14
April
2019

Do. om 18:00
NagmaalInstellingsviering

Stil Saterdag

Opstandingsfees met
sonsopkoms om 6:36

Gebedsgeleentheid:
Dinsdae: 13:00 in die kerkkantoor.
Sondae: 08:00 in die kerkkantoor.
Skakel Minette du Preez by 082 920 1907.

09:00 Oggenddiens
André Oosthuizen
Teks: Joh 19:28-37
Tema: Jesus en .... my moedeloosheid.

Volgende Sondag
06:36 Retief Botha
18:00 Geen COF erediens

Unikids-erediens

18:00 Centre of Faith
Renaldo Meyer

Zilke Mahabeer

Deurkollekte: Projekkollektes van Hulpbehoewendes
Stel ons asseblief in kennis, indien daar enige lidmate siek, of in die hospitaal
is. Die hospitale stuur nie meer vir ons die naamlyste nie, omdat hulle kragtens die wetgewing op die beskerming van persoonlike inligting, dit nie mag
beskikbaar stel nie.

Siekes en meelewing:
Maureen Grobbelaar, Humphrey Symes 19A, Pentagonpark, Tel 0827727738
Oorlede: André Grobbelaar van Stellenryk 47. Die roudiens was Vrydag.

Mag die Here sy liefdevolle hand van sorg en heling oor jul hou.

Groeigoggas 1 (2-4 jaar) in die Grot
by Diana en ander mammas.
Groeigoggas 2 (Gr. R en Gr. 1) in die
Grot by Amanda en ander mammas.
Belydenisklas:
Belydenisklas, Sondagoggend na
die erediens. Zilke 071 491 6496

Unikids Gr. 2-3 in die Oppersaal by
Annamé en Anja. Gr. 2 en 3 maak
klaar direk na die erediens.
Graad 4, 5 en 6 in die Oppersaal by
Zilke.
Gr. 7 - in die kantoor na die erediens
by Marlize.
Gr. 8-10 - in die Oppersaal by Annel.

Goeiemôre mammas en pappas. Dit is vir ons belangrik om vir die kinders
hierdie Paasfees blootstelling te gee aan „n pragtige gebeurtenis in die kerklike jaar. Daar sal nie kinderbediening wees tydens die naweek van 19-21
April nie. Ons sien mekaar weer die 28ste April. Geseënde Paasfees.

EG Vrouwees
Datums:
25 April 10:00 Mandjie-kuier by Stellenryk
02 Mei 10:00 Eg-mamma
Koffie,tee en koekies! Kom klets lekker saam.
STUDENTE- EN JONGWERKENDE-SELGROEP:

Jonggetroude-selgroep:

Daar is elke Dinsdagaand om
19:00 sel in die koffiewinkel.

Kontak Lourens Strauss by
0732073078.

Hierdie kwartaal se Bybelskool word aangebied deur dr. Lodewyk Sutton. Hy is
verlede jaar aangestel as dosent in Ou Testament aan die UVS. Hy en sy gesin
skakel nou by ons gemeente in.
Die tema is: Van Psalm tot Psalms.
Hy skryf oor die Bybelskool:
Een van die mooiste boeke in die Bybel is die boek Psalms, wat bestaan uit `n
versameling van werke. Dit is geskryf oor `n lang tydperk en deur `n klomp verskillende skrywers. Gelukkig vir ons het daar `n stadium gekom waar al hierdie
liedere, gebede en gedigte versamel is en bymekaar gevoeg is om die boek
Psalms te vorm.
In hierdie bybelskool, wat strek oor vyf geleenthede, gaan ons onder andere kyk
na:
•

Die naam Psalms

•

Die verskillende soorte Psalms

•

Die samestelling en vorm van die boek(e) Psalms

•

Verskillende teologiese temas in die boek(e) Psalms

Datum: Begin 16 April 2019. Kostes: R100
Skakel asseblief vir Elmien by die kantoor om jou plek te bespreek 0515224911.
’n Wonderlike geleentheid om geestelik te groei!

TWEETORINGKERK SOP-PROJEK.
Die diens verskaf „n ete daagliks vir 80 hulpbehoewendes. Ons span
benodig iemand wat elke 2de maand op die 3de Dinsdag 10 liter sop
kan maak en dit skenk. Ons kollekteer dit by jou en lewer dit af. Kontak Charl Cilliers by 082 800 4600.

Hulp benodig by tegniese span (dataprojeksies, kameras, “live streaming”). Skakel
Emma Booysen by 0844911230.
-geleentheid vir nuwe familie in die Geloofsentrum
Ons sê baie welkom aan almal wat die afgelope tyd vir die eerste keer ingeskakel
het by die gemeente!
Die leraars wil graag almal uitnooi wat die afgelope 6 maande of langer hier ingeskakel
het om vanoggend, net na die diens vir „n halfuur saam met hulle te kuier. Ons sien mekaar in die lesingsaal (konsistorie), leer mekaar beter ken en deel die gemeentevisie en „n
verrassing.
Preek op Youtube: Die oggenddiens kan lewendig op
die internet gekyk word. Hoe doen mens dit? Gaan na
jou internet en tik Youtube in. Kliek op Youtube.
Gaan soek dan in Youtube vir Geloofsentrum Universitas. Kliek dan op Geloofsentrum Universitas. Dit bly
beskikbaar as jy later weer daarna wil kyk.

KANTOORINLIGTING

Tel: 051 522 4911
E-pos elmien@universitasng.co.za
Web www.universitasng.co.za
Preke is op die webwerf beskikbaar.

Telefoonnommers

Onthou om dié nommer

081 828 9536
op jou foon te stoor as jy ’n
whatsapp wil ontvang.

Dankoffers

Bankbesonderhede vir Internetbetalings:
Absa Brandwag. Rek no.1570580066.
Tak 632005
Verwysing: Naam en Dankoffer
Tjeks moet asseblief uitgemaak word
aan Geloofsentrum Universitas.

Leraars
Retief Botha
André Oosthuizen
Bertie Haasbroek
Japie Marais

082 564 0830
082 378 3081
083 440 4955
082 782 8834

Preke is op die webwerf beskikbaar.

Jeugwerkers
Zilke Mahabeer
Renaldo Meyer

071 491 6496
072 033 6782

Gesels ook saam op Facebook.
NG Universitas.

