Polssla g
6 S eptember 2020
Plekbesprekings vir die eredienste 13 Sept tot 18 Oktober kan
gemaak word deur die kerkkantoor op 011 849 2054 te skakel
of op Quiket deur hierdie skakel te volg: https://qkt.io/zhHiWx

EREDIENS
VANDAG

Skrifgedeelte: Esra 3: 6b - 13
Teksgedeelte: Esra 3: 12
Preektema: Ons wag op God se nabyheid!
Jaartema 3.6 : Gawes is ‘n sekere realiteit!

Meegevoel:
 Ons maak met leedwese bekend die afster e van tannie Tinka van der Walt die
afgelope week. Ons dra oom Pikkie op vir ver oosting in hierdie t d.
 Dit gaan baie beter met Madaleen Calitz na sy erg siek was met die Covid vir s.
 Hannelie Potgieter se ma het ook positief getoets met Covid.
 Ons dink steeds vir Hannes Venter en bid vir ‘n spoedige beterskap na ‘n voetoperasie.

Saam verheerlik ons God deur voortdurende metamorfose.

VERJAARSDAE 6 - 12 Sept
Baie geluk aan almal wat hul verjaarsdae vandag en
in die komende week vier.
6 Sept

Mariska Venter

079 575 7469

7 Sept

Evert Bolt
082 446 0794
Thinus Brits
082 319 6692
Lené van der Walt ☺
Richelle van Kaam
084 631 6009
Selma van Tonder

10 Sept Erika can der Walt
Andries Jacobs
Marco Flies

082 465 3598
083 488 5413
079 220 9145

11 Sept Morné Coetzee
Talita Human

082 377 4403
083 566 6564

12 Sept Antonie Potgieter
Ras Jacobs

071 207 7555

Soek die Bybelvers
Hierdie week: Soek die Bybelvers
“maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee: Daniel
Is ????????? Gananja Sadrag, Misael Mesag en Asarja Abednego.”
Vraag: Wat was Daniel se nuwe naam?
Lees gerus die boek Daniel en en SMS jou antwoord en teksvers waar dit staan
en jou Naam en Van na 082 873 3173.

Verlede keer 30 Augustus 2020 se antwoord: Genesis 5:27
“Metusalag was dus 969 jaar toe hy gesterf het.”
Die volgende Bybellesers het die korrekte antwoord ingestuur:
Jan Lubbe
Paul Botes se korrekte antwoord vir die vorige week se vraag is ook op 28 Augustus ontvang.

KERKKANTOOR URE BY DIE KERK.
Maandae, Woensdae en Vrydae 09:00 - 12:00.
Ina Bolt sal by die kerkkantoor beskikbaar wees om navrae te hanteer of/en
die afdra van dankoffers & kollektes te ontvang.
Lokaalbesprekings vir Bybelstudies en/of wyksbyeenkomste moet asb by Ina Bolt gemaak word
sodat die toegangbeheer vanaf die hek na die regte persone gekanaliseer kan word. Registers en
neem van temperature van alle byeenkomste moet asb steeds gedoen word en aan admin deurgegee word vir liasering.
Die Koördineringsdiensgroep (predikante, Ina, Ronel en Elma) vergader elke Dinsdag
in die konsistorie van 09:00 tot 11:00
enige-iemand wat een van ons dan wil kom sien by die kerk is baie welkom.

TOEGANG TOT TERREIN IN DIE WEEK.
By die hoofhek is ’n ‘gatestation’ aangebring met 2 knoppies. Die boonste een
is vir GK Benoni Admin en die tweede knoppie is vir die Pikkewyntjies kleuterskool.
As jy by die hek wil inkom, druk die boonste knoppie,, sé vir ons wie jy is, en ons sal
oopmaak.
Om die terrein te verlaat is daar ‘n sensorblok in die plaveisel, net voor die hek, (dit is met
wit verf gemerk) wat die hek automaties oopmaak as jy daaroor ry.

WEBBLAD:
www.gkbenoni.co.za
BERIGTE:
ronel@gkbenoni.co.za

PREDIKANTE:

dr. Braam Krüger
☎082 459 5636
✉ braam@gkbenoni.co.za

ds. Rynhardt Pretorius
☎ 074 944 7769
✉ rynhardt@gkbenoni.co.za

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/
GKBenoni/
VRA JOU VRAE:

ADMINKANTOOR:

Ina Bolt
☎ 084 339 1136
✉ inabolt@gkbenoni.co.za

https://goo.gl/WFtT3F

Ronel Ritchie
☎ 081 218 3048
✉ ronel@gkbenoni.co.za

GEBEDSDIENSGROEP
Die gebedsgroep begin weer die 4de September 2020 vergader Neem
asseblief kennis van die verandering van tyd en plek vir die weeklikse
gebedsgroep geleentheid.
Die gebedsgeleentheid sal van nou af elke Vrydag middag vanaf 17:00
tot 18:00 by die kerkhuis plaasvind.
Ons nooi lidmate uit om aan te sluit by hierdie geleentheid.
Jy hoef geen besondere gawe te hê nie. Jy hoef nie eers hardop te kan
bid nie. Jy hoef nie eers te weet hoe om te bid nie. Ons leer saam hoe
om alles aan God bekend te maak in gebed, smeking en lofprysing.
Oorweeg hierdie oproep aan jou biddend.
Ons sien baie daarna uit om jou te ontvang in ons groep.
Die Gebedsdiensgroep.

Bid saam vir die Bybelgenootskap van SA
Ons wil u verseker dat die Bybelgenootskap nie net vra dat u vir ons bid in die
geweldige uitdagende tye nie, maar dat ons weekliks tydens ons vaste
gebedsgeleentheid vir u as kerke bid wat ook moet oorleef tydens bykans
onmoontlike omstandighede. Beleef elke Dinsdag saam ons die geleentheid as
u na ons YouTube kanaal kom kyk by https://www.youtube.com/channel/
UClcBxpvz9TQwYL60T5kchAg?view_as=subscriber waar daar elke week
‘n nuwe Gebedsgeleentheid geplaas word.

PASTORALE BERADING.
Voel jy alles raak te veel?
Het jy nodig om met iemand te gesels?

Kontak gerus dr. Vorster Combrink op
082 872 9725

Emeritaatsversorging

Diens van Barmhartigheid

KOLLEKTES

RIGLYNE VIR KOLLEKTES


EFT / Snapscan: Gaan kyk asb by https://www.snapscan.co.za/ wat nodig is om van snapscan gebruik te maak.



GK BENONI BANKBESONDERHEDE :
BANK: ABSA
TJEK REK : 220 340 333
VERWYSING: VOORLETTERS, VAN & DOEL



Afkortings wat gebruik kan word by verwysings van EFT’S:
DVB = Diens van Barmhartigheid
Dankoffer = DO
Turn2Us = T2Us
Buitedeurkollekte = BdK



Vir enige onduidelikheid of navrae kan Evert Bolt op 082 446 0794 gekontak word.

Debt Angels is gekwalifiseerde en geregistreerde skuldberaders wie jou sagkuns deur die
skuldberadersproses tot skuldvryheid lei.
Met ons beskermde vlerke omvou ons jou, elke tree op die pad.
Ons verwyder jou finansiële ONSEKERHEID.


Het jy ‘n betaling op een van jou skuldrekeninge gemis of is een van jou debietorders reeds geweier?



Bel jou skuldeisers jou?



Gebruik jy jou kredietkaart om daaglikse aankope te doen omdat jy nie kontant het nie?



Wil jy jou maandelikse skuldbetalings in een bekostigbare paaiemente konsolideer?

Indien jou antwoorde JA is, kontak Debt Angels vandag op www.debtangels.co.za of skakel 021 864 2998

Hi Almal
Het jy iets wat jy verkoop, of iemand soek om ‘n werkie te verrig, of sommer net raad of hulp nodig het?
Dan is hierdie die antwoord !!!
Ons is opgewonde om die GK Benoni Help Mekaar app met almal te deel en hoop dat die hele gemeente sal
registreer dat ons makliker mekaar kan bystaan. Ons as kleingroep is van mening dat baie mense hulp nodig
het, maar dat ons ook baie mense het in die gemeente wat wil en kan help as hulle weet waar… hierdie app is
dus om dit te fasiliteer…
Om al die voordele van die app die beste te kan gebruik moet ons asb. die app aflaai en
registreer.
Deur dit te doen sal die app jou laat weet as nuwe inligting gepos word ens. Jy sal ook net kan pos op die
bord as jy geregistreer het.
Om die app te begin gebruik… doen asb. die volgende eenvoudige stappe:
1.
Stuur ‘n epos met die epos adres wat jy gaan gebruik vir die app na gkbenoniapp@gmail.com of
whatsapp Sarel du Plessis by 083 390 2047 met jou epos adres.
2.
Ons sal jou dan bysit op die app. en laat weet om die app af te laai…
3.
Laai die Padlet App af by die volgende skakels:
IOS : https://apps.apple.com/us/app/padlet/id834618886?ls=1
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallwisher.Padlet
Jy kan ook na die Appstore of Google Play Store gaan en die app daar kry… soek net vir Padlet.
4.
Wanneer jy die app op jou foon het, gaan dit jou vra om te Registreer. Gebruik asb.
dieselfde epos adres wat jy vir ons gestuur het om te registreer.
5.
Na registrasie doen asb. die volgende in die app:


Kies : Shared aan die onderkant van die skerm
- Kies GK Benoni Help Mekaar
- Jy behoort nou te kan “reply” op posts en deur die Pink + nuwe posts opsit.

As jy sukkel kontak ons asb. op die epos of whatsapp hierbo en ons sal jou help om op die app te kom.
Ons wil ook vra dat… as jy die app reeds installer het en alles reg werk, jy ook ander laat weet en hulle betrokke kry by die projek om die koinonia in die gemeente te versterk en om ons doel as dissipels verder uit te
bou.
Groete en hoop om almal op die app te sien…
Wyk F3 (As jy hulp nodig het kontak Sarel du Plessis op 083 390 2047 wat jou graag sal help)

