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KOÖRDINEERDER
Ronel Ritchie
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ronel@gkbenoni.co.za

Saam verheerlik ons God deur voortdurende metamorfose.
VANDAG SE EREDIENSTE:
OGGENDDIENS 09:00
dr. Braam Krüger
Tema 1, Week 1
Skrifgedeelte: Romeine 8: 1-17 & :26-30
Fokusvers: Romeine 8:15b
Tema: Ons bid omdat ons kinders van die Vader is.

KOINONIA - Ons gee om vir mekaar

ONS DOEN VOORBIDDING VIR:






LOF– EN AANBIDDINGSDIENS 17:00
dr. Braam Krüger
Skrifgedeelte: Filemon
Fokusvers: Filemon :18-19
Tema: Christene staan in vir mede-gelowiges se
(geestelike) skuld!
AANDDIENS 18:30
ds. Abé Keyser
Skrifgedeelte: Efesiërs 1:1-8
Fokusvers: Efesiërs 1:3-7
Tema: Loof God vir Sy geskenke!
HARTLIK WELKOM AAN ALLE LIDMATE EN
BESOEKERS.
KOM GENIET ‘N KOPPIE KOFFIE/TEE IN DIE SAAL
SAAM MET ONS NA DIE EREDIENS.

OUDERLING DIENSBEURTE
Vandag
4 Februarie

Schalk Venter
Pieter du Plessis



Corrie Deenik is met borskanker gediagnoseer. Sy is
onder behandeling daarvoor en die onkoloog sal saam
met haar die pad vorentoe bepaal.
ds. Louis en Hanlie Buys is terug vanaf die Kaap.
Louis is gekeur vir ‘n hartoorplanting en is op die
waglys daarvoor.
Hettie Viljoen het non-Hodgkin’s Lympoma, maar
ons is dankbaar dat dit nie versprei het nie. Sy moet
wel rekonstruktiewe chirurgie ondergaan en ook nog 2
nie-kwaadaardige gewasse laat verwyder.
Tannie Ann MacKay se blaaskanker is terug en die
onkoloog kan dit nie verder behandel nie.

Ons dink aan hierdie lidmate in ons gebede en dra hulle
aan die Here op.
AFKONDIGINGS:
Alle wyksleiers of individue wat nog nie materiaal
ontvang het vir wyksbediening nie, kan na die oggend
diens agterbly in die kerk om dit te ontvang.
 Daar is vorms in die voorportale van die kerk vir
lidmate om hulle e-posadresse op te dateer. Die
Pitkos was Dinsdag, 30 Januarie uitgestuur. As jy dit
nie ontvang het nie, beteken dit ons het nie jou e-pos
adres op ons lys nie, of dat ons die verkeerde een het.
’n E-pos, met die onderwerp “PITKOS” kan ook aan
ronel@gkbenoni.co.za gestuur word om by die lys
gevoeg te word.
 DUST Bybelstudies sal vir ‘n toetsperiode
op Maandae aande om 19:30 in die
jeuglokaal wees. Kontak Melanie van Wyk.


DATUMS OM
2 TE ONTHOU
DATUM

TYD

BYEENKOMS

KONTAK PERSOON KONTAK NOMMER

Vandag

Na 09:00 diens
Na 09:00 diens
Na 17:00 diens

Katkisasie gr 1 - 7 (oggend)
Wyksleiers inligtingsessie
Katkisasie gr 8 - 11

Braam Krüger

082 459 5636

5 Feb

09:30
19:30

Rynpark 5 Bybelstudie
DUST - hoërskooljeug Bybelstudie

Adrie Goede
Melanie van Wyk

083 654 4821
072 592 8866

7 Feb

19:00

Kerkraadsvergadering

Fritz Haasbroek

083 478 9869

9 Feb

06:30
09:00

Gebedsgroep (mans)
Bybelstudie

Schalk van Eeden
Braam Kruger

082 561 9409
082 459 5636

VERJAARSDAE 4 - 10 Februarie

WYKSLEIERS INLIGTINGSESSIE

BAIE GELUK AAN ALMAL WAT HUL VERJAARSDAE
VANDAG EN IN DIE KOMENDE WEEK VIER!

Daar sal vandag na die oggenddiens
geleentheid wees vir vrae oor die
studiemateriaal en/of aanbieding daarvan.
Persone wat die material vir persoonlike/ gesins
Bybelstudie wil gebruik is ook baie welkom om by te
woon.

DAG
Vandag

NAAM
4/02 Kate-Lynn Watt
Regardt du Plessis ☺
Sanette du Plessis

Maandag

5/02 Baba Lötter **

Dinsdag

6/02 Rinette de Lange
Judylize de Lange
Aliana Boshoff

KONTAK NO.
084 988 8900
079 899 9622

BEKENDSTELLING
072 840 5662
082 923 9749
078 456 9924

Woensdag 7/02 Kevin Watt ☺
Carmen van der Merwe 082 555 8655
Carl Herbst
079 875 8239
Donderdag 8/02 Thys Blignaut

082 292 9780

Vrydag

083 627 4390

9/02 Bets Harris

Saterdag 10/02 Patrick Katz
(☺ doop-l)

(* 70 ≤ 79)

072 140 0035
(** 80 ≤ 89)

Met groot dankbaarheid maak ons aan julle bekend
dat die tydelike dienste van Vickus van Jaarsveld
bekom is, om dr. Braam by te staan. Vickus en sy
vrou, Louret sal volgende week Sondagaand, 11
Februarie @ 18:30 aan julle voorgestel word, en
Vickus sal dan ook sy eerste preek by ons lewer.
Ons hoop dat hulle spoedig tuis en welkom sal voel
by ons.
Groete, Koördineringsdiensgroep.

(*** 90≤ )

SMS GEBEDSGROEP
Die sms-gebedsgroep bid vir sake wat die gemeente
en gemeenteaksies raak. Enigeiemand in die
gemeente wat wil deel word van die sms
gebedsgroep moet asb. hulle name by Donsie na die
diens opgee. Sy sal na die oggenddiens by die
verhoog vir julle wag.
Donsie Kruger: 084 627 2393

KERKTERREIN SPEELAPPARAAT

Die speelaparaat op die grasperk voor die saal benodig dringend ‘n bietjie aandag en verf, sodat ons
kinders veilig daarop kan speel.
Kontak Gusta Botes op 083 383 2605 as jy hiermee
2
kan help.

LIEWE MAMMA, OUMA EN OUMAGROOTJIE

Ons het julle hulp en wysheid nodig om die nuwe
babas in ons kerk te verwelkom en die nuwe
Mammas met hulp en raad te bedien deur vroue
wat reeds deur die meul van nuwelinge in die huis
gegaan het.
Wat sal jy moet doen......? KUIER!!
Om te gaan kuier en 'n geskenkie te gaan aflaai
wat ek aan jou sal verskaf.
Asb kom gee jou tyd en
bereidwilligheid vir ons Baba
Diensgroep.
Bel my, Cornel Boersma by
072273 8904
of kom praat met my by die kerk.
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MIDMAR SWEM VIR BYBELVERSPREIDING

Veronica van der Wateren en Stéffi Flies nooi al die
swemmers uit om 10 & 11 Februarie 2018 die Midmarmyl saam te gaan swem vir Bybelverspreiding.
Ons het altyd ‘n aanvraag vir Bybels en die fondse wat
ons deur die gemeente se borge vir hierdie insameling
invorder sal direk aangewend word vir die aankoop
van Bybels.
Koevertjies vir u bydrae of borg sal by die Polsslag
beskikbaar wees.
Kontak Veronica 084 247 2321 of
Lenie Venter 083 457 8861
PA– EN SEUN KAMP
23-25 Februarie 2018

KOM VRA JOU VRAE.
Elke laaste Maandag (of soos afgekondig) van die
maand is daar geleentheid om vrae te kom vrae.
Of dit iets is waaroor jy twyfel in die Bybel, of iets
waaroor jy duidelikheid wil hê. Ons word almal
met vrae gekonfronteer, en weet nie altyd hoe om
die vrae te beantwoord of hanteer nie. Wel, hier is
jou kans om antwoorde te kom soek.
Die volgende geleentheid sal DV Maandag
26 Februarie om 19:00 in die jeuglokaal plaasvind.
As jy anoniem wil bly, kan die vraag na
braam@gkbenoni.co.za gestuur word, en solank
jy die betrokke aand daar is, sal die vraag met
diskresie hanteer word.
PSALMBOEK TOEPASSING

Laai die Psalmboek toepassing gratis af op jou
foon. Die handige soekfunksie maak dit maklik
om die psalms en verse op te soek.
 Gratis aflaaibaar vir almal wat Android en
Apple slimfone het.
 Die toepassing se naam is: GKSA Psalms

Alle pa’s en seuns dagboek solank hierdie datum!
Alle pa’s en seuns word weer uitgenooi om
die naweek weer saam te gaan kamp op die plaas
naby Volksrust.
As jy ‘n pa is wat nie ‘n seun het nie, maar ook wil
saamkamp, is jy ook baie welkom.
Ons gaan onder andere, leer vlot bou, hout kap, en
groot vure maak in die aand.
Die kamp kom nou vining nader, en om beplanning te
doen, moet diegene wat wil saamgaan so gou
moontlik hulle name by Stefan opgee.
MOENIE HIERDIE JAAR DIE KAMP MISLOOP NIE!
Navrae kan aan Stefan Coetzee gerig
word op 083 785 2713
SUSTERSSAAMTREK 2018
3 MAART 2018

Ons is baie opgewonde om die sustersaamtrek hierdie
jaar aan te bied. Baie dankie aan almal vir die positiewe terugvoer en die name alreeds ontvang vir
bereidwillige hande met die voorbereiding en aanbieding hiervan. As jy nog nie jou naam opgegee het nie,
kontak ons asb. so spoedig moontlik. Vele hande
maak ligte werk!
Susters wat na die saamtrek wil kom, moet asb hul
3
name en R120 by Ina Bolt opgee.

SOEK DIE BYBELVERS.
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Verlede keer 28 Januarie 2018 se antwoord: Romeine 8:15
“ Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie, nee, julle
het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep “” Abba! “” Dit beteken
Vader. “
Die volgende Bybellesers het korrekte antwoorde ingestuur
Jan Lubbe; Una Steyn; Martie Gibson
Hierdie week se vers om te soek:
“ Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons ??????? ??? ??? , en ons is dit ook.
En die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie.
Vraag: Wat noem God ons gelowiges?
Lees gerus die Johannes briewe en antwoord wat God ons gelowiges noem en verskaf die vers waar dit staan,
en SMS dit met jou Naam en Van na 082 873 3173.
Het jy behoefte
dat iemand vir jou of saam met jou bid? Jy kan jou gebedsversoeke stuur na 084 627 2393
Ons bid graag vir jou!
GEBRUIK EN VERHURING VAN GK-BENONI FASILITEITE.
Daar word gereeld navraag gedoen oor die verhuring/gebruik van die kerkfasiliteite. Om oorvleueling te voorkom moet dit
noukeurig bestuur word.
Alle lokaalbesprekings moet asb. by Ina Bolt by die kerkkantoor bespreek word, en Ina sal die nodige vorms, indien nodig,
voorsien.
Ina Bolt kan gekontak word op 084 339 1136 of 011 849 2953.
KOLLEKTES
Kollektes van 28 Januarie 2018
Diens van Barmhartigheid : R 8917
Emeritaatsversorging
: R 2156
Jeugfonds
: R 607
Vandag:
Onder die diens: Diens van Barmhartigheid
By die deure: Bybelgenootskap van SA
Volgende week: Dankbaarheidsfonds

KLANKOPNAMES VAN PREKE
Klankopnames van preke is by die klankbord na die
oggenderediens beskikbaar, en sal ook die daaropvolgende
Dinsdag op die GK-Benoni se webwerf beskikbaar wees om af
te laai.
IS U OP DATUM MET U DANKOFFER?
Vra gerus vir ‘n debietordervorm om die administrasie hiervan vir
u en ons te vergemaklik. Vorms is ook beskikbaar in die
inligtingsvakkies in die voorportale van die kerk.

Vir ‘n gemeente om finansieel te oorleef en al die uitgawes te kan dek, maak ons hoofsaaklik staat op
vrywillige finansiële skenkings/ Donasies/ Dankoffers/ Liefdegawes/ Bydraes.

Of Snapscan:

4

BGA

BANK
- ABSA
TJEK REK
- 220 340 333
VERWYSING - Volle Naam, Van & Doel

Diens van
Barmhartigheid

GK BENONI BANKBESONDERHEDE: —

