksa.co.za) of mev
Ami du Toit (ami.dutoit@nwu.ac.za)
indien u 'n skenking kan maak.
YSKAS BENODIG
'n Dame in huis Siësta benodig 'n kroegof woonwa-yskassie. Kontak asb. vir
Catharina Botes, 0823350100, indien jy
kan help.
MEDIAVERKLARING: NG EN
GEREFORMEERDE KERKE
16 November 2015
Die afgevaardigdes van die NG Kerk en
die Gereformeerde Kerke het vanoggend in Pretoria vergader. Dit was
die eerste vergadering sedert die
Memorandum van ooreenkoms vroeër
vanjaar deur albei kerke se Algemene
Sinodes goedgekeur is.
Verskeie sake is bespreek, waaronder
gesamentlike deelname aan die 500jarige viering van die Hervorming in
2017 asook verootmoediging en
voorbidding met die oog op die knellende droogte, soos dit ook Sondag
gesamentlik in die onderskeie kerke
plaasgevind het. Die besluit van die NG
Kerk oor dieselfde geslagverhoudings
was hoog op die agenda.
Verteenwoordigers van die NG Kerk het
die besluit verduidelik. Van die GKSA se
kant is dit duidelik gestel dat die kerk
buite-egtelike en homoseksuele
verhoudings afkeur, en die huwelik
tussen 'n man en 'n vrou as die enigste
Godgegewe ruimte beskou vir die
uitlewing van die seksuele. Die GKSA
wil juis in ooreenstemming met die
ooreengekome Memorandum daaroor
met die NG Kerk in gesprek tree.

Van die kant van die NG Kerk is so 'n
gesprek verwelkom. Die gesprek sal DV
vroeg in volgende jaar begin. Beide
afvaardigings het die groot klem wat
die Bybel lê op die eenheid van die kerk
beklemtoon.
Ds. Cassie Aucamp (GKSA) 0823771112
Dr. Gustav Claassen (NGK) 0828561943
BEVESTIGING AS DIAKENS:
Jan van der Westhuizen
Ferreira Snyman
GESEËNDE KERSFEES
Kersvader kom net eenkeer 'n jaar.
Jesus is altyd daar.
Kersvader vul jou kerskous,
Jesus voorsien in al jou behoeftes.
Kersvader laat jou op sy skoot sit,
Jesus dra jou in sy arms.
Kersvader ken jou nie,
Jesus ken ons verlede en toekoms.
Kersvader het 'n groot maag,
Jesus het 'n groot hart vol liefde vir jou.
Hy troos en dra ons waar ons te swak
is.
Kersvader is 'n gedagte, Jesus is
werklik.

KONTAK ONS
www.gktrinitas.co.za

Kerkkantoor: Elsabé Muller
0169825017 / 0724874258
kantoor@gktrinitas.co.za
Faks no.: 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 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

