
 

 GEMEENTENUUS 

5 Junie 2022 

 
 

LIDMAATSKAP    
SERTIFIKAAT 

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

 
Patrick Johannes Lamprecht van 
Stilwaters 7, het oorgekom vanaf               

Fichardtkruin gemeente in            
Bloemfontein. 

Vandag in die Gemeente 
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 

Volgende Sondag              

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

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

10:15 Erediens: Huis Stilbaai 
 Ds. Francois Taljaard 

Spesiale Deurkollekte: Studiefonds 

Vandag se spesiale kollekte is ten bate van ons gemeente se Studiefonds.   
Hierdie fonds dra jaarliks by tot ’n Studiebeurs wat toegeken word aan ’n voornemende    

student wat in ’nTeologiese- of Maatskaplike rigting gaan studeer. 
 

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:  Studiefonds 

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). 

KerkstorieS 
As deel van ons gemeente se                                      

80ste Verjaarsdagviering sal die volgende Kerkstories 
gaan oor wie die NG gemeente Stilbaai eintlik is en wat 
die Here vir ons doen. Oud en jonk word uitgenooi om ’n 

kort paragrafie te skryf oor hoe julle ons “gemeente-wees” beleef en 
waarin julle sien dat ons wérklik “God se Verskil” is.  

 
Stuur asb. u bydrae aan Deona Aucamp per e-pos by              

gjjaucamp@gmail.com of whatsapp na 082 470 8144 of los u 
bydrae by die Kerkkantoor. 

MET LEEDWESE 
Ons harte gaan uit na die   

familie en vriende van        
Lilian Beukes en         

Bennie Rheeder wat die   
afgelope week oorlede is. 

 
Ons bid vir vertroosting in 

hierdie baie moeilike en 
hartseer tyd. 

LERAARS 
Beide ons leraars woon vanaf  6 - 10 Junie 2022 ’n                                       

Na-Pinkster Predikantebyeenkoms asook ’n VBO Kursus in Wellington by 
en sal dus nie beskikbaar wees vir die volgende week nie.  Indien u ’n leraar 

gedurende hierdie tyd benodig, skakel gerus die Kerkkantoor by               
028-754 1705. 



Voorbidding 
Ons bid vir ons leraars wat hierdie week die                     

Predikantebyeenkoms in Wellington asook ’n VBO kursus 
gaan bywoon. Ons vra ons Hemelse Vader om hul veilig te 

hou en dat hul verryk na ons gemeente sal terugkeer. 
 

WYKSLEIERS BENODIG  
Ons benodig WYKSLEIERS in die volgende streke: 

Suidsee, Hoogte, Platbos, Hawe, Little England wat 
Palinggat insluit, 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 

NUWE INTREKKERS - VERWELKOMING 
 

Alle nuwe intrekkers wat sedert die begin van 2020 deel van ons  
gemeente geword het, word vriendelik uitgenooi 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 
graag 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 14:00 in die Kerkgebou. Ons vra asb. u 
voorbidding vir hierdie vergadering. 

JAGERSBOSCH 

 

HELP ASB. VIR … 
 

Badisa is dankbaar vir die seën wat ons van Hom ontvang. Ons sê opreg dankie vir 
elkeen van u wat help om God se verskil in die gemeenskap te wees deur geldelike 
skenkings, bydraes vir die Sakkie vir ’n Pakkie-projek en subsidiëring van kindertjies 
by ons eie Seesterretjie Kleuterskool. Badisa se winkel, Baaije vir Biekie, bied goeie 

produkte teen uitstekende pryse en lewer ’n reuse bydrae tot die organisasie se 
inkomste. Winterklere vir volwassenes sowel as vir kinders is tans ’n reuse behoefte. 

Enige skenkings sal waardeer word. 


