PETRUSBURG NUUS
Deur God se genade ’n biddende gemeente wat mekaar in liefde dien
en uitreik na die wêreld.
19 September 2021

Vanoggend se erediens
Tema: Hoekom doop ons babas?
Skriflesing: Handelinge 16:11-34 (teks 30-31)
Die doop kan jou nie red nie; net Jesus kan, en daarvoor
is geloof nodig. Moet ons dan babas doop? Moet ons nie
liewer wag tot hulle oud genoeg is om self te kan glo nie?
Paulus en Silas het nie so gedink nie.

Doop
Vanoggend word Johan en Lizane Odendal se seuntjie Fredri gedoop.
Baie geluk, ook aan die groot-ouers Johan en Rolin, en Freddie en Essie
Schreuder, en die groot-ouma tannie Ray Odendal.

Bybellees-program
Ons maak vandag met die boek Sagaria klaar. Môre
begin ons met Filippense, en dan lees ons die boek Joël
van Vrydag af. Op die WhatsApp-groep “Petrusburg” kan
jy elke dag ’n kort oordenking oor die betrokke hoofstuk kry.
Om by die groep aan te sluit, kontak Jaco Thom of klik hier.

Lief & Leed
Verjaarsdae
Die volgende lidmate verjaar in die week wat voorlê. Baie geluk!
Mag dit ’n besondere jaar vir elkeen van julle wees.
September
21 Rina Naudé; Janu Naudé
23 Wouter Nieuwoudt; Marelize van Straten; Driekie Weinick (93j)
25 Riaan Diedericks; Carol Masuret (82j)

Huweliksherdenking
21 Jan & Matty van Loggerenberg (47j)
22 Philip & Andrea Bredenhann (42j)
24 Kobus & Elke van der Westhuizen (10j)

Só glo ons
Heidelbergse Kategismus
Vraag 47: Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos Hy
ons beloof het nie?
Antwoord: Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur
betref, is Hy nie meer op aarde nie, maar wat sy Godheid, majesteit, genade
en Gees betref, gaan Hy nooit meer van ons af weg nie.

Ons Program

Voorbidding
O Ons bid vir almal wat deur die vernietigende veldbrande van die afgelope tyd
geraak is.
O Mense wat direk deur Covid-19 geraak word, hetsy self siek, of in kwarantyn
vanweë kontak, of wat ’n dierbare afgestaan het aan die dood.
O Ds Jaco gaan op Dinsdag 28 September vir ’n groterige operasie om ’n
kwaadaardigheid te verwyder. Hy gaan daarná vir ses weke afgeboek word.
O

Vandag

Lentedag in Ons Woning

O Formele Erediens om 9:30 olv ds. Jaco Thom
O Sondagskool
O Deuroffer: Plaaslike behoeftige leerders

Die Vrouebediening het die inwoners van Ons Woning Woensdag bederf met ’n
Lentedag-tee. Baie dankie aan almal wat betrokke was. Ons waardeer julle.

Dinsdag
O Spesiale Kerkraadsvergadering & Kerkraadsverkiesing om 18:00 in die kerk

Sondag 26 September
O Informele kinderdiens om 9:30 olv ds Zilke Mahabeer van Universitas
O Sondagskool
O Deuroffer: Engo

Padkaart vir die week : 19 September 2021
Laat ons wat ’n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees.
Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil (Heb 12:28).
Lulu Hugo skryf:
In Oktober vanjaar vier Jahweh Dagsorgsentrum (JD) DV sy 8ste verjaarsdag. Vir
dié in ons gemeente wat nie weet nie, JD is ’n sentrum vir mense met fisiese en
verstandelike inperkings in Bolokanang. Toe Dorah Lekgarie destyds die visie by
die Here gekry het, het die Hy die NG Gemeente op ’n wonderlike manier gebruik
om hierdie visie gestalte te laat kry. En tot vandag toe hou Hy Sy werk in stand.
My getuienis rondom die sentrum kom vanuit ’n ander hoek. My roeping is om vir
kinders van Jesus te vertel. Toe Dorah by my kom aanklop het om hulp met die JD
visie, het ek ervaar dat ek betrokke moes raak. Dalk het die Here my hart voorberei
met Andre wat in ’n rolstoel was, want ek was nie ongemaklik met die gestremdes
nie. Tog het ek geweet dat my rol slegs ondersteunend moes wees, en dat die
mense van Bolokang self moes eienaarskap neem vir die sentrum.
Drie jaar gelede het ons in gehoorsaamheid die eerste “Vakansie-Bybelskool” (5 dae
lank) vir gr 2-4 in Bolokanang aangebied. Ons het nie nodig gehad om ’n gebou te
soek nie, ons het die sentrum gebruik! Na die eerste inperking het ons met ‘n
weeklikse “Good News Club” begin waar ons die evangelie met kinders van 4-14
jaar deel. Ons doen ook kwartaalliks opleiding vir geestelike leiers wat met kinders
in die gemeenskap of in hulle kerke werk. Die kinderbediening gebeur in die
middae na 15:00 en naweke wanneer die gestremdes nie die gebou gebruik nie. So
het die Here vooruit voorsien vir dit wat Hom net so na aan die hart lê soos die
gestremdes. Ek kan maar net terugkyk en juig omdat Sy paaie hoër is as ons paaie,
en Sy planne hoër as ons planne! (Jes 55:9)

Leraar:
Kantoor:
Orrelis:
Koster:
Webwerf
Kantoorure

Jaco Thom
084 523 1157
jaco@ngkerkpetrusburg.co.za
Madette Lombaard
053 574 0279
ngkpetrusburg@gmail.com
Elmien Thom
084 562 3434
elmien@ngkerkpetrusburg.co.za
Annamarie Dercksen 072 499 4262
annamarie.dercksen@yahoo.com
www.ngkerkpetrusburg.co.za
facebook NG Kerk Petrusburg
Maandae: 11:00-13:00 & Dinsdae – Vrydae: 08:00-13:00
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ABSA Tjekrekening 2610580001

Skriflesing: Handelinge 16:11-34 – Hoekom doop ons babas?
Wat moet ’n mens doen om gered te word (vers 30-31)?

Red die doop jou?

Watter rol speel geloof by die doop van ’n baba?

Hoekom kan kinders van gelowige ouers gedoop word?

Hoef ’n mens dan enigsins te glo as jy klaar gedoop is?

In watter opsig is die doop ook ’n daad van God?

