Visie: Gedring deur God se Liefde leef ons om Hom te verheerlik
Missie: Koinonia,Geloof en Getuienis
Jaargang 23_______________________

____________1 ste Kwartaal 2022

DIE ABSOLUTE SINLOOSHEID VAN OORLOG.
Na elke oorlog word daar keer op
keer weer vrede gemaak, lees ek
nou die dag êrens.

wat hierdie magsbelustigde leiers
aan die oorlog het is die narsistiese
beplanning van strategieë en om al
hierdie jongTurke dan op te sweep
tot die punt van onkeerbare
patriotisme!

Met ons weeklikse Bybelstudie in
die gemeente lees ons nou al vir
baie weke 1 en 2 Samuel wat
handel oor die lewe van Dawid.
Mens is soms met die lees van die
verhaal skoonstom geslaan en
sprakeloos oor die wrede
bloedvergieting. Vir meeste van
ons is dit iets wat ons heeltemal
teen die borsstuit. Veral as die
Evangelie van liefde en vrede in ag
geneem word.

En as dit nie werk nie, bedink hulle
allerhande wette om die
jongmense en ander volksgenote
se deelname aan die oorlog af te
dwing en te verseker. Gevolglik
bevind die arme onskuldiges
hulself in ‘n situasie waarin hulle
verplig word om selfs tot hul eie
dood toe te veg as dit nodig mag
wees, sonder dat baie van hulle die
vaagste benul het waarom hulle so
‘n geweldige hoë prys moet betaal!

Oor oorlog, soos tans tussen
Rusland en die Oekraïne, word ons
weer net daaraan herinner dat dit
gewoonlik oorwegend middeljarige
magsbehepte politici of
staatshoofde of die generalestaf is
wat oorlog aanhits en verklaar,
maar dan self geen deel het aan
die daadwerklike pleeg van die
afskuwelike wreedhede nie. Hulle
laat die geweldpleging eerder oor
aan hulle ander volksgenote –
mense in die fleur van hulle lewe is
die kanonvoer. Die enigste deel

En wanneer hulle verminkte
liggame dan later in doodskiste
teruggebring word, word hulle
vereer as sou hulle hul lewens
opgeoffer het vir volk en vaderland.
Dit, terwyl hulle oor die algemeen
geen keuse gehad het in die hele
aangeleentheid nie.
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bloed en meeste van
va hulle het nog
nooit in hulle lewe eers ‘n vuishou
na iemand gemik nie, wat nog te sê
van ‘n geweer in woede te lig. Ek
wonder hoe lank dit hulle sou neem
om in die hitte van die oomblik om
te vlieg en die hasepad te kies?
Kan daar iets meer sinloos as
oorlog wees?
Ek dink Jesus se woorde is uiters
van toepassing dat hy wat deur die
swaard leef deur die swaard sal
omkom.

Kan daar ooit enige twyfel bestaan
dat as die werklike skermutseling
aan die leiers self oorgelaat moes
word, dit dalk ‘n perd van ‘n heel
ander kleur sou wees. Dis nogal iets
om aan te herkou, nie waar nie?
Want
nt baie van die leiers is nie meer
jonk nie, is oorgewig en kan nie
behoorlik sonder ‘n bril sien nie. ‘n
Paar mag dalk selfs gehoorapparate
dra of pasaangeërs hê. Nog ander
van hierdie leiers raak dalk
lighoofdig net by die aanskoue van

Kom ons as gelowiges bid die
Vredevors voortdurend om vrede.
En laat ons self ook bekend staan
as vredemakers. Omarm Jesus se
nalatenskap in Johannes 14:27:
‘Vrede laat Ek julle na; my vrede
gee Ek julle!’Ja,
Ja, vrede vir u elkeen!
Barry van Wyk (Foto: Arlington National
cemetery)

GEMEENTEBEDIENING
EENTEBEDIENING
Deur gemeentebediening behoort
ons daarna te streef om die hele
gemeente (en nie dalk net ‘n
gedeelte daarvan nie) op te bou
om as gemeente ons roeping te
vervul deur die Koninkryk van die
Hemel uit te bou. Sonder enige
uitsondering hoegenaamd moet
álle lidmate (die aktiewes én die
onaktiewes) deurlopend bereik en
met woord en daad en in liefde met
die Evangelie van die Koninkryk
van die Hemel bedien word.

Namate ons hierin slaag sal ons as
gemeente ons visie om, gedring
deur God se liefde te leef om Hom
te verheerlik,, algaande al hoe meer
2

Handelinge 1:8 sê “Maar julle sal
krag ontvang wanneer die Heilige
Gees oor julle kom, en julle sal my
getuies wees in Jerusalem sowel
as in die hele Judea en in Samaria
en tot in die uithoeke van die
wêreld”. NG Parys-Wes is ons
Jerusalem en Jesus se woorde in
Matt 9:37 en 38 geld ook nou en
hier vir ons: “Die oes is groot, maar
die arbeiders min. Bid dan die Here
aan wie die oes behoort, om
arbeiders uit te stuur vir sy oes”.

kan verwesenlik. Terselfdertyd sal
ons as gemeente ons missie
(geloof, koinonia en getuienis)
algaande al hoe duideliker kan
uitleef wanneer ons geloofsgroei
vir almal najaag, ons vir koinonia
(gemeenskap van die heiliges) vir
almal beywer en almal eendragtig
saam, as Jesus se dissipels, van
Hom getuig.
Die aktiewe lidmate is sigbaar want
hul is betrokke en meelewend.
Hulle kom kerk toe en neem deel
aan die ander bedrywighede van
die gemeente. Behalwe dat hulle
name in die lidmaatregister te sien
is, is die onaktiewe lidmate
grootliks onsigbaar want hulle is
onbetrokke en eenkant. Hulle kom
nie kerk toe nie en neem ook nie
deel aan die ander bedrywighede
van die gemeente nie. Die
kerkorde praat van
“kerkvervreemdes” wat “aktief”
bereik en “intensief en
gespesialiseerd” bedien moet
word. Ons weet nie noodwendig
presies wie van hierdie
eenkantbroers en -susters wel nog
hier plaaslik bly nie.

Moenie wag om gevra te word om
byvoorbeeld op die kerkraad te
dien of met die kategese te help
nie. Wanneer die Here jou roep
(wat heel moontlik kan gebeur) kan
jy maar net by die kerkkantoor kom
aanmeld.
Moenie ons eenkantbroers en
susters maar liewer met rus laat
nie. Praat asseblief met hulle oor
betrokkenheid by die gemeente en
besorg in elk geval (of daar
gepraat kon word of nie) name en
kontakbesonderhede, in die
grootste vertroulikheid, aan die
kerkkantoor.
Kom ons spring dus biddend en
met nuwe ywer, gelowig en vol
hoop en met baie liefde aan die
werk in ons Hemelse Vader se
Parys-Wes oesland.

Ons het eenvoudig nie genoeg
ouderlinge en diakens sodat elke
wyk ‘n eie ouderling en diaken kan
hê om minstens die sigbares in die
wyke te bedien nie. En wat dan
van hulle daar eenkant êrens?

Chris Stander – Voorsitter(Grafika- NG
gemeente Berg-en-Dal)

Yesterday is HISTORY, Tomorrow is a MYSTERY, But today is a GIFT,That’s
why it’s called PRESENT. (Anon)
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ONS SENIOR BURGERS - 80 JAAR EN OUER
Die Heer seën u op hierdie dag en elke dag van die nuwe lewensjaar,
geluk! : “Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en
liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Tim1:14.
JANUARIE
07 – Una Erasmus (89): Dit gaan nie aldag baie goed nie. Sy het ‘n spier
in haar rug verrek en kon omtrent nie beweeg nie. Dit gaan darem weer
beter, maar sy sal baie versigtig moet wees.
09 – Tineke Botha (87): Daar is gewone ouderdomsprobleme wat pla
maar eintlik gaan dit baie goed. TannieTineke is baie dankbaar dat sy
nog rustig in haar huisie kan bly.
15 – Poppie Potgieter (80): Dit gaan baie goed. Rug en knie bietjie lastig
maar solank sy versigtig is gaan dit goed.
FEBRUARIE
05 –Marie Lombard (86): Baie dankbaar dat dit nog goed gaan.
17 – Coenie Pullen (90): Tannie Coenie het ‘n oogsiekte wat
veroorsaak dat sy haar sig verloor. Sy kry behandeling wat die proses
vertraag, maar dit kan dit nie genees nie. Dit is soms baie moeilik maar
sy kan darem nog in haar huisie bly en gaan nog aan.
29 - Hannah Visser (86): Sy het rugprobleme as gevolg van
osteoperose maar verder gaan dit goed. Het onlangs heerlik by haar
dogter in Garies gekuier.
MAART
06 – Kobus Cronje (88): Baie dankbaar dat dit hy nog redelik gesond is,
maar sy gehoor en sig versleg en hy loop baie moeilik.
14 – Hannie van Eeden (85): Dankbaar dat dit goed gaan. Het na Goue
jare verhuis en bly baie lekker. Sy loop net moeilik.
15 – Trynie Oosthuizen (80):
25 – Elsa Geldenhuys (80): Dit gaan goed. Bene en rug pla, maar sy ry
nog self Alberton toe om vir die kinders te gaan kuier!
23 – Pierre Boulogne (82): Dit gaan beter, maar hy werk nie meer so
hard nie. Hy was in September verlede jaar vir drie weke in die hospitaal
met Covid en is nog stadig besig om te herstel.
27 – Babsie Stone (85): Gaan goed, osteoperose gee probleme maar sy
bly nog aan die gang.
30 – Willie Burger (85): Met sy gesondheid gaan dit goed. Hy bly besig
en het baie om voor dankbaar te wees.
30 – Louis van Zyl (83): Dit gaan goed. Hier en daar ‘n probleem maar
dit word behandel en die behandeling werk.
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BID OP DRIE ‘BENE’?
Nee, hierdie is nie ‘n poging om snaaks of
ydel te wees nie, maar wel om te
verduidelik presies hoe ons, al voel ons
heeltemal onbevoeg of onbekwaam
daarvoor, in die gemeente ‘n verskil kan
maak.
Die gebedsaksie hier by ons gemeente het eintlik drie vertakkings (die
drie ‘bene’):
1. Elkeen se eie persoonlike gebedslewe.
Die belangrikheid van ‘n eie persoonlike gebedslewe
spreekvanself – dit is byna soos asemhaal vir ons as christene. Dit
is daar waar ons alleen by die Here vertoef. Daar waar ons die
Woord kan deurbid en ons diepste wese voor God die almagtige
kan uitstort en waar ons hom kan loof en prys in danksegging.
2. Die binnekamergebedsaksie.
Dit is baie nou verweef met die eerste ‘been’ maar hier doen ons
voorbidding, steeds op ons eie, maar vir mekaar, vir sake wat
onder ons aandag gebring word deur whatsapp- of smsboodskappe en vir ons gemeente as geheel (vir élke lidmaat se
geestelike groei en welstand) en nog baie meer.
Enige iemand kan hierby inskakel! Stuur net jou naam en
foonnommer na 082 3714700 (whatsapp óf sms) en ons hou jou
op hoogte van sake waarvoor ons spesifiek bid. Jy kan ook
gebedsversoeke na dieselfde nommer stuur. Op die manier, kan
almal, al het mobiliteit ‘n ernstige probleem geword, saam met ons
bid as deel van die binnekamergebedsaksie.
3. Gebedsbyeenkoms.
Dit is wanneer ons Donderdae om 09:00 fisies bymekaar kom om
saam te bid. Tans is ons ‘n klein groepie wat in die konsistorie
bymekaar kom om te bid, maar ons beleef wonderlike
gemeenskap met medegelowiges en die wonder van gebed in ons
én ander se lewens. Kom word net saam met ander gelowiges stil
voor die Here en ervaar sy seën op ‘n spesiale manier.
Sommige van ons voel sekerlik skuldig wanneer ons die ou Hallelujalied
soos ‘n refrein in ons gedagtes hoor. “Moet ek gaan met leë hande,
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moet ek so my Heer ontmoet?
ontmoet?”” Dan vra ons onsself af wat ons nou
eintlik vir die Here kan doen? Ons is al oud of dalk nog te jonk of te
sondig – ons het baie verskonings, maar ons kan almal bid …
Ons wil julle graag hartlik uitnooi om bo en behalwe u betrokkenheid by
die eerste ‘been’ ook by een van, of beide die ander twee in te skakel.
Begin sommer vandag en bid vir meer bidders en ook vir meer arbeiders
in die Here se diens in die NG gemeente, Parys
Parys-Wes.
Marina Stander (Grafika: Internet)

ONS JEUG 2022
Vir die laaste 2 jaar het die
covid-pandemie
pandemie en alles wat
daarmee gepaard gaan ons
jeugaksies en kategese, wat
alreeds onder druk was, ‘n
verdure knou toegedien
toegedien. Ons het
ook gesien dat daar
gemeentelede en hulle kinders is
wat sedert die pandemie nog nie
weer na die kerk teruggekeer het
nie. Die pandemie is redelik
onder beheer en die kerk is al ‘n
geruime tyd weer aan die gang.
Daar is besluit om die jeugaksies
na 2022 uit te stel en hierdie jaar
het ons in alle erns begin.
Ons as doopouers het ‘n
belofte afgelê en dit is van
kardinale belang vir ons kinders
om weer by die kerk en kategese
in te skakel. Daar is elke Sondag
kinderkerk vir die kinders onder
10 jaar, en Wilna van Buren
BurenSchele,
e, Melanie Landman en
Yolande Potgieter is hierby
betrokke.

Elke ouer met klein kindertjies
kan dus met ‘n
n geruste hart die
kerkdiens bywoon terwyl hulle
weet dat daar mooi na hul
kleintjies omgesien word terwyl
hulle ook op ‘n oulike manier
meer van Jesus leer.
Na die kerkdiens het ons
kategese (10:00). Ons het die
kategese onder 4 kategete
ingedeel:
 Liana Snyman is ons graad
1 - 3 kategeet

6

 Cindy Prinsloo is ons graad
4 - 7 kategeet.

al die ouers wees om op n
gereelde basis te
kommunikeer en reëlings
re
deur te gee.
Daar sal ook later die
jaar ‘n paar jeugaksies
wees waar ons lekker pret
sal hê om mekaar beter te
leer ken en meer by die
kerk betrokke te kry.
Ons as Jeuggroep
Jeug
streef daarna om die
kinders te betrek en op ‘n
praktiese manier meer van
God te leer. Ons vra asb. u
samewerking om u kind
gemotiveerd en betrokke te
hou en ook by die huis
saam met hulle te bid en
godsdiens te hou.
Ons sien uit na n
lekker jaar wat voorlê.
Skakel asb vir Hein
Potgieter by 082 2004373
vir enige vrae of indien u
enige voorstelle het.

 Hein Potgieter is die
kategeet vir die graad
raad 8
8-10’s

 Die graad
raad 11’s is by ds.
Barry. Ons het ook vir
tannie Koekie van Niekerk
as afloskategeet.

Jeuggroete
Hein Potgieter
(Foto’s:Hein& Yolande
Yola
Potgieter)

Elke kategeet sal in
WhatsApp-verbindingmet
verbindingmet
KERSKOSPROJEK
ERSKOSPROJEK 2021 EN KOSPAKKIES 2022
Namens die Diensgroepe Diens van Barmhartigheid en Getuienis en
ook elke gesin wat ‘n groter kospakkie voor Kersfees gekry het,
weereens baie dankie aan Parys
Parys-Wes
Wes se mense. Julle het dit ten spyte
van moeilike omstandighede die afgelope jare, weer gedoen. Die
waarde van die kerskospakkies wat aan die 26 gesinne gegee is, was
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R9 170.00 of dan R362.00 per
pakkie. Hierdie pakkies is met groot
dankbaarheid deur die gesinne
ontvang.
Elke rand wat bygedra is vir die
projek het gehelp om die fantastiese
bedrag van R15 752 in
n te samel. Dit
is sowat R2 000.00 meer as die
vorige jaar.. Die surplus sal gebruik
word om die waarde van die
maandelikse kospakkies te verhoog.
Dit is tans R75.00 per gesin.
Baie dankie ook weereens aan Tau
Rollermeule wat die afgelope jaar
elke twee maande
nde 23x5kg
mieliemeel vir die kospakkies geskenk het.. Ook baie dankie aan die
plaaslike Hospice-tak wat al vir ‘n hele paar jaar R750.00 per maand tot
die kospakkies bydrae.. Dankie ook aan ons dames wat met die verkoop
van duisende pannekoeke, groot potte kerrie en rys en as Covid dit
toelaat, heerlike potte sop, help om die projek aan die gang te hou
hou.
Dankie ook aan ds Pierre Guil
Guillaume
e en ouderlinge Johannes van NG
Kerk Schonkenville wat ons daar help.
Nogmaals dankie aan elkeen vir julbydraes en dankie aa
aan
n ons Hemelse
Vader vir hierdie projek waardeur ons as gemeente maandeliks ‘n klein
verskil in ander se lewens kan maak.
PARYS KERS-&
& KUNSMARK
Die Parys Kers-&
& Kunsmark, die
2de een by ons gemeente, het
weer gedurende die Desember
Desemberskoolvakansie in ons kerksaal
plaasgevind. Aangesien
angesien die
organiseerders tevrede was met
die fasiliteite en die voete wat die
mark besoek het, ongeag die
reënweer, het hul reeds die saal
vir die volgende mark bespreek.
Die sal vanaf 10 tot 22 Desember
gehou word.

Die dames wat betrokke
was by die teetuin het weer hard
gewerk. Daar is lank voor die tyd
spyskaarte uitgewerk, spanne
bymekaargekry en beplan. Daar
is verlede jaar sowat R13000
wins uit die teetuin gemaak,
waarvoor ons, ons Vader baie
dankbaarr is. Desember maande
is altyd “maer” maande tov.
inkomste vir die gemeente en
hierdie meevallertjie was baie
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welkom.
Die weer was egter ‘n faktor
en dit het gedurende die mark
gereën.. Indien die weer beter
was, of indien die fasiliteite van so
aard was dat ons onderdak was,
sou die omset sekerlik meer
gewees het.
Ons dames gaan weer die
restaurant/teetuin tydens die

Desember-mark bedryf. Ons sien
uit daarna en almal is natuurlik
baie welkom om betrokke te raak
by die projek.
Weereens dankie aan almal
wat tydens die duur van die mark
gehelp het en veral ook aan die
dames aan die stuur van sake
Dries de Jager

VALENTYN PIK-EN-PROE
PROE
Die covid-pandemie
pandemie gaan nog baie lank die skuld vir baie goed kry en
as gevolg daarvan kon ons nie verlede jaar pik en proe nie en het hierdie
geleentheid vir koinonia in die slag gebly
gebly.
Maar op 11 Februarie 2022 het die dames en party mans uitgehang
met hul disse en daar is die aand heerlik saam gepik en geproe om die
valentynstafels. Pik en proe is ook dalk ‘n verkeerde benaming vir die
geleentheid want, al is daar met teelepel
teelepelss geskep en met koekvurkies
geëet,
et, was dit meer as net pik en proe
proe. Dit was ‘n volle heerlike ete en dit is
nie aldag dat jy soveel disse op jou bord kry nie.
Dolf Lategan het gevoel dit was die lekkerste een nog
nog.. Was dit regtig
die lekkerste pik enproe nog of was dit die blote feit dat ons weer na so ‘n
lang tyd van afsondering agter ons maskers kon uitklim om die heerlike
samesyn van sowat 100 mense en goeie kos te geniet wat dit so lekker
gemaak het?
Seker beide en
ons vertrou dat
die Valentyn pik
en proe weer
volgende jaar
gaan plaasvind.
Dankie aan
almal wat die
aand moontlik
gemaak het.
Vanaf die voorbereiding
reiding van die saal, die mooi gedekte tafels, die heerlike
disse en dan die lekker saam kuier. (Foto: Dolf Lategan)
DOOP
Baie geluk aan Andrew en Annalene Dobie wat hul dogtertjie Mia op
Sondag, 26 Desember 2021 hier laat doop het. Ons glo dat sy julle baie
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vreugde sal besorg. Baie geluk ook aan oupa Pau
Paull en ouma Marlene Noomé
Noom
met die groot gebeurtenis
gebeurtenis.
NUWE INTREKKERS
Baie welkom aan die volgende nuwe intrekkers in die gemeente
gemeente. Ons
vertrou dat jul betrokkenheid by NG Parys
Parys-Wes
Wes vir jul tot seën sal wees.
Gewillige hande is altyd welkom en ons wil jul uitnooi om by een van die
diensgroepe betrokke te raak. Kontak gerus die kerkkantoor om te kyk waar
jul wil help.
Naam
Andrew & Annelize
Kinders:Andrew & Dandré
Koos
Charles & Charlene

Van
Beer
Bester
Burger

Vorige gemeente

Wyk

Miederpark

Pistoriusrust

Gordonsbaai
-

Schoonwinkel
Van Coller

SENDELINGE EN BESOEK VAN HUGO-EGPAAR
Ons gemeente ondersteun vier sendeling-egpare. Hier is so ietsie oor
die egpare Robbertze en Hugo en oor die Lourense en Bloemhof’s
Bloemhof sê ons
iets in die volgende uitgawe van die Posduif.
Johan en Trudie Robbertze
Robbertze:: Hulle is medewerkers van SIM (Serving
in Mission) en werk reeds baie jare in Tanzanië om daar die liefde van Jesus
uit te dra, o.a. deur Bybelklasse by skole aan te bied en kinderklubs. Die
afgelope tyd het hul egter verskeie uitdagings met hulle permitte. Sodanig
so, dat hulle vir eers terugkom Suid
Suid-Afrika
Afrika toe en soek vir die leiding van die
Here oor wat die pad vorentoe is. SIM het moontlikhede geïdentifiseer en
hulle moet besluite neem. Bid asb dat die Gees hulle sal lei.
Japie en Dasha Hugo
Hugo:: Hulle werk in Rusland in die afgeleë Altai
streek in ‘n klein gemeente in Gorno
Gorno-Altaisk. Japie preek
ek gereeld en Dasha
help met die musiekbediening. Vir die jongmense bied die gemeente
speletjies- en Bybelstudie
Bybelstudieaande aan. Die gemeente
reik uit na die gemeenskap
met interessante
aanbiedings waarheen die
publiekgenooi word. Indien
gemeentelede familie in die
omliggende dorpies het,
besoek hulle die mense,
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bou verhoudings en probeer huisgroepe stig. Dikwels is dit ver afstande oor
slegte paaie, veral in die winter as alles toegesneeu is.
Japie
e en Dasha en hul gesin was die afgelope Desember
ember en Januarie
in Suid-Afrika,
Afrika, nadat hul op wonderbaarlike manier ‘n vlug kon kry, terwyl die
meeste vlugtegestop is. Hier in Suid
Suid-Afrika
Afrika kon hul familie, vriende en
ondersteuners besoek, soos bv toe Japie op 12 Desember in Parys-WesParys
gemeente vertel het van hulle werk. Hy waardeer die ondersteuning wat
hulle van Parys-Wes
Wes kry en is dankbaar vir anonieme bydraes.
Die Hugos is weer terug in hul tuisdorp, vverr van die oorlog-brandpunte
oorlog
en heeltemal veilig. Bid asb vir ‘n spoedige einde aan die oorlog en dat die
mense na wie hulle uitreik, vir Jesus sal kies.
Hortense Hugo (Foto: Japie – Somer in Rusland)
DIENSGROEP GETUIENIS EN MPONENG PRIMARY SCHOOL

Die Diensgroep Getuienis kon iin 2020, weens Covid en die inperkings
wat daarmee saamgegaan
gegaan het
het,, slegs kospakkies en opvoedkundige
pamflette aan die kinders gegee. Sake het egter aan die einde van 2021 effe
verbeter en daar is weer op 3 Desember 2021 ‘n afsluitingsfunksie vir die
kinders gehou.
Op die dag is die Jesusfilm aan die kinders gewys en daarna is hulle
getrakteer met maalvleis vetkoeke, bokskoek,
koek, waatlemoen en koeldrank.
Soos wat dit die laaste paar jaar die gebruik geword het, is daar weer
‘n Bybel aan die leerling wat gedurende die jaar die beste presteer het,
gegee. Vir 2021 het Nontlantla Mosoane die Bybel ontvang.
LYDENSTYD
Lydenstyd begin met Aswoensdag (2 Maart 2022) en duur 40 dae of 6 weke
(Sondae word nie bygetel nie) tot en met Goeie Vrydag. Gedurende
Lydenstyd word daar gefokus
op die lyding van Jesus (veral
tydens Sy 40 dae in die
woestyn), asook op die
swaarkry en lyding in die
wêreld. Christene gebruik
hierdie tyd om hulself voor te
berei op Paasfees deur introspeksie en sondeb
sondebelydenis
lydenis te doen. Ou
kerkgewoontes soos vas, stilte en gebed het Christene oor die eeue hiermee
gehelp.(Grafika: NG Kerk Vrystaat)
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MINI-BASAAR 2022
Hierdie jaar se mini--basaar
basaar kon weer normaalweg gehou word en daar
was ‘n kombinasie van vooraf bestellings en ‘n gewone basaar. Daar was
kerrie-en-rys,
rys, vetkoeke, worsbroodjies, pap en wors, lekker nagereg,
pannekoeke en lewerkoekies te koop. Benewens die koek- en vleistafels,
was daar ook ‘n kafeteria wat koek
koek, tee en koffie voorsien het.
Gemeentelede is via
"whatsapp" en sms’e gevra om
bydraes te maak, kontant en
en/of
produkte. Baie dankie aan almal
wat ‘n bydrae gemaak het en
betrokke was. Die
ie omset vir die
dag was R24 130, en ons dank
aan ons Hemelse Vader vir ‘n
suksesvolle dag.Dries de Jager
KONTAKBESONDERHEDE EN
LIDMAATREGISTER
Die kantoor is besig om die lidmaatregister van die gemeente op datum te
bring. Lidmate verhuis, verander van gemeente of telefoonnommers
verander. Indien jy in die groep val, stuur asb jou nuwe besonderhede aan
die kerkkantoor. Skakel onsby 056 811 5316, stuur ‘n e-pos
pos aan

ngparyswes@gmail.com of stuur ‘n Whatsappaan 0729682136. Baie
dankie vir jul hulp met die projek.

Dries de Jager

EIENDOMME
Die afgelope tyd was daar ‘n vreemde gewerskaf buite die konsistorie. Die
kerk se een hoek het begin sak en dit het lelike krake in die konsistorie tot
gevolg gehad. Nadat ingenieursadvies ingewin is, is kwotasies aangevra en
die herstelwerk het begin. Die fondasie is oopgegrawe en onder en aan die
kante versterk. Die krake is behoorlik behandel en toegemaak en die werk is
afgehandel. Dankie aan almal wat betrokke was. Indien jy belangstel, daar is
foto’s hiervan by die kerkkantoor.
Dries de Jager
Kommentaar of bydraes vir die Posduif kan gestuur word aan hansieb@lantic.net.
hansieb@lantic.net Jul is
ook welkom om Hansie of ElizeBekker te skakel by
056 811 4754 of 082 820 4306
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