
 

 GEMEENTENUUS 

29 Mei 2022 

LIDMAATSKAP 
SERTIFIKATE 

 
Hartlik welkom aan die volgende   

lidmate wie se lidmaatskap na ons 
oorgedra is: 

 
Leon Lourens Oelofse en sy           

eggenote, Susanna Magdalena Visser 
(nou Oelofse) van Melkboomstraat 67, 

het oorgekom vanaf Vryheid  
gemeente. 

Volgende Week 
Spes. Deurkollekte: Studiefonds 

 
08:20 Jeugdiens: Kerk 
 Ds. Vian Louw 

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

10:15 Erediens: Jongensfontein  
 Ds. Braam Zwiegelaar 
 

10:15 Erediens: Huis Stilbaai  
 Ds. Willem Jacobs 

Vandag in die Gemeente               

Spes. Deurkollekte: Senior Jeug 
 
08:20 Jeugdiens: Kerk 
 Ds. Vian Louw 
 

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

10:15 Erediens: Huis Stilbaai 
 Rev. Ronnie Cawood 

Spesiale Deurkollekte: Senior Jeug 

Vandag se spesiale kollekte is ten bate van ons gemeente se Senior Jeug. 
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 “Spesiale Deurkollekte:  Senior Jeug 

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). 

LERAARS: AFDAE 
Ma: 30 Mei 2022 - Ds. Vian  
Vry: 3 Junie 2022 - Ds. Francois 

“LEEF LOGOS” 
U is nog altyd welkom om enige tyd in te skakel by die Woordskool wat 

deur ds. Francois Taljaard aangebied word. Dit is Woensdae 
om 17:15 – 18:15.  Kontak die kerkkantoor of vir                  

ds. Francois vir meer inligting. Moenie hierdie geleentheid 
misloop nie. 

Stuur asb.’n whatsapp of sms na ds. Francois by             
061 460 6404 as u gaan inskakel of vul die inskrywingsvorm in wat in 

die voorportaal by die kerk beskikbaar is en gooi dit in die kollektesak. 

PINKSTER 2022 
Ons nooi u uit om ons Pinksterdienste vanaf Maandag, 30 Mei tot 

Vrydag, 3 Junie 2022 om 17:30 in die kerk by te woon.  
Dié Pinksterreeks sal gelei word deur ds. Vian Louw. 

 
 
 

Kom geniet gerus ’n heerlike koppie sop en broodjies in die binnehof na 
afloop van elke diens. 

TEMA: “GOD SE GEES WAT GENEES” 

 

Ons harte gaan uit na die   
familie en vriende van       

Laura Benadé en  
Thys du Preez wat die  

afgelope week oorlede is. 
 

Ons bid vir vertroosting in 
hierdie baie moeilike  en 

hartseer tyd. 

MET LEEDWESE 



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 

“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 
Hierdie week bid ons vir nood, leed en lyding binne die kerk, 
maar ook daar buite … in die kleine, maar ook in die grote; 
van die liggaam, maar ook van die gees; van die enkeling, 

maar ook van die gemeenskap. 

WYKSLEIERS BENODIG  
Ons benodig WYKSLEIERS in die volgende streke: 

Suidsee, Hoogte, Platbos, Hawe, Little England, 
Stilbaai-Oos en Jongensfontein 

 
Ons benodig STREEKSLEIERS vir : 

Little England en Stilbaai-Oos (wat Plase-Oos insluit) 

 
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 

Webblad:  www.ngkstilbaai.co.za 

Kerkkantoor Ure 
Maandag - Donderdag: 

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

Vrydag 
08:00 - 13:00 

BYBELSTUDIE VIR “JONG WERKENDES” 
Hierdie groep jong werkendes kom Woensdae om 17:45 bymekaar en as jy 

graag deel van hierdie Bybelstudiegroep wil word, kontak gerus vir: 
 

Ds. Vian Louw by 074 131 7967 of 
Jacques van Rensburg by 082 797 7217 

NUWE INTREKKERS - VERWELKOMING 
 

Ons nooi alle nuwe intrekkers, wat sedert die begin van 2020 deel 
van ons gemeente geword het, uit om hierdie geselligheid by te woon. 
U sal Streeksleiers sowel as lede van die Kerkraad ontmoet wat u dan 
ook sal inlig oor die verskillende bedieninge in ons 
gemeente, sou u iewers wil inskakel. Daar gaan  
sommer lekker oor ’n koppie tee gekuier word en is 
dit ook die ideale geleentheid om nuwe vriende te 
ontmoet. 
 
DATUM: Vrydag, 17 Junie 2022 
TYD:  10:00 
PLEK:  Binnehof by kerk 
 

Skakel asb. vir Tersia by die Kerkkantoor by 028-754 1705 voor 
of op 13 Junie 2022 om u teenwoordighed te bevestig. 

 

KERKRAADSVERGADERING 
’n Kerkraadsvergadering sal gehou word op Sondag,         

12 Junie 2022 om 18:30 in die Kerkgebou. Ons vra asb. u 
voorbidding vir hierdie vergadering. 


