NG KERK
PETRUSBURG
Deur God se genade
’n biddende gemeente,
wat mekaar in liefde dien en
uitreik na die wêreld.
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Junie
21 Nedine Naudé
22 Hans Erasmus (85j)
22 Ina Smith

23 Barnard Hugo
23 Mauritz Kotzé
24 Kobus Moolman

Huweliksherdenkings
21 Wynand & Frederika van der Berg (40j)

19 Junie 2020
Eredienste:
Sondag 21 Junie 2020
Skriflesing: Handelinge 17:16-34
Tema: Om mense by God uit te bring
Die Sinode verwag steeds dat die deurkollektes ingesamel word, ons sal ook weekliks vir
u herinner vir wie die betrokke Sondag se deurkollekte ingesamel word. U is ook welkom
om dan die bankkollekte en Dankoffers asseblief elektronies oor te betaal. Onthou om
asseblief met die oorbetalings verwysings by te sit soos volg:
Dankoffer + Voorletters en Van
Bankkollekte of Deurkollekte.
(Dit is nie nodig om ‘n naam by te sit met inbetaling van bankkollekte of deurkollekte nie)

Deuroffers die Sondag 21 Junie – Fonds vir Blindes

Grendeltyd
Die kerkraad het die volgende besluite geneem oor grendeltyd:
1, Eredienste: Die kerkraad oordeel dat ons met die digitale dienste voortgaan soos
tans. Wanneer die inperkingsvlak verander, sal die kerkraad dié besluit heroorweeg.
2. Die kerkkantoor is oop, maar lidmate word herinner om ‘n masker te dra as jy die
kantoor besoek. (Persone word deur die sekuriteitshek gehelp, indien daar oopgemaak
moet word moet u asseblief die handsanitizer beskikbaar gebruik en die register van
besoek voltooi.)
3, Huisbesoek en wyksbyeenkomste is steeds afgestel.
4. ‘n Pastorale gesprek met ds Jaco kan gereël word. Skakel hom vir ‘n afspraak. Die
gesprekke sal in die konsistorie plaasvind.
5. Die verkiesing van nuwe kerkraadslede is uitgestel tot eredienste hervat kan word.

Gebedsversoeke
Met die Covid 19 virus, die lockdown wat fase vir fase gelig word is almal stadig
maar seker besig om weer hulle normale gang te gang. Die ergste van die
lockdown is die ingehok, die onsekerheid wanneer alles weer terug
na ‘normaal’ toe sal gaan en wanneer jy jou hartsmense weer sal kan sien.
Kom ons dink aan die senior burgers in die ouetehuise, Ons Woning wat steeds
nie hulle geliefdes kan sien nie en met ‘n groot verlang en onsekerheid sit in die
hart.
Kom ons bid dat die Here elkeen sal kalm en rustig maak en sal dra in hierdie tyd.
Kobus Moolman sterk aan ná ‘n breuk-operasie verlede week.
~~~~~~~~
Laat ons asb. weet van lief en leed sodat ons dit met die gemeente kan deel.

NB: Indien jy weet van iemand wat nie toegang het tot ons digitale
uitsending nie, kontak Jaco Thom asb, sodat ons ‘n plan kan maak.

