
 

 GEMEENTENUUS 

15 Mei 2022 

LIDMAATSKAP     
SERTIFIKATE 

Hartlik welkom aan die volgende lidmate 
wie se lidmaatskap na ons oorgedra is: 

 
Thomas Hendrik van der Merwe en sy     

eggenote Monique du Preez (nou Van der 
Merwe) asook dooplidmate Mia Anna en 
Amelie Cornelia van Hugenotestraat 09, 

het oorgekom vanaf Pretoria - Garsfontein 
gemeente. 

Volgende Sondag 
Spes. Deurkollekte: Jagersbosch 

 
08:20 Jeugdiens: Kerk 
 Ds. Francois Taljaard 

  
10:15 Erediens: Kerk & Inry-Erediens 
 Ds. Francois Taljaard 
 

10:15 Erediens: Jongensfontein  
 (Nagmaal) 
 Ds. Braam Zwiegelaar 
 

10:15 Erediens: Huis Stilbaai:  
 Past. Jan Kleynhans  

Vandag in die Gemeente                    

Sin. Deurkollekte: Zim / Malawi / Mosambiek 
 
08:20 Jeugdiens: Kerk 
 Ds. Vian Louw 
 

10:15 Erediens: Kerk & Inry- Erediens 
 Ds. Vian Louw 
 

10:15 Erediens: Huis Stilbaai 
 Ds. Tobie de Wet 

Sinodale Deurkollekte: Zim / Malawi / Mosambiek 
Ons ondersteun gemeentes en predikante in verskeie dienste wat gelewer word in           

Zimbabwe, Malawi en Mosambiek. 
Indien u ’n bydrae wil maak, kan u dit  deur middel van ’n EFT of Snapscan doen. 
Koeverte kan ook veilig in die posbus in die Kerkkantoor se deur geplaas word. 

Merk asb. u bydrae “Sinodale Deurkollekte:  Zim / Malawi / Mosambiek 

KERKDIENSTE 

Die 08:20 JEUGDIENS is vir al die kinders, tieners, jong werkendes, ouers en 
diegene wat jonk van gees is. Musiek vorm ’n integrale deel van hierdie diens en 
word veral op die jongmense gerig. Kinders en jongmense word ook op verskeie  
maniere in die diens gebruik. Ons fokus is om die kinders, tieners en werkende    
jongmense meer deel te maak van die erediens. Die informele aspekte van die “ou” 
informele erediens word behou, maar ons probeer om die diens meer interaktief te 
maak en klein dingetjies sal met tyd verander. ALMAL is welkom om hierdie diens by 
te woon. 
Die 10:15 EREDIENS is ’n gewone erediens, waar die diens se formaat min of meer 
dieselfde is as in die verlede. Hierdie diens word ook direk uitgesaai na die               
Inry-Erediens sowel as Kieskerk-erediens (Aanlyn-erediens). 

MET LEEDWESE 
Ons harte gaan uit na die   

familie en vriende van       
Engela Botes wat verlede 

week oorlede is. 
 

Ons bid vir vertroosting in 
hierdie baie moeilike en 

hartseer tyd. 

 
PLIGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN     

STREEKS–, WYKS- EN ANDER GROEPLEIERS VAN 
ONS GEMEENTE 

Die heropgestelde / opgedateerde handleiding vir gebruik deur alle 
leiers / koördineerders van ons gemeente, is beskikbaar by die 

Kerkkantoor. Ons versoek alle Streeks-, Wyks– en ander 
Kleingroepleiers, soos Omgee-, Sel-, Bybelstudie-, Gebeds- en   

Belangegroepe se leiers / koördineerders om asseblief hul 
handleiding so spoedig as moontlik, maar voor of op 16 Mei 2022 
by die Kerkkantoor te kom afhaal. Bespreking van die inhoud en 

die toepassing daarvan sal spoedig daarna, tydens ‘n                 
besprekingsgeleentheid plaasvind. 

ANDER KLEINGROEPE SOOS OMGEE-, SEL-,                     
BYBELSTUDIE-, GEBEDS– EN BELANGEGROEPE 
Weens veranderde omstandighede en beperkings van            

samekomste, wat deur Covid 19 veroorsaak is, mag daar           
veranderinge by sommige groepe ingetree het, wat nie aan ons by 

die Kerkkantoor bekend is nie. 
Sal ál die bestaande groepe, wat huidig in ons gemeente   

funksioneer, asseblief die naam van die groep en kontakbe-
sonderhede van die leier / koördineerder van die groep, weer 

aan die Kerkkantoor bevestig.  Ons wil baie graag ons          
databasis opdateer sodat ons die korrekte inligting het om 

met nuwe intrekkers te deel en inligting van belang te        
kommunikeer. 



INDIEN U VAN ADRES, E-POS OF SELNOMMER             
VERANDER HET,  KONTAK ASB. DIE KERKKANTOOR  

SODAT ONS U INLIGTING KAN OPDATEER. 

SAM 
 

As jy weet van iemand wat hulp nodig het, eensaam is, of deur ’n 
krisis gaan … bel vir SAM.  
As jy hulp nodig het … bel vir SAM…  
As jy ’n SAM wil wees … bel vir SAM…   
As jy ons kan bemagtig met jou kennis of hulp … 
Bel vir SAM.          
Bid asseblief vir SAM ...         SAM is daar vir jou. 
 
Kontak ons gerus by 074 602 5295 of 061 077 8106 

DAGBOEKE VAN LERAARS 
Ons leraars se dagboeke word deur die kerkkantoor bestuur. Indien u 

’n besoek deur ’n leraar benodig of weet van iemand wat nodig het 
dat die leraar hulle moet besoek, skakel gerus vir  

Tersia by die kerkkantoor om ’n  
afspraak te reël. 

“SAKKIE-VIR-
PAKKIE” 

KOSSKENKINGS 
Ons doen regtig ’n beroep op ieder 
en elk om ’n sakkie te vul en af te 

gee by die BADISA- of Kerkkantore. 
Sakkies is by die 2 kantore 

beskikbaar asook in die voorportaal 
by die kerk. 

 
Vir meer besonderhede kontak 
asb. die BADISA kantoor by tel. 

028-754 2203 

Voorbidding  
Ons bid hierdie week spesiaal vir ons twee leraars. Vir        
ds. Francois wat weer sy werksaamhede hervat en vir        

ds. Vian wat ook elke dag se uitdagings moet hanteer. Ons 
vra ons Hemelse Vader om hul in die besonder by te staan. 

WYKSLEIERS BENODIG 
 

Suidsee Hoogte 
Platbos  Hawe 

Little England 
Jongensfontein 

 
Indien u geroepe voel vir hierdie taak, kontak asb. die Kerkkantoor by  

028-754 1705 om u beskikbaar te stel. 

Bank Besonderhede 
Nedbank 

Rek. Naam:   
N.G. Kerk Stilbaai 

Rek. Nr. 1626-522-391 
 

Kerkkantoor Inligting 
Pastoriestraat 15, Stilbaai, 6674 

Posbus 23, Stilbaai, 6674 
Tel nr. (028) 754-1705 

Faks nr. (028) 754-2827 
Epos: admin@ngkstilbaai.co.za 

Webbllad:  www.ngkstilbaai.co.za 

Kerkkantoor Ure 
Maandag - Donderdag: 

08:00 - 13:00 
14:00 - 15:00 

Vrydag 
08:00 - 13:00 

BAIE GELUK                            
DS. VIAN LOUW… 

 
Soos almal weet is ds. Vian Louw ’n fikse    
mannetjie wat altyd op ’n drafstap is en       

daarom wil ons hom spesiaal geluk wens met 
sy atletiek prestasie van die afgelope naweek.  
Nie nét is hy gekroon as die Suid-Afrikaanse 

Meesters kampioen in die 400m hekkies 
(ouderdom 35-40 jaar) nie, maar kwalifiseer 

hy ook weer vir SA Kleure asook vir die 
Wêreld– en Afrika Kampioenskappe. 

Dis baie harde werk en verg dissipline om op hierdie vlak mee te ding en 
daarom is ons supertrots op hom en wens hom net voorspoed toe vir die 

volgende byeenkoms. 

VERWELKOMING 
VAN NUWE         

INTREKKERS 
Ons is tans besig om te beplan 
aan ‘n samekoms waar ons al 

ons nuwe intrekkers vanaf 2020 
wil welkom heet. As gevolg van 

Covid kon hierdie samekoms nog 
nie plaasvind nie, maar nou is die 

omstandighede beter vir so ‘n 
byeenkoms. Ons gee volgende 

week meer inligting hieroor, 
Dus... hou hierdie spasie dop! 


