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10 Maart ‘19
09:00
1ste Sondag in
Lydenstyd
Lukas 23:33,34; Kol 3:12-17

Dr Johan Lamprecht
Tema: Vergewe om in vrede te lewe…
Kleuters tot graad 6 – ná kindertyd na hulle klasse.
Graad 7-10 – tydens kollekte na die konsistorie.

As huisgesin van God…
…wil Tuinedal ‘n veilige ruimte wees waar goed versorgde en toegeruste lidmate
GESTUUR WORD na ‘n stukkende wêreld – tot eer van God.

Lydenstyd 2019

Lydenstyd is ’n seisoen van 40 dae (wat die ses
Sondae van Lydenstyd uitsluit) waartydens die kerk
Jesus se dood met vreugde, hartseer, erns en pyn
verkondig. Hierdie viering van Jesus se dood roep
sy lyding in herinnering en reageer daarop ter
voorbereiding van Paasfees en is dus ook ’n tyd
van gebed, meditasie en stilte.
Ons dink na oor ons eie gebrokenheid en bring ons
sonde na God in verootmoediging.
Tydens Lydenstyd vind ons krag en vergifnis in die
lyding van Jesus Christus.
KONTAK MY ASB
VUL IN, SKEUR AF EN PLAAS IN KOLLEKTEBORDJIE

NAAM EN VAN
TEL

E-POS
NUWE INTREKKER

BESTAANDE LIDMAAT

DAGBOEK DIE DATUMs
Ma 11 Maart

18:00 Dankfeesevaluasie-vergadering

As julle vas in Lydenstyd
Jy word uitgenooi, in die Naam
van ons Here Jesus Christus, om in
hierdie komende Lydenstyd op die
voetspore van Jesus te loop.
As simbool van toewyding word jy
ook uitgenooi om in hierdie tyd te
vas deur jou te weerhou van ’n
aangename voedselsoort of
aktiwiteit wat ’n gemis in jou lewe
sal veroorsaak. So word jy telkens
herinner aan God se liefde en wat
Hy bereid was om vir jou te doen.

Skoolvakansie

Hierdie is die laaste
bulletin voor die
skoolvakansie. Ons wil
vir almal ‘n heerlike tyd
van rus toewens.

Kantoorsluiting

Betsie gaan met verlof
vir 3 weke en die
kerkkantoor sal vanaf
20 Maart tot 5 April
slegs in die oggend
van 8 tot 9 uur oop
wees. Koos sal
dringende sake
hanteer gedurende
hierdie tyd.

Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie; as Hy
beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm Hy Hom
weer, want sy liefde is groot

Dankfees - Lootjies
Staan nog steeds 'n kans om
'n heerlike gesinskuier ter
waarde van R500 by die
Redberry-aarbeiplaas te wen!
Vir NET R20 per kaartjie.
Koop jou kaartjies by die
kerkkantoor.

VERJAARSDAE
Vandag 10 Maart
Lume Britz Dor6
Môre 11 Maart
Annette Barnard 0448841672
Bos3
Woensdag 13 Maart
Lizette de Kock 0721142073
Dor5
Annie Mouton BW1
Jana van Eck RR1
Vrydag 15 Maart
Helen Olivier 0732332600 Bos3
Saterdag 16 Maart
Lynn Kleynhans 0827839240 K2
Anna Meyer 0826408969 PA1

Dankfeesvleis
Daar is nog heerlike,
bekostigbare skaapvleis oor
in die vrieskas in die saal. Kry
joune na die erediens, voor
dit alles uitverkoop is!

Snapscan

Nog ‘n nuwe innoverende
manier om vir enige rede geld
aan die kerk oor te betaal!
Onthou net om jou verwysing
reg in te sleutel.

Help verf die Klimraam
Ons wil graag die klimraam
verf en kort ±R1000 om dit te
doen. Indien jy dalk wil bydra
of weet van iemand wat kan
verf skenk, laat weet asseblief
die kerkkantoor.

Die deuroffer op 24/2 was R344 vir Tuinedal Sendelinge, baie dankie!
Deurkollekte vandag: Tuinedal Plaaslike Uitreik.

Nedbank: Rekening naam: NGK George-Tuinedal
Tjek rek no. 114 289 5416, Takkode: 198-765

Voorbidding
HIERDIE WEEK DOEN ONS VOORBIDDING VIR…
• ...‘n werk, waarmee ons ‘n inkomste kan ontvang. Ons dank Hom dat Hy
ons wysheid gee om dit reg te kan bespaar, bestee en vir Sy werk te
gebruik.
• ...die pastoriegesin. Ons bid spesifiek vir ds Pieter met sy sigprobleem, wat
vir hom en die hele gesin, uitdagend is. Ons bid vir krag, geduld en heling.
• ...elke mens wat jou pad kruis. Vir kontak wat ons met mekaar het, elke
dag. Vir nuwe mense wat deel word van ons huisgesin en op die leë
sitplekke in die kerk kom sit. Vir die manier hoe ons

.

• ...soveel huise waar daar geestelike, maar spesifiek ook finansiële nood is.
Bid dat hulle nie hoop sal verloor of Jesus se hand mis sal kyk in die
alledaagse nie. Help waar jy kan en kom ons

.

• ...mense met goeie harte. Ons is dankbaar vir mense, gesinslede van
Tuinedal, wat liefde elke dag

.

• ...en ’n dankgebed vir lewe in oorvloed en genade sonder einde.
• ...godsdiensvryheid. Vir die voorreg om ’n Bybel, in verskillende vertalings te
hê, in ons eie huistaal.
• ...ons internasionale sendelinge: Gerhard en Nadine in Sjina; Stefan en
Carina in Japan. Elmar en Nadine wat oppad Japan toe is einde Maart.
• ...ons binnelandse sendelinge: Grant en Loki in Port Elizabeth wat onder
die studente by NMU werk, Hans en Patricia vir Wycliffe & EJ en Koekoes in
Kamieskroon onder YFC.
AS ONS VIR JOU OF IEMAND KAN BID, STEL ASB DIE KANTOOR IN KENNIS...
ONS DOEN DIT GRAAG.

Ons gemeentelede wat onlangs iemand aan die dood afgestaan het. Ons dink aan
die familie van Engela Bergh (BW2) wat die week oorlede is. Hendrina van der Bank
(BW4) en Elmarie Bergh (BW2) is haar dogters. Die begrafnis was Vrydag.
Siekes in ons gemeente: Kayla Barnard (nier,GS3), Marie le Roux (hart,K1), Ansie
van Zyl (val,K1), Helen Olivier (kanker,Bos3), Tania Nel (geweldige pyn,BW), Ds
Pieter (oë, Dor6) en Irene Pietersen (siek, BW7) almal met griep en almal wat
herstel na kankerbehandeling.
Tydens die gebedsgeleenthede word spesiaal aandag gegee aan hierdie
versoeke. Stuur ’n Whatsapp aan die Kerkkantoor by 0614703626 en raak deel
van hierdie kosbare bediening.

