
 

 GEMEENTENUUS 

19 Junie 2022 

LIDMAATSKAPSERTIFIKAAT 
 

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

Magdalene Odendaal (nou Van Wyk) van Bessiestraat 56, het oorgekom vanaf 
Lourensrivier-Strand gemeente. 

Vandag in die Gemeente 
Spes. Deurkollekte: Rampfonds 

 
08:20 GEEN Jeugdiens  

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

10:15 Erediens: Huis Stilbaai  
 Ds. Willem Jacobs 

Volgende Sondag        

Spes. Deurkollekte: Gideons van S.A. 
 

10:15 Erediens: Kerk & Inry- Erediens 
 Ds. Willem Jacobs 
 

10:15 Erediens: Jongensfontein 
 Ds. Willem Doman 
 

10:15 Erediens: Huis Stilbaai 
 Ds. Paul du Toit 

Spesiale Deurkollekte: Rampfonds 

Vandag se spesiale kollekte is ten bate van ons gemeente se Rampfonds. 
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: Rampfonds 

 
BEDANKING AS WYKSLEIERS 
Mnr Johan Kirchner                                Jongensfontein 1, 2, 3, 7 en 18 
Mev Susan Filmalter                               Suidsee 07A 
Mev Maria Terblanche                            Suidsee 07B 
Mev Ronél de Jager                                Suidsee 07C 
Mev Elsa Loots                                       Suidsee 09 
Mnr Carl Borchardt                                 Hawe 11   
Mnr Henk Bruyn                                     Hoogte 07 & 08 
Mev Sienie van Zyl                                 Stilbaai-Oos 05 
Mev Annelize van Reenen                      Little England 07 
Mev Constantia Basson                          Stilwaters 02 
Mev Anna Redelinghuys                        Kloof 01 
 
BEDANKING UIT DIE N.G. KERK 
Ben en Rika Wentzel 
Carin Coetzee 
 
DOLERING 
Die Kerkraad voel dat daar opnuut met ywer en toewyding op die gemeentevisie van 
“God se Verskil vir die wêreld” gerig word. Christus se duidelike riglyne vir die     
oortuiging, ingesteldheid en gedrag van Sy gestuurde getuies word opnuut weer besef. 
(Matt. 5) 
 Dit word besluit om die kwessie van dolering nou daar te laat. Dit volg nadat slegs 
114 (6%) van die 1870 lidmate aan die twee-vraag meningspeiling deelgeneem het. 
45 van hierdie response was ten gunste van dolering. 
 Kom ons hanteer mekaar met begrip en liefde. 
 
DIE HERBERG 
Na deeglike besinning het die Kerkraad kennis geneem van die besluit om die Her-
berg se deure te sluit. Nuwe wettige protokol rakende versorging en die verandering 
in die behoeftes van die inwoners het tot hierdie besluit gelei. U kan verder hieroor 
lees in die volgende uitgawe van die Kerkstories. 
 

BESLUITE VAN KERKRAADSVERGADERING SOOS 
GEHOU OP 12 JUNIE 2022 

 

VERKIESING VAN VOORSITTERS 
Bediening vir Aanbidding               -              Mev Deona Aucamp 
 
VERKIESING / HERKIESING VAN STREEKSOUDERLINGE / -
DIAKENS 
Little England Streek                       -              Mev Antonette Fick 
Kloof Streek                                      -              Mev Hetta Strauss 
 
AANSTELLING VAN WYKSLEIERS 
Suidsee 01    -    Hennie Vorster 
Suidsee 07A     -    Tilla Haasbroek 
Suidsee 07C                -    Susan Filmalter 
Suidsee 09                                 -    Vernon Nelson 
Hoogte 07                 -    Elisma Grundlingh 
Hoogte             -                  Alida Probst 
Little England 06          -    Henk Louwrens 
Stilwaters 02      -    Euphemia Kruger 



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 

HUIS STILBAAI SOEK ’n 
KLAVIER BEGELEIER  
Indien u bereid sou wees om    

vrywillig klavierbegeleiding te doen 
tydens die eredienste by Huis 

Stilbaai, kontak asb.vir Andries 
du Toit by 076 411 9338 om u 

beskikbaar te stel. 

Voorbidding 
Die Winter is hier met mening en dit is bitter koud en daar is nood in die    
gemeenskap. Ons vra dat die Here ons harte sal oopmaak vir dié sulkes en 
dat ons die projekte sal ondersteun wat uitreik na die gemeenskap. 

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 

LERAAR MET    
VERLOF 

Ds. Vian Louw sal met verlof 
wees vanaf                             

16 - 26 Junie 2022. Ons doen 
’n beroep op u om asb. sy   

verloftyd te respekteer. 

 

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 ver-

skil 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. 

 DIE STILBAAI 
“GROOT  KOMBERS 

PROJEK” 

Help ons om ander te help 
hierdie winter deur asb. ’n 

kombers te skenk vir        
behoeftiges in ons                 

gemeenskap. Komberse 
kan ingehandig word by 

BADISA of  
Stilbaai 
PEP. 

 

Vir meer 
inligting 
kontak 
asb. vir Daniel by 
028-754 2603 

BEDIENING VIR FINANSIES 
 Die jaarlikse eksterne oudit van die gemeente se finansiële rekords is pas 
voltooi en die Kerkraad kan rapporteer dat ons weereens ’n skoon oudit 
verslag ontvang het, met groot dankbaarheid aan Lydia Heyns vir die 
toegewyde wyse waarmee sy haar werk doen. 
 
 Indien enige gemeentelid belangstel om die finansiële state te sien, kan u 
met Lydia Heyns skakel en dit by die Kerkkantoor besigtig. 
 Dit is met groot dankbaarheid aan ons Hemelse Vader dat ons kan           
rapporteer dat die jaar afgesluit is met ’n oorskot van R26 917.00  Soos 
vroeër aan u deurgegee, was dit nodig om besnoeiings aan beskikbare fondse 
van sekere bedienings te maak, maar die hoofstroom bediening het goed  
gefunksioneer. 
 
 Met die getroue bydraes van elke gemeentelid was dit moontlik om God se 
Verskil te wees in die Stilbaai-,  Jongensfontein-  en Melkhoutfontein       
gemeenskap en verder.  Weereens baie dankie vir elkeen se hulp. 

STILBAAI-OOS 
 

Riaan Mouton het hom 
beskikbaar gestel om te dien as 

Streeksdiaken en                   
Nicolene van der Walt as 
Wyksleier van Wyk 05,    

Stilbaai-Oos.                    
Hierdie besluit sal by die      

volgende Kerkraads -
vergadering gekondoneer word. 


