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 AUGUSTUS 2016
Welkom aan Koos Henning wat die oggenddiens lei.
Welkom aan Paul Potgieter wat orrel speel.
OGGEND 09:00

DIE KRAG VAN DIE WOORD
Teks: Lukas 24:13-35
Fokusvers: 32

AAND 18:00

DIE TABERNAKEL: GOEIE NUUS OOK VANDAG
Teks: Verskeie skrifgedeeltes
Oorsig: Ons kyk vanaand saam na die geloofsfokuspunt van die Ou Testament: Die
Tabernakel en die Verbondsark. Saam gaan ons ontdek hoe die Goeie Nuus van Jesus
visueel gestalte kry in die simboliek van die Tabernakel en hoe dit die vroeë kerk
oortuig het van die evangelie. Ons gaan saam sien hoe ons hele lyn van ons
verlossing en verhouding met God reeds lankal ten toon gestel is. En dan die vraag:
Wat beteken dit vir my geloofslewe vandag?

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

PROGRAM VIR DIE WEEK
Woensdag, 10 Augustus
Oggendbybelstudie 09:15
Vrydag, 12 Augustus
Manne-oggend
oggend 05:45
SONDAGAANDE: 3DE
DE KWARTAAL
Datum

Geleentheid

7 Aug.

Aandbyeenkoms

14 Aug.

FOKUStyd

21 Aug.

FOKUStyd

28 Aug.

FOKUStyd/Nagmaal 19:00

4 Sept.

FOKUStyd

11 Sept.

Aandbyeenkoms

18 Sept.

Gemeenskapsaand

25 Sept.

Toerustingsgeleentheid

LIEF EN LEED
Dink in jou gebede aan hierdie lidmate:
 Elsa van Zyl (0827747237)
0827747237) het die
afgelope week 'n rugoperasie in
Cormed ondergaan.
 Marie Viljoen (
0723830800)
ondergaan tans kankerbehandeling.
 Susan Minnaar (
0845004839)
gaan môre vir knievervanging in Emf.
Medi-Clinic.
 Chris van Schalkwyk (Patsy
0826134447)
0826134447) is in Verg. Medi
MediClinic kardio-intensiewe
intensiewe-eenheid.
 Magda Eloff (0823344769)
0823344769) se
moeder is steeds kritiek in Emf.
Medi-Clinic.
Laat weet asb. die kerkkantoor van
siektes, swaarkry en vreugdes.
VERJAARSDAE:HARTLIK
HARTLIK GELUK!
07/08
07/08
07/08
07/08
07/08
08/08
08/08
09/08
10/08
10/08
11/08
12/08
12/08
12/08
12/08
13/08
13/08
13/08
13/08
13/08

Pieter Odendaal
Annemarie Plaatjies
Mollie Redelinghuys
Lize vd Schyff
Lia vd Westhuizen
Anne-Marie
Marie Snyman
Nick van Jaarsveld
Martie Slump
André Duvenage
Jossie Potgieter
Lukas Coetzee
Ria Collet
Koos Grobler
Dudley Thompson
Anna-Marie
Marie Voges
Catharina Botes
Yolandie Coetzee
Richard du Toit
Wessel Pieters
Denise Viviers

0783304017
0790804865
0169322989
0827800405
0827078932
0798756743
0846663364
0836951398
0837387368
0169319310
0731106029
0729025382
0169334614
0169324904
0791075363
0823350100
0832805154
0824438342
0782888648
0824473875

SPESIALE VERJAARSDAE
7 Aug. Mollie Redelinghuys, 89 jaar.
10 Aug. André Duvenage, 82 jaar.
10 Aug. Jossie Potgieter, 81 jaar.
12 Aug. Koos Grobler, 90 jaar.
HUWELIKSHERDENKINGS
12 Aug. Chris en Amanda Vermaak 49 jaar
0824572091

SPESIALE VERJAARSDAE(80 jaar en
ouer) en HERDENKINGS(50 jaar plus)
Die gemeente sing Sondae 'nseënbede
vir lidmate wat die genade ontvang het
om hierdie besonderse mylpale te bereik.
BYBELSTUDIES
Dinsdae om 18:30, Stinkhoutsingel 18.
Jong-werkendes welkom!
Dinsdae om 19:00, Carterstraat 16.
Woensdae om 09:15 by die kerk.
NUWE BYBELSTUDIEGROEP
Dinsdagaande om 18:30 by
Stinkhoutsingel 18. Ons is tans besig met
Efesiërs. Enige belangstellendes is baie
welkom. Kontak Christa 0798779882.
ATTESTATE/BEWYSE
Word afgekondig.
HUISBESOEKVORMS
Indien jy huisbesoek wil ontvang van 'n
ouderling, diaken of predikant, 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.
NUWE LIDMATE
Die diakonie is tans aan die stuur van die
Nuwe Lidmate-diensgroep. 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.
VERJAARSDAGTEE
Vanaf 2016 wil ons graagelkeenin
Trinitas se verjaarsdae vier en saam
dankbaar wees oor elkeen wat vir nog 'n
jaar gespaar is. Ons beplan daarom vier
verjaarsdagtees vir vanjaar, een elke
kwartaal. Ons vra dat elkeen wat in die
betrokke kwartaal verjaar asb. 'n bordjie
eetgoed vir die tee sal bring.
Groete: Gasvryheid-diensgroep
Verjaarsdagtee-datums vir 2016:
Datum:
Wie bring eetgoed:
21 Augustus
1 Julie-30 September
23 Oktober
1 Oktober-31 Desember

ORRELBEGELEIDING
09:00 –Paul Potgieter
OUDERLINGE AAN DIENS
Dewald Pieters, Doep du Preez
DIAKENS AAN DIENS
Michiel J. van Vuuren, Dian Smith
KOSTER AAN DIENS
Elsa Prinsloo
DATABORDDIENS
Behartig deur die Tegniese span
KOLLEKTES
Onder die erediens vir Diakonale Kas
07/08 – Instandhouding van erediens
14/08 – Teologiese Studentekas

OPNAMES VAN EREDIENSTE OP CD
Indien jy 'n opname van 'n preek wil hê,
stuur 'n versoek aan die kerkkantoor of
aan Hennie Smit 0711063978.
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).
GEHOORAPPARATE
Dit kan Sondagoggende agter in die kerk
onder die trap gekry word. Vra gerus die
klankman vir hulp indien u probleme
daarmee ondervind.
HULP MET VERVOER
Drywers word benodig om Sondagoggende lidmate met Moerbei, die kerkkombi op te laai. Kontak asb. vir Gert
Voges 0828168577.
TEESKINK
Vanoggend is daar nie tee nie
(langnaweek). Sondag 14 Augustus skink
Jorien Duminy se groep.Gretha van Wyk
0764688963 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.
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 Petroné van
der Merwe 0729414308 indien jy
geroepe voel om deel te wees van die
Kleuterkerkspan.
KINDER EREDIENSBEGELEIDING
Ons het verskeie kere reeds
gekommunikeer dat ons, as deel van die
toerusting en bediening van die klein
kindertjies in ons gemeente, meer
aandag wil gee aan die erediensbegeleiding wat aan hulle gegee word.
Die doel is om hulle toe te rus deur die
Woord van die Here en die verkondiging
van die evangelie meer prakties
verstaanbaar aan hulle oor te dra. Hulle
moet prakties toegerus word om die
dissipelskap-opdrag uit te kan voer op 'n
manier wat hulle goed verstaan.Hier volg
inligting oor wanneer, aan wie en hoe dit
gedoen sal word:
WAT? Kinder Erediensbegeleiding
• Wanneer en wie?
 Sedert 31 Julie 2016
 Verdeel in twee groepe
o Voorskool tot Graad 1
o Graad 2,3 en 4
 Klaskamers sal deur groepleiers
aangewys word
 Groepleiers
o Petra Tromp
o Maureen van Helden
o Karin van der Westhuizen

 Ouers is welkom om hul kinders
te vergesel
• Hoe?
 Beweeg uit die erediens tydens
die sing van Psalm/Lied voor
preek
 Gebruik die deur voor in die
kerk, regs langs die preekstoel
 Skriflesing word in kleingroep
hanteer – dieselfde skrifgedeelte as in die erediens
 Erediensbegeleiding vind
plaas (Kleingroepbeginsels)
 Liefdegawe word ingeneem in
kleingroep voordat die
kindersterugbeweeg na die
kerkgebou
 Sluit aan by die erediens tydens
die sing van die Psalm/Lied
nadat voorbidding gedoen is
 Kinders is terug in die erediens
met die uitspreek van seën
Nota: Die Kleuterkerk wat na die diens
plaasvind tydens jeugbediening
(katkisasie) gaan steeds aan soos
normaal.
Indien daar enige vrae, voorstelle of
bydraes is, kan dit met Corrie Botha
0833047680 of Petra Tromp
0823316151 bespreek word. Indien
daar enigiemand is wat graag betrokke
wil raak by die bediening, kan hulle vir
Corrie Botha kontak.

Kontak André 0828592186 of
Rochelle Moolman 0824544147

DIE HELPER is 'ndiens 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 enkellopende dames. 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 Jan van der Westhuizen
0844890144.
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.
VERSPREIDING VAN KLERE
Lidmate wat wil help met die
verspreiding van klere wat die diakonie
ontvang, kan Oom Faan en Tannie Jakkie
Coetzee kontak 0829243284.
PROJEK – GROEIPYNE
Trinitas-familie het 'n probleem waaroor
ons baie bly is! Vanweë groeiende
gebruik van die fasiliteite op die terrein
benodig ons ekstra stoorplek 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. Bydraes hiervoor, groot of
klein, kan gemaak word in ons lopende
rekening. Merk dit asb. as 'Groeipyne'.

KRUIDENIERSWARE BENODIG
Indien jy 'n bydrae wil maak, kan jy van
die volgende items aankoop (plaas
skenkings in groot houer in die saal naby
die kombuis): Bullybeef, blikkies groente
en waslappe.(Plaas bydraes in die houer
in die saal.) Jolani
Lourens0823359586.
DR. FRANS MINNIE
Dr. Frans Minnie (pastorale berader) is
op Maandae beskikbaar by die kerk
slegs vir lidmate van Gereformeerde
gemeentes. Afsprake word deur die
kerkkantoor of deur dr. Minnie self
gemaak. Kontak die Kerkkantoor vir
afsprake. Donasies kan inbetaal word by:
FNB Tjekrekening No: 621 843 512 04,
Takkode: 250-945.

ONDERSTEUNING VIR MADAGASKAR
Kontak: Gert Visser 0834491036
Bydraes: Aksie Uitreik, ABSA, rek no.
9055971748
EVANGELISASIE – KONINGSKINDERS
Philip Snyman0834681035,
Anne-Marie Snyman0798756743 of
Christa Snyman0798779882.
LOTUSLANDERS
Die volgende Lotuslanders-byeenkoms
vind op Dinsdag, 13 September plaas.
Meer besonderhede volg later. Koos en
Babsie Jacobs 0836505227.

Kontakpersoon:
Hardus Visser
0828215642

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 weeksdae tydens kantoorure
of Sondae voor en na die erediens by die
herwinningsarea agter die katkisasielokale af. Daar is 'n werker wat dit
sorteer. Maureen van Helden
0823922093.

BELANGRIKE DATUMS VIR AUGUSTUS
 8 Aug. Skoolvakansiedag
 9 Aug. Vrouedag
 21 Aug. Verjaarsdagtee
 28 Aug. Nagmaal en familie-ete
GKSA NUUS
OP DIE KENNISGEWINGBORD
- Geopende Deure
- FEBA Radio Nuusbrief
- GK Jeugkantoor nuus
- Transoranje Nuus
- Cross Courier: GKSA tydskrif (Engels)
- GK Parys biltongfees, 12-13 Aug.
- Jan Kriel Nuusbrief
- Transoranje Instituut Nuusbrief
- AROS – Vakante poste
- Uitreikaksie ten bate van Pres. Kruger
Kinderhuise
- Residentia Sunnyside - versorging van
bejaardes en verswaktes
- Nuutste uitgawe – swart Psalmboek

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.
TRINITAS-BOEK-HOEK
Franciska van der Merwe
0827818032.
WERKSOEKENDES
(Indien jy werk benodig of wil aanbied,
kan jy dit deurgee aan die kerkkantoor
vir plasing in die nuusbrief).
 Jerry Ndweni (Elaine Ndweni se man)
soek dringend werk en is 'n
gekwalifiseerde elektrisiën met 'n
rooiseël. Tans maak hy yskaste en stowe
reg. 0781983377 of 0834909746.
 'n Grondslagfase (Gr.R–Gr.3)
onderwyspos word benodig inSasolburg,
Vaalpark, Vereeniging of Vanderbijlpark.
Kontak vir Griffel0823543726 indien jy
weet van iets.
 Poste vir werknemers van 'n bejaarde
versorgingsinstansie wat gaan sluit word
benodig. Kontak Susan Kennedy
0823875377 indien jy kan help.
 Graad 8 Wiskunde klasse. R150 per uur.
Elizma Powell 0792904140.
BYBELS EN PSALMBOEKE
Maak gerus tydens die erediens gebruik
van die Bybels en Psalmboeke op die
tafel in die voorportaal.

KONTAK ONS
www.gktrinitas.co.za

Kerkkantoor: Elsabé Muller
0169825017 / 0724874258
kantoor@gktrinitas.co.za
Faks no.: 086 219 5728
Kerkkantoortye: Ma. tot Do.
Tye: 08:00 tot 13:00
Vrydae: 08:00 tot 12:00 (Nuusbrief)
Skriba: Gerrit van Wyk 0823328550
Kosters: Elsa Prinsloo 0794778699
Theuns Odendaal 0832561387
Orrelis: Nannes v.d. Walt 0833041841
Bankbesonderhede van kerk:
Rek. naam: Geref. Kerk Vanderbijlpark
Trinitas ABSA Tjekrekening 530340449
Predikant: Griffel van Wyk
 0169324615 / 0823543726
e-pos: griffel@gktrinitas.co.za

Beplanning van die eenheid wat behandel word vanaf Sondag 24 Julie:
Graad 1 – 3
EENHEID 5: EK IS BLY DAT JESUS LEEF
Omdat Jesus leef, kan ek vir Hom lief wees en Hom volg
Les 18:: Jesus gaan Jerusalem binne
Paasfees
Les 19:: Jesus sterf en leef weer
Les 20:: Die pad na Emmaus
Graad
Les 21:: Ontbyt op die strand
Kleuterkerk
Graad 1
Graad 4 – 6
Graad 2
EENHEID 5: VOLG DIE LEWENDE JESUS
Graad 3
Jesus is die enigste Een wat ons sondes kan vergewe. Graad 4
Ons bewys ons liefde aan Hom en aan ander
Graad 5
Les 18: Jesus word gedoop
Graad 6
Paasfees
Les 19: Dissipels volg Jesus
Graad 7
Les 20: Jesus in Jerusalem
Graad 8
Les 21: Jesus leef!
Graad 9
Graad 10
Graad 7 – 9
Graad 11
EENHEID 3: VRIENDE
Graad 12
Vriendskap vernietigers
Les 17: Jaloesie
Les 18:: Onopgeloste woede

Jeugleier
Petroné van der Merwe
Rachel van Wyk
Nicolette Voges
Anna-marie
marie van der Elst
Karen Janeke
Rineke Visser
Marietjie Greeff
Emil Janeke
Rochelle Moolman
André Moolman
Pieter van Helden
Philip Snyman
Griffel van Wyk

EENHEID 4: LEËRINGE VAN JESUS
Vertikaal – Ons verhouding met God
Les 19:: Om te luister na God : Die Saaier
Les 20:: Geloof : Die mosterdsaad
Les 21:Geskenk deur God : Die talente
Graad 10 (Heidelbergse Kategismus)
HK SONDAG 20 – 30: Verlossing (Heilige Gees & Sakramente)
Let asseblief daarop dat hierdie slegs 'n
n aanduiding is van wat beplan word en dat daar dalk afgewyk
mag word hiervan. 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
gebruik word tydens gesins
gesinsbybelstudie. Die graad 11 jeug het 'n
n volledig uitgewerkte lesrooster, maar dit word nie geplaas in die
nuusbrief nie, aangesien hulle ook mag afwyk. Dit sal wel goed
ed gekommunikeer word op hulle
WhatsApp groepe. Vanaf 2016 word die graad 12 jeug ook deur Griffel gelei op h
hulle pad na Christelike
groei. Aan alle graad 12's: Bly asseblief deel van die groep! Belangrik om te onthou is dat die graad 7
jeug van 2016 af ook sal deel vorm van die hoërskooljeug en
en daarom ook in die middae jjeugkleingroep
sal hê en nie meer Sondagoggende
oggende nie. Neem kennis dat jeugkleingroepe
kleingroepe 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 aanddiens.
diens.

