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14 Augustus 2020
Erediens Sondag 16 Augustus
Ds. Carel van Wyk lei die erediens.
Skriflesing: 1 Sam 3:1-10

Tema: Om God te hoor
LW: Jy kan by die erediens inskakel op ons webwerf, of kontak Jaco om jou op die
WhatsApp-groep te sit waar die skakel na die erediens (en die hoofstuk van die dag)
gereeld gelaai word.
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Heinie Grobbelaar
Barend De Lange
Andre Pienaar
Yvonne Van der Vyver
Annatjie Van Niekerk
Bertus Groenewald
Franco Labuschagne
Daleen Krige

Ds.Jaco is van 3 – 30 Augustus met verlof, indien daar enige
dringende sake is skakel gerus die kerkkantoor of vir
Danie Jacobs 072 630 8964.

Gebedsversoeke
Dr. Hercule Strauss – Dit gaan bietjie beter, maar Ina sê dokter kry nog steeds
baie swaar met die aanvalle soos sy dit noem in die oggend en in die aand.
Bid asseblief vir dokter se herstel en ook vir Ina, vir die nodige krag om
ook hierdeur te kom.

Onthou om asseblief met die oorbetalings van Dankoffers
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 16 Augustus:
Wêreldsending
Liewe Vrouelidmate
Ons dankbaarheidsbotteltjies moes op 10 Mei en 2 Augustus leeggemaak word.
Julle kan die geld hou totdat ons weer eredienste het of julle kan dit inbetaal of in 'n
geseëlde koevert/banksakkie by die kerkkantoor afgee.
Vir inbetalings meld by verwysing: Dankbaarheidsbotteltjie.
Baie dankie vir elkeen se dankbare hart.
Absa Tjekrekening
26 105 80001
Liefdegroete
Vrouediensbestuur.

Laat ons asb. weet van lief en leed sodat ons dit met die gemeente kan deel.
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