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DIE WINGERDSTOK
(Verwerk uit “Die Geheimenis van die Wingerdstok” – Bruce Wilkinson)

Was jy al ooit by die sterfbed
van iemand baie na aan jou Iemand wat vir jou „n laaste
boodskap wil gee?
Jy staan nader… buk vooroor,,.
doen jou bes om te hoor… Jy
weet dat jy elke woord vir die
res van jou lewe gaan onthou.
Stel jou voor dat Jesus hierdie
persoon is. Hoe aandagtig sal
jy luister? Hoe aandagtig sal jy
jou Here se laaste woorde aan
jou oordink?
Ek nooi jou om te luister na Jesus se woorde in Joh. 15. Die hart van sy laaste
boodskap aan sy dissipels, want………teen skemer die volgende dag sou Hy
reeds aan die kruis hang.
Jesus het geweet dat die woorde wat Hy daardie aand aan sy dissipels sou rig ,
lank in hulle geheue sou weerklink. Die waarheid van sy “sterfbedgesprek” sou
maak dat hulle nuut begin dink.
Jesus kies die tyd vir sy gesprek reg: Dis die aand voor die paasfees, die dag
waarop die Jode hulle verlossing uit Egipte gedenk. Honderde duisende mense
het gekom vir die feesvieringe…baie praat van die gerugte oor die koms van die
Messias. Meer as een profeet het tog voorspel dat die Messias op só „n dag sal
kom.
Maar hierdie mans, om die tafel in die bo-vertrek, weet dat die Messias reeds
gekom het. Hy is saam met hulle in die vertrek.
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Skielik begin dinge verander… Jesus staan op, bind „n handdoek om Hom… gooi
water in „n wasskottel en begin om sy dissipels se voete te was… die aand in die
bo-vertrek loop ten einde … die vrae droog op. Jesus sê: “Staan op dat ons
hiervandaan gaan.”
Die dissipels volg Jesus teen die heuwel af, party dra lampe of brandende fakkels
sodat hulle kan sien waar hulle loop. Hy lei hulle die stad uit. Hulle beweeg deur
eeue oue netjies versorgde wingerde. Hier gaan Jesus staan. Omring deur
wingerdstokke vorm die dissipels „n kring.
Jesus reik na „n wingerdloot. In die goue lig lê die gekronkelde houtstam met
tekens van nuwe groei oor sy hand. Dan begin hy praat… (lees Joh.15 vers 1 tot
8)
Vir die volgende paar minute praat Jesus rustig oor lote en druiwe en hoe „n boer
sorg vir sy spogwingerd.
Te veel gelowiges staan in die skadu van die wingerd. Soos die dissipels, het
hulle ontdek dat om Jesus te volg heeltemal iets anders is as wat hulle gedink het.
Hulle het gedink Hy kom „n aardse koninkryk oprig. Hulle voel dalk selfs dat
Jesus hulle mislei het. Voel jy ook so? God het jou “gedrop”…. Hy wil jou nie op
jou voorwaardes help nie.
Luister mooi ……. God verwag van jou „n vrugbare oes vir Hom, want
VERLOSSING beteken nie net veiligheid nie …. dit beteken eintlik om VRUG TE
DRA. Hoe lyk jou oes? Die mandjie vrugte wat van jou af kom? Geen vrugte?
Bietjie vrugte? ‟n Mandjie wat oorloop van vrugte?
Is God nie besig met snoeiwerk aan jou wingerdstok nie? ……..oplig, regdraai,
afsny van lote wat in die verkeerde rigting groei nie.
Wanneer ons nie luister en doen waarvoor Hy ons geskape het
nie……..VRUGDRA…..sny Hy af en reg…. Dis „n pynlike proses, „n proses waarin
Hy ons dissiplineer. As die wingerdstok te veel blare en los lote het …… vir
mense baie mooi - so groen, so geil…. kerk toe, biduur, betrokke wees, help met
alles. En onder die geilgroenblare en lote? Hoe lyk die vrugte? Is daar vrugte?
Klein trossies, verpotte druiwekorrels? Kan dit „n vol mandjie lewer? Nee, ek hoor
…..maar doen nie waarvoor ek geskape is nie.
As jou lewe konstant (aanmekaar) nie vrug dra nie… jou mandjie leeg bly of half
vol….. Wat doen God aan gelowiges wat hulle eie pad loop? Hy neem die
nodige stappe om hulle op die regte spoor te bring , net soos die boer die nodige
stappe neem om die loot wat rank waar hy nie moet nie terug te bring.
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Waarom sou „n liefdevolle Vader ons pynig …. selfs in klein dosisse? Om ons
aandag te kry en uit ons „n lewe te kry wat Hy begeer.... „n lewe van oorvloed vir
Hom.
Sy dissiplinering (snoeiwerk) is NOOIT uit woede of sefsug nie. Hy wil seker
maak alle ou hout en verkeerde ranke (sondige natuur) word weg gesnoei. Hy
wil seker maak dat die sonlig by al die vrugte kom sodat die grootte en gehalte
kan verbeter.
God se optrede is altyd daarop gemik om jou liefdevol te stoot, volhardend te wys
na die lewe en karakter wat jy begeer, maar nie sonder Sy hulp kan bereik nie.
Moenie voortsukkel op die vlak van dissipline nie…. Lees die tekens. Dit help nie
om meer kerk toe te gaan en Bybel te lees met „n beter gesindheid nie… soek na
die sonde in jou lewe waarin jy volhard. Soek na “blare” wat jou vrugte bedek en
jou afsny van God se beste vir jou! Ondersoek jouself: Draai jou rug op die
sonde, die “klein” sondes wat verhoed dat jy ‟n lewe van oorvled (van „n –10 tot „n
+10 lewe) kan leef. Vra die Here om jou lewe skoon te maak en op die regte
koers te plaas…. sodat jy God kan behaag met jou lewe… sodat jy oorvloedig
vrug kan dra en van „n leë of halfvol mandjie na „n mandjie wat oorloop van vrugte
kan gaan.
GEBED: Here snoei my, snoei my totdat ek die hoeveelheid vrugte dra wat
U behaag. Al is ek bang vir u snoeiwerk… U is mos by my… snoei maar
Here…
Dankie Jesus. Amen.
Moenie vra dat die Here jou snoei as jy nie waarlik daarvoor kans sien nie –
hierdie boek het my voorberei op ’n baie seer snoei in 2004.
(Foto: Internet ex Houtbaai-gemeente)

Kobie Lourens

LOFSANGAAND
Francois en Elizabeth Fourie is lidmate van ons gemeente en alhoewel hul, uit die
aard van hul musiekbediening, dikwels nie by die gemeente kan wees nie, het hul
besluit om op „n gereelde basis lofsangaande
in die gemeente te hou. Daar is „n ope
uitnodiging aan almal in Parys om die
geleendhede by te woon.
Die laaste byeenkoms van die jaar was op18
September 2016 en daar is lekker onder
leiding van Francois en Elizabeth saam
gesing. Na afloop van die geleentheid is die
kele met „n koppie tee of koffie gelawe.
Dankie aan Francois en Elizabeth vir hierdie geleenthede wat terdeë geniet word.
3

PARYS-WES VIER FEES
Die Ring van Heilbron het op 27 September 1960 besluit om die gemeente ParysWes te stig. Gedurende die naweke van 17/18 September is die geleentheid
weereens herdenk en is daar fees gevier.
Stap vir Bybels
Die feesvieringe het op
Saterdagoggend, 17
September 2016 met die Stap
vir Bybels afgeskop. Daar was
ongelukkig net so dertig mense,
insluitende „n paar van
buurgemeentes, wat saam
gestap het. Deelnemers het na
afloop van die stap elkeen „n
medalje van die
Bybelgenootskap ontvang.
Nagmaal en
Belydenisaflegging
Die belydenisklas vir 2016 wat hierdie jaar net uit sewe manne bestaan het, het
nadat hulle die belydeneskamp op Bruce se plaas oorleef het, op Saterdagaand,
17 September 2016 belydenis van
geloof afgelê. Hulle is Charlie
Barnard, Erno Britz, Jean-Pierre
Gerber, Leslie Joyce, JJ Meyer,
Rudger Potgieter, Reinhardt van
Rhyn.
Die voorstelling van die nuwe
lidmate het op Sondagoggend
tydens Nagmaal plaasgevind. Baie
geluk aan die nuwe lidmate en ons
wens hul graag sterkte toe met hul
verdere studies en loopbane. Baie
geluk ook aan hul ouers.
Die naweek se feesvieringe is met
die voorstelling en Nagmaal
afgesluit.
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Regs: Die sewe manne en die gryser

domnee Barry.

VOORAF SANG
Om die lewe interessant te hou, moet dinge van tyd tot tyd verander. Dit is altyd
lekker om voor die aanvang van die diens saam te sing. Eers het Danie die sang
gelei, toe het ds Barry dit self gedoen en nou het ons „n paar voorsangers. Nie „n
koor nie, nie „n
sanggroep nie,
sommer net „n paar
mense wat voel hul wil
die oggend saam met
Hermien by die klavier
staan en sing.
Dankie aan almal wat
deelneem en help dat
die gemeente lekker
kan saamsing voor die
diens. Doe so voort!!
PIK-EN-PROE
Parys-Wes hou jaarliks „n paar
pik-en-proe- geleenthede waar
die gemeente en gaste heerlik
saam kuier met lekker kos uit
verskeie kombuise. Dit is
altyd gesellig en niemand
gaan honger huistoe nie al kry
jy net „n kleinbordjie en „n
teelepeltjie om mee te eet..
Dankie aan almal wat die
heerlike disse en poedings
bring. Die laaste geleentheid
was op 26 Augustus 2016 en dit is deur „n groot aantal mense bygewoon. As jy
nog nie een bygewoon het nie, weet maar, jy mis „n lekker ete.

Gevoelens kom en gaan, maar nie God se liefde vir ons nie.

- CS Lewis

WEBWERF VIR DIE GEMEENTE : Foto’s en inligting van gemeente-aktiwiteite vir
die webwerf kan aan Cleone (cleone.deswardt@gmail.com) gestuur word. Besoek
die webwerf gerus by www.ngwes.parys.co.za.
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FUNKSIE VIR SENIOR BURGERS
het boekies gehad met
al die lekker bekende
liedjies en Hermien,
wat seker nog nie
heeltemal sewentig is
nie, het haar klavier
uitgepak en gesorg dat
die noot gehou word.
Nadat die wors
gebraai is het almal
lekker gesmul aan die
wors en slaaie wat
voorgesit is. Van die
senior dames het die
slaaie voorsien maar Dries het
ongelukkig vergeet dat daar ook
roomys of koeksisters moes wees.
Daar sal volgende jaar gesorg word
dat dit nie weer gebeur nie.
Baie dankie aan Willie en Susan
Burger, wat ook deel van ons
gemeente is, wat die gemeente
jaarliks nooi om die funksie daar by
hulle te hou. Hulle voorsien ook die
braaier, tafels en stoele. Dit word
hoog op prys gestel.

Daar word jaarliks „n funksie vir die
gemeente se senior burgers (70 jaar
en ouer) gehou en almal is welkom
om dit by te woon.
Vanjaar se funksie is op Vrydag, 28
Oktober 2016 by Deo Volente gehou
en daar was ongelukkig net omtrent
30 mense.
Nieteenstaande die getalle was dit
„n baie lekker oggend langs die rivier.
Terwyl die wors gebraai is, is daar
lekker saamgesing. Willie en Susan

DIE JESUS-FILM BY PARYS-WES
Die Diensgroep Getuienis van ParysWes het op Sondagaand, 30
Oktober 2016 om 18:00 die Jesusfilm vertoon. Baie mense is bewus
van die film wat tydens uitreikgeleenthede gebruik word, maar het
dit self nog nooit gesien nie. Party het
dit nog net in „n ander taal tydens die
uitreike gesien. Daar is dus besluit
om die film in Afrikaans te wys.
„n Ope uitnodiging is aan almal gerig
om die geleentheid, wat met „n
koppie koffie en iets te ete afgesluit
is, gratis by te woon. Sowat 65
mense het die geleentheid bygewoon en daarna lekker om „n koppie koffie/tee en „n eetdingetjie
gekuier.
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SNUFFEL – SATERDAG
Die gemeente ontvang van tyd tot tyd allerlei artikels van gemeentelede wat
verhuis of huis skoonmaak en dit beland gewoonlik op die
witolifanttafel by die basaar. Die interesanthede en
vreemdhede (kyk die foto) soos reistasse, koffiemakers,
warmflesse, boeke, gordyne en vele ander, wat
gewoonlik te koop aangebied word verseker dat daar
altyd mense is wat „n winskopie kom soek. Ons is mos
maar almal so half Hamerkop-agtig en hou daarvan om te
versamel. Koop hom vandag en besef dan oor „n rukkie ons
het dit nie
regtig nodig nie en dan is dit maar weer terug witolifant toe. So hou ons die kerk
se ekonomie ook aan die gang.
Om die voorraad in bedwang te hou, is daar besluit om op 5 November 2016 „n
snuffel-Saterdag te hou. Die goeters is uitgepak, gemerk en mense is uitgenooi
om te kom “snuffel” (en knibbel?). Van vroegoggend af het mense gekom
gesnuffel, 'n worsbroodjie en „n koppie koffie/tee geniet, bietjie gekuier en gelukkig
huis toe gegaan met die nuwe aanwinste. Dankie aan almal wat die snuffeldag
moontlik gemaak het. Tuinwerk was in elk geval nie „n opsie nie want dit het so
lekker gereën. Daar is „n bedrag van R3 333.00 ingesamel.

EREDIENSTYE GEDURENDE DESEMBERVAKANSIE
4 Desember 2016
NG Parys-Suid
09:00
11 Desember 2016
NG Moedergemeente
09:00
18 Desember 2016
NG Parys-Wes
09:00 (Kollekte vir
25 Desember 2016

NG Parys-Wes

Volksblad Kersfonds)
09:00 (Kollekte vir
Volksblad Kersfonds)

31 Desember 2016
1 Januarie 2017
8 Januarie 2017

NG Parys-Wes
NG Parys-Oos
NG Parys-Wes

18:00
09:00
09:00
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VERJAARSDAGTYD
Op Sondag, 16 Oktober 2015 het ons weer
die geleentheid gehad om saam met ds
Barry en Ina te sing en vrolik te wees want
hulle is nog „n jaar vir ons gespaar en kan
hul goeie werk in die gemeente voortsit. Ds
Barry het op 17 Oktober en Ina op 22
Oktober verjaar – “almal” was nie baie seker
oor dié datum nie. Gert Olivier het hulle na
afloop van die diens namens die Kerkraad
en gemeente gelukgewens met die groot
dae. (Foto: Uit die argief)
ONS SENIOR BURGERS 80 jaar en ouer
Mag u „n geseënde verjaardag en nuwe lewensjaar beleef. “Ons Here het my
oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus
Jesus,” 1Tim 1:14
November 2016:
15 - Ray Pullen (85): Gaan nog goed. Geniet nog goeie gesondheid.
16 - Elsabe du Plessis (86): Sy word in Najaarsrus versorg.
19 - Hennie van Brakel (83): Deur genade gaan dit goed. Pyne hier en daar
maar geen ernstige klagtes nie. Baie om voor dankbaar te wees.
21 - Sally Coertze (84): Dit gaan baie goed, ook met die gesondheid. Bly
lekker en het niks om oor te kla nie.
25 – Hennie Uys (80): Dit gaan baie goed, dankbaar vir goeie gesondheid.
29 – Chrissie Cronjé (81): Dit gaan goed , klein kwaaltjies maar geniet oor
die algemeen goeie gesondheid.
Desember 2016
01 – Antoon Lombard (80): Dit gaan goed. Praat moeilik as gevolg van
beroerte, maar verder goed.
03 - Marie Marais (81): Dank die Here elke dag vir genade, gesondheid en
geluk.
08 - Lappies Labuschagne (81): Dit gaan nou goed, ook met die
gesondheid.
13 - Rina Labuschagne (81): Gaan goed. Het hier en daar „n pyn maar
origens goed.
15 – Letitia Botha (80): Dit gaan goed, maar haar sig is nie goed nie en daar
kan niks aan gedoen word nie.
21 – Gawie Neethling (80): Dit gaan goed. Het onlangs „n knievervanging
gehad en sover lyk dit goed.
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‘N GROOT DANKIE AAN EN ‘N GESEëNDE KERSFEES VIR ALMAL
Hierdie jaar is byna iets van die
Agter die skerms het die
Taakgroepe Eiendomme, Admin en
verlede. Kerstyd is om die draai en
Fondse ook hulle uitdagings gehad
as ons ons oë knip is ons in die
om sake goed te laat verloop ter
nuwe jaar ! Wat „n jaar was dit nie!
ondersteuning van ons gemeente.
Afgesien van die gewone aktiwiteite
Baie dankie aan hierdie taakgroepe
moes die kantore ook vanuit die ou
vir hulle harde werk en
pastorie na die kerk verskuif. Dit het
ondersteuning.
heelwat meet en pas gekos maar dit
Dankie aan Orrelina (Hermien) wat
is gedoen en die kerkkantoor is
weer voortreflik was agter die orrel
weer funksioneel.
en klavier en ons is bly die hand kan
Die fondsinsamelingsprojekte was
weer werk. Die rekenaarweereens „n uitdaging wat goed
operateurs, baie dankie vir julle en
afgeloop het! Ek dink aan veral aan
ook die Ribberink-dames vir julle
die basaar, mini-basaar, snuffelhulp met die opstel van die rekenaar
vir Sondae se dienste. Die gebedsSaterdag, verkoping tydens die
en Bybelstudiegroepe - baie dankie
verkiesing, rolbaldag en “Wen „n
vir julle gebede.
Vakansie” projekte. Die golfdag
word ook binnekort gehou en ons
Weereens dankie ook aan oom
glo en vertrou dat dit ook „n sukses
Hansie vir sy bydraes en
sal wees. Dan moet ons nie vergeet
betrokkenheid by Die Posduif en
van die Diensgroepe Diens van
aan ons Webmeester, Cleone de
Swardt. Diakens en ouderlinge en
Barmhartigheid, Getuienis en
die hulp-kerkraadslede - dankie vir
Thabita se projekte en harde werk
julle bydrae en opofferings, dit is
om dit moontlik te maak nie. Baie
sulke belangrike werk wat julle
dankie aan almal wat hierby
doen. Mev Skriba het ook „n besige
betrokke was en hard gewerk het. „n
jaar agter die blad en „n gedeeltetjie
Groot dankie ook aan al ons borge.
daarvan net op een been nadat sy
BAIE DANKIE!
haar voet beseer het. Ons is ook
baie dankbaar vir oom Henk se
Ons wil ook dankie sê vir almal wat
beterskap en vir sy hantering van
betrokke is by die Diensgroep Jeug.
die kerk se finansies. Dankie ook
Dankie vir julle bereidwilligheid om
aan ons tuinwerker en
tyd op te offer vir „n baie belangrike
skoonmakers.
saak. In dieselfde asem wil ons ook
dankie sê aan die betrokkenes by
Daar was nog ander mense wat ook
die Op-en-Wakker-klub.
onbaatsugtig gehelp het. Hier dink
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ek aan bome wat verwyder moes
word, tuine wat mooi gemaak is,
gras wat aangery en aangeplant is,
en die besproeingstelsel wat
opgegradeer en herstel is. Ek wil nie
name noem nie, ek is bang ek los
iemand uit…..julle weet wie julle
is….BAIE DANKIE!

maandelikse bydraes en jul
betrokkenheid by al die
gemeentefunksies. Elke lidmaat se
bydrae is belangrik om die
gemeente tot eer van die Here te
laat werk.
Mag almal „n baie gesëende
Kerstyd ervaar. Ry veilig as julle ry
en geniet jul vakansie. As jy tuis
bly, rus lekker en geniet die rustige
tydjie.

Oom Willie, jy is „n regte
steunpilaar, dankie vir jou hulp!
Dankie aan Gawie en oom Johan
wat gesorg het dat die horlosie in
die kerktoring mooi op tyd loop.

Dankie ook aan ons Hemelse Vader
wat Sy kerk in stand hou.

Dominee Barry en mev
dominee……ons waardeer julle
harde werk en betrokkenheid! En
laaste maar nie die minste nie, al
die lidmate. Dankie vir jul getroue

Joh 15:9 Soos die Vader My
liefgehad het, het Ek julle ook
liefgehad. Bly in hierdie liefde van
My.
Dries de Jager

LOTSHA MINISTRIES
Vanuit die mooi
Anglikaanse klipkerkie
regoor die Poskantoor
en in die aangrensende
huis, bedryf Graham
Fletcher sy besondere
bediening aan hoofsaaklik
gevangenes maar ook aan mense wat
vasgevang is in sosiale probleme van
verslawing (dwelms en drank), die wat
sonder heenkome is
(straatkinders), werkloos is,
ensovoorts.

moontlikheid van „n “nuwe lewe in
Christus” en „n gepaardgaande
gedragsverandering. Dis geen
geheim dat meer as 70% van
vrygelate gevangenes weer in die
tronk opeindig nie! Nie omdat dit
so “lekker” daar is nie, maar omdat
aanvaarding en oorlewing in die
buitewêreld byna onmoontlik is
sonder om weer misdaad te pleeg.
LOTSHA bied ook die volgende
kursusse vir die gevangenes aan:
Ukhupula Iketanga (Maak los die
kettings) is „n kursus wat oor „n
periode van twee semesters met
ongeveer 12 lesse elk aangebied
word waarin gevangenes aan die

Lotsha se fokus is om uit te reik na
gevangenes en om hulle deur middel
van basiese kursusse in die
Christelike geloof te lei na die
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basiese boodskap van die Bybel met
sy reddende alternatief bekend gestel
word.

voor vrylating aangebied word om
gevangenes voor te berei vir die
uitdagings wat op hulle wag –
verwerping deur familie, die gevaar
van ou vriende, die probleem om
werk te kry en intussen aan die lewe
te bly, ensovoorts. Kortom, om
realistiese verwagtinge te hê. Hierdie
kursus is tans aan die gang.

Ukhupula word tans in ons plaaslike
gevangenis aangebied vir groepe van
ongeveer agt persone elk. Dit is net
mans en dis heeltemal vrywillig - geen
dwang.
Bridges to life is „n kursus wat
gemik is op gedragsverandering ten
einde verhoudings met slagoffers,
familie en die gemeenskap reg te
stel. Bybelse waardes soos,
verantwoordelikheid,
verantwoordbaarheid, erkenning,
belydenis, vergifnis en
versoening word vertroulik en baie
deeglik in „n klein groep behandel. Dit
is vir volgende jaar weer op die
spyskaart.

Bid asseblief vir die suksesvolle
aanbieding van hierdie
programme; vir die samewerking
van die owerhede; vir gewillige en
getroue aanbieders sowel as vir
eerlike gesindhede en toewyding
van die gevangenes.
Die Diensgroep Getuienis is betrokke
by van hierdie kursusse en voorsien
ook Bybels aan van die gevangenes.
Lotsha Ministries kan gekontak word
by tel: 062-501-7218 of per e-pos
by info@lotsha.org.za.

Ngiya ekhaya emanje (Ek gaan huis
toe) is „n kursus wat „n paar weke

Suna Meyer

KERSKOSPROJEK 2016
Die Kerskosprojek 2016 is afgeskop
en die Diensgroepe Getuienis en
Diens van Barmhartigheid vertrou dat
hul vanjaar weer dieselfde
ondersteuning gaan kry as in 2015.
Die aanvanklike bydraes lyk goed en
ons het nog „n tydjie om te gaan voor
die afsluiting van die projek aan die
einde van November 2016. Daar is
ongeveer 25 gesinne in Parys-Wes
en Schonkenville aan wie die
kospakkies voor Kersfees gegee sal
word.
In die lig van stygende kostes, is
die waarde van die pakkies verhoog
na R250.00 per pakkie en iedereen is

welkom om „n volle (of
meerdere)pakkie te borg. Enige
bydrae is egter welkom en „n klompie
10 / 20 / 50 rande koop ook „n
pakkie.
Bydraes kan by die kerkkantoor
inbetaal word, met „n aanduiding dat
dit vir die Kerskosprojek is of jul kan
dit in „n koevert wat gemerk is
“Kerskosprojek” in die kollektebord
plaas.
By voorbaat baie dankie aan
elkeen wat „n bydrae gemaak het of
nog gaan maak. Hierdie bydraes
gaan verseker „n verskil in „n paar
gesinne se lewens maak.
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NG KERK SCHONKENVILLE HOU BASAAR
Die NG Kerk in Schonkenville het hul
wit-olifanttafel en die klereboetiek.
jaarlikse basaar op Vrydag, 9
Die Parys-Wes-dames (en manne) is
September 2016 gehou en, soos wat
besonder knap om die panne en hulle
die gebruik nou al is, was
het weer gesorg dat daar genoeg
gemeentelede van Parys-Wes en die
pannekoek was. Almal het lekker
ander Parys-gemeentes daar om
saamgewerk en het so vir
hand by te sit. Party bak koeke vir die
Schonkenville gehelp om weer „n
geleentheid, ander maak lekkers en
suksesvolle basaar te hou. Baie
nog ander kyk na die vleistafel, die
dankie aan almal wat gehelp het.
KATEGESE-AFSLUITING: SONDAG, 11 NOVEMBER 2016
Nog 'n jaar en nog „n kategese- afsluiting is verby. Louis het vir die kinders
geleer van sonde wat jou verstrengel en dat jy nie altyd maklik kan losbreek
nie. Elke kind wat daar
was het „n spesiale
potlood, waarmee hulle in
hulle bybels kan merk, en
„n pakkie eetgoed
ontvang. Die kind met die
beste bywoning in elke
graad, het „n sjokolade
ontvang. Louis het ook die
kategete bedank vir hul
bydrae en ondersteuning
deur die jaar. Daarna is
die oggend afgesluit met „n worsbroodjie en roomys.
Ons sien uit na 2017 en ouers wat wil betrokke raak by ons gemeente se
jeug, is welkom om Amanda Sadie by 0839425735 te skakel.
HERFS-EKSPO 2017
Nuut op die kalender – Die Gemeente beplan ‘n Herfs-ekspo vir
Saterdag, 25 Maart 2017 op die kerkterrein. Daar sal stalletjies
binne en buite die saal wees vir enige tipe produk (bv.karre, juwele,
klere, ens). Voorstelle vir uitstallers sal waardeer word. Besonderhede
oor billike kostes sal later beskikbaar wees. Vir navrae, kontak
Andre van Heerden (082 565 6423) en Dries de Jager (072 968 2136).

Die Posduif-redaksie wens al ons lesers ‘n baie Geseënde KERSFEES
en voorspoedige 2017 toe. Baie dankie vir bydaes wat ons gedurende
2016 ontvang is en ons maak staat op jul verdere ondersteuning in die
nuwe jaar.
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