
             

Ons gemeente program is aangepas a.g.v COVID getalle wat
toegeneem het in ons omgewing. Hou asb. die spasie dop vir
veranderinge.  

09:00 EREDIENS  (bespreek asb jou plek) 
KOM GENIET SAAM MET ONS VANOGGEND
"RAND SYMPHONY ORCHESTRA SPEEL KERKMUSIEK"

10:00 SONDAGSKOOL SAL GESKIED DEUR ZOOM/YOUTUBE 

DAAR SAL GEEN KLUB 316 HIERDIE WEEK WEES NIE
VRYDAG 18 JUNIE 14H00 POP UP CHURCH DEUR ZOOM

SATERDAG 28 AUGUSTUS 11:00 WEBERBRAAI KURSUS

KLEINGROEP BYEENKOMSTE 

MANNE ONTBYT TWEE WEEKLIKS
VRYDAE 06:30-07:30
Sien onderaan die Suiderkruis 'n skakel om te registreer op die
WhatsApp groep

 
PREEKTEMAS:
DIE GROOTSTE
HIERVAN IS DIE

LIEFDE
 
 
 

20 JUNIE
Heilige nuuskierigheid

 
 27 JUNIE

Die stories wat ons
opmaak

 
 4 JULIE

Kwaltiteit
verteenwoordigheid

vir ander 
 

11 JULIE
Vredemakers

 

 

SONDAG 20 JUNIE  
09:00

 Beleef ons aanlyn-dienste Sondae

DIE SUIDERKRUIS
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Bly op hoogte van wat by Domus Dei  gebeur

Heilige nuuskierigheid

OPKOMENDE GEBEURE

MET DIE BEWEGING NA VLAK 3 IS ONS KAPASITEIT VIR EREDIENS BYWONING BY DIE KERK NOU 50 MENSE
MAKSIMUM.  

ONS WIL OOK BENADRUK DAT BYWONING ABSOLUUT OP EIE DISKRESIE IS.  
ONTHOU OM ASSEBLIEF WEEKLIKS TE REGISTREER OP DIE SKAKEL WAT UITGESTUUR WORD.
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Na Buite

Ons gemeente leef met 'n sterk roepingsbesef dat ons ons
gemeenskap in liefde moet dien. Dit is 'n integrale deel

van hoe ons God dien en hoe ons die evangelie verkondig. 
 

Al ons hulpbronne, of dit die geboue of ons personeel is,
maak deel uit van hoe ons die gemeenskap dien. 

 
Ons het egter ook spesifieke projekte waar ons fokus op

hulpverlening, evangelie verkondiging en
gemeenskapsdiens en ons gaan hierdie spasie gebruik om

elke week lig te werp op hierdie projekte en hoe
gemeentelede kan inskakel.  
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ONS IS GEMAAK OM STORIES TE DEEL EN 'N HAND VAN
HULP VIR ONS GEMEENSKAP TE WEES.
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Die Kleine man:

Met ‘n glimlag klim die kleine man van so 7 jaar uit sy ma se motortjie. Ek ken al
die vraag op sy lippe, weet wat sy hartjie graag wil he, wie is ek om hom die
pure-pret van ‘n paar minute in ons tuin te ontse. Ek wys vir hom die ‘thumbs-
up’ en daar gaan hy, oor die klimraam, deur die tonneltjie, op die swaai, hierdie
15 minute is vir hom ‘n tikkie hemel en dit is vir my hemels om hom te sien
baljaar. Hulle bly in ‘n een slaapkamer woonstel in die Randburg omgewing. Ek
ken sy mamma al ‘n hele paar jaar lank. Hardwerkend, wanneer sy die
geleentheid kry om ‘n inkomste te kry, sy doen wat sy kan om hierdie seunskind
van haar reg groot te maak. Sy pak rustig die kruideniersware in haar swart sak,
lag kort-kort as hy uitasem vir haar van sy genot kom vertel. Sy vertel van haar
week, altyd positief, altyd reg met ‘n plan om deur te kom. Haar ouers bly ver
van haar af, ondersteun waar hulle kan, hulle is baie lief vir haar en haar kleine
man. Ek kyk in haar oë, kon sien waar haar gemoed is, sy oorleef. Ek is trots op
haar, waar sy is met die lewenspad wat sy stap, sy kon haar lewenskeuses
anders maak, maar het besluit om vas te byt. Met ‘n waai van die hand roep sy
die kleine man. Hy groet vriendelik en klim gehoorsaam in sy stoeltjie en daar
gaan hulle. Ek weet dat ek hom oor twee weke weer sal sien, ek sien uit daarna. 
Dankie RUT dat mamma se koskaste nou voller is as wat dit was voor sy kom
inloer het. RUT, saam met jou kon ons hul koskaste volmaak, ek kon seker maak
die mamma is okay, haar seuntjie is okay, die super-bonus is natuurlik die 15
minute kinderlaggie. 
Ons Jesus is goed, dat Hy al die planne vir ons maak en ons uit gehoorsaamheid
die tikkie hemel kan sien. 

Groete, 
Ingrid 
namens die Solo’s van Randburg.
082 780 0160
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Austin Tshikosi
Baie dankie aan almal wat ons ondersteun het met ons twee
koeksisterverkopings vir Austin se studiefonds. Ons het met die eerste
verkoping en skenkings ‘n wins van R3045 en met die tweede ‘n wins
van R2600 gemaak. ‘n Spesiale woord van dank aan die gesinne wat
buiten die koeksisters ook ‘n donasie gemaak het en aan die gesin wat
hul weg oopgesien het om hul te verbind tot ‘n maandelikse bydrae.

Koeksisters is deurlopend beskikbaar teen R50 per dosyn. Kontak gerus
vir Maureen by 082 457 5769 of Beverly Keyter by 076 268 3400.
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Indien u hulp of gebed
nodig het stuur

asseblief vir ons ‘n epos  
na die volgende adres.

gebede@domusdei.co.za

Musikante
 word gesoek 

om by ons 
musiekspan 

aan 
te 

sluit.

 
Skakel

asseblief vir
Carel op

0832622897
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Beverly Keyter 06/01
Anton Steyl 06/02

Pieter Van der Merwe 06/03
Maretha Fourie 06/04
Linette Ferreira 06/05
Louisa Scholly 06/05

Leon Steyl 06/05
Sanet de Jager 06/06

Cobus Gryffenberg 06/06
Dennis Human 06/06
Karien Grové 06/07
Robin Willett 06/07

Andries Ferreira 06/10
Marthie Lombaard 06/10
Werner Pretorius 06/10
Joan Isherwood 06/12

Koos Richter 06/12
Daleen Storm 06/13
Helene Crous 06/16

Loic Denesle Human 06/19
Betsie Oldewage 06/19

Ron Harmse 06/20
Wilhelmina van der Merwe  06/22

Anri Steenkamp 06/23
Natasja Willett 06/24

GJ Bester 06/26
Markus de Wet 06/29
Tilana Muller 06/29

Rita Geldenhuys 06/30

Verjaarsdae vir Junie
maand
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Dankoffers

HOE KAN EK 'N BYDRAE MAAK?
Die RUT Noodlenigingsfonds het ten doel om bystand te verleen aan gesinne wat

behoefte het  as gevolg van die Covid-19-pandemie. Donasies vir dié doel kan
inbetaal word by:

HOE KAN EK 'N BYDRAE MAAK?
Randburg Uitreik Trust (RUT)

Bank: ABSA
Rekeningnommer: 4087031422

Verwysing: NOODFONDS / U NAAM

 
Hoe om ‘n betaling te maak:

1. Skandeer die QR kode.
2. Betaal – volg die maklike

aanwysings, bepaal die bedrag, tik
jou PIN nommer in.

 

BETALINGSMETODES

BANKBESONDERHEDE
NG Kerk Tvl Randburg Suid

ABSA Randburg
Rek nr 170-580-028

Kollekte
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