
SONDAG -25 JULIE 09:00 
GOD REAGEER 

DS Y KOK

GEEN EREDIENS OP ONS KAMPUS. 

Ons erediens skakel sal opWhatsApp
uitgestuur word.  

 
KINDERKERK BEGIN DIE 25STE

JULIE

SKOLE OPEN DIE 26STE JULIE

MAANDAG - 16 AUGUSTUS  18:00

GEMEENTERAADSVERGADERING

SAL DEUR ZOOM GESKIED

 

SATERDAG -28 AUGUSTUS 11:00 

WEBERBRAAI KURSUS

KLEINGROEPAKTIWITEITE:

WEEKLIKSE ZOOM 

BYBELSTUDIE Woensdae 11:00 

MANNE ONTBYT TWEE WEEKLIKS

VRYDAE 06:30-07:30

Sien onderaan die Suiderkruis 'n skakel

om te registreer op die WhatsApp groep
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DIE
SUIDERKRUIS

PREEKREEKS:
 

 God is aan die werk 
in die wêreld

 
18/7

1 Sam 3: 1-10
God roep

 
25/7

1 Sam 8: 4-11
God reageer

 
1/8

1 Sam 15:34 – 16:13
God sien

 
8/8

1 Sam 17
God lei

 
15/8

2 Sam 1:17-27
God red
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Ons gaan saam met
ons buurgemeente

(FGK)  'n Familie
"Challenge" doen. 

Vind die hulpbron op
ons webtuiste asook

aangeheg aan die
Suiderkruis. Dankie
FGK vir die deel van

die hulpbron.   
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Austin Tshikosi

Dit is vir my ‘n voorreg om bietjie
terugvoer te gee oor Austin se doen
en late by LAMTA Musical & Theatre
Academy in Kampsbaai.  Hy het die
vorige kwartaal aan LAMTA se
halfjaarlike produksie deelgeneem
waar hy gekies is vir ‘n rol in agt items
wat sang, dans en drama insluit.  Die
produksie het baie van sy tyd in
beslag geneem wat so saam met die
halfjaar eksamen moes gebeur.  Die 5
vertonings wat oor 4 dae teen einde
Junie sou plaasvind is, agv verskerpte
Covid regulasies, verander in 10
vertonings in 5 dae om al die
toeskouers te probeer akkommodeer.  
Dit was baie veeleisend.

Ten spite van die ure se oefen het hy
ook goeie punte in die
halfjaareksamen behaal met 10
onderskeidings (punt bo 80%) en 9
meriete toekennings (punt bo 75%)

uit die 23 afdelings wat afgehandel
moes word. Alfred en Elisa, asook al sy
ondersteuners, is baie trots op Austin
se prestasies.

Koeksisters wat verkoop word ten
bate van Austin se studiefonds is
deurlopend beskikbaar teen R50 per
dosyn. Kontak gerus vir Maureen
Burger by 082 457 5769 of Beverly
Keyter by 076 268 3400.

 

 

 



𝗟𝗲𝗲𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝘂𝘀 𝟮𝟮:𝟯𝟳-𝟰𝟬

Die afgelope tyd het ek weer diep bewus geword van hierdie gebod. Hierdie is die
grootste gebod! Soms dink ek dit gaan by die een oor in en dan sommer by die ander
oor uit. Dit haak nêrens vas nie. Ons het nie velcro tussen die ore nie.

Die eerste vraag, wat jy jouself moet afvra, is: “Wie is my naaste?” Dis dalk die eerste
haakplek. Jou naaste is enige iemand, wat oor jou pad kom, met wie jy te doen het,
saam met wie jy werk, ens.

Ons moet optree en praat met ander mense, soos wat ons graag wil hê hulle teenoor
ons moet optree. Ons is so geneig om NET selfsugtig te dink en te doen. Ons draai nie
situasies om en dink hoe ons sou gevoel het nie. As iemand oor my skinder, sleg praat
of oneerlik is, sou ek ook nie daarvan gehou het nie.

Ek het in my skoolklasse net een reël: Respek. Jy behandel mense met respek en jy
tree op vanuit respek. As jy dan nog byvoeg dat jy jou naaste moet liefhê soos jouself,
dan gaan jou hele uitkyk op jou menseverhoudinge verander. Al wie belangriker is, is
God die Vader! Ons is baie vinnig om te veroordeel, want ek is nie soos hulle nie. Ons
hou van die woordjie “hulle” Die woordjie omvat so vreeslik baie. Net omdat mense
anders as ek is, anders leef of lyk, beteken dit nie hulle is nie my naaste nie.

God se wil vir elke mens begin by liefde. Liefde vir die Vader, dan volg jou naaste.
Hierdie vloei voort uit jou liefde vir die Here. Ons kan nie Jesus se naam bely en dan
optree, praat en doen soos ons wil nie. Baie van ons dra die armbandjie “What would
Jesus do?” As ek dan na my optrede kyk en ek vra myself werklik eerlik af of Jesus soos
ek sou optree, sou die antwoord definitief NEE gewees het.

Jesus het aan ons onbeskryflke liefde bewys. Hy het Sy hemelse woonplek verlaat en
aarde toe gekom. Hy het die eenvoudigste lewe gehad, maar Hy het mense innig
liefgehad. Hulle melaatsheid of ander siektes het Hom nie afgeskrik nie. Ander
nasionaliteite het nie Sy hart hard gemaak nie. Inteendeel, Jesus het mense innig
jammer gekry, want Hy het hulle liefgehad.

Vra God vir ‘n liefdeshartoorplanting. Vra Hom dat jou hart sal oorloop van liefde vir
mense anders as jy en dat jy hulle sal raaksien, soos wat God na hulle kyk. Slegs dan
kan ons die liefdesgebod eerlik leef, praat en doen.
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GEDAGTE VIR DIE WEEK
 

Jy moet jou naaste liefhê soos jouself
deur Marietjie Joubert

Jy moet jou naaste liefhê soos jouself



 
Indien u hulp of gebed nodig het stuur 

asseblief vir ons ‘n epos na die volgende adres.

                  gebede@domusdei.co.za
 

KOM ONS BID AS GEMEENTE SAAM

Almal wat tans siek is met Covid 19 asook diegene wat isoleer. 
Bid ook vir diegene met ander siektetoestande.

 
MEELEWING Laat weet ons asseblief van enige siekte / hospitalisasie / trauma / ander nuus! 

 
VOORBIDDING

-Koos Richter (Gesondheid)
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RUT Uitreik Trust

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:

Randburg Uitreik Trust (RUT)

Bank: ABSA

Rekeningnommer: 4087031422

Verwysing: NOODFONDS / U NAAM

BETALINGSMETODES

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.

Dankoffers Kollekte

KANTOOR VAN DIE ALGEMENE SINODE

Posadres: Posbus 13528, Hatfield, 0028

Straatadres: H/v Jan Shoba- (Duncan-) en Pretoriusstraat,

Hatfield, Pretoria. (Ingang in Jan Shobastraat.)

Telefoon: 012 342 0092 x 204

Faks: 012 342 0370 OF 012 342 0380

E-pos: algemenesinode@ngkerk.org.za of

info@ngkerk.org.za

DANKBAARHEID

Daar word graag van die geleentheid

gebruik gemaak om almal te bedank

wat te midde van die baie moeilike

en onseker tye, steeds hul bydraes

elektronies oorbetaal 

BYDRAES EN KOLLEKTES

Indien u ‘n elektroniese betaling wil maak, gebruik

asb die onderstaande bankbesonderhede van die

gemeente 

Bank: ABSA, NG Kerk Tvl Randburg Suid,  

Tjekrek nr. 170-580-028 
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JULIE
Enslin Johan 07/01
Theron Analize 07/01
Schalekamp Christiaan 07/02
van Schalkwyk Kaitin 07/02
Kretschmer Elsabe 07/03
van Zyl Marius 07/04
Kotzê Hannetjie 07/05
Miller Koos 07/07
Schoeman Anneliese 07/10
Hamman Thinus 07/11
Keyter Klarika 07/11
Steyl Heléne 07/11
Sutherland Mariette 07/13
Hamman Jannes 07/15
Stadler Hannelie 07/16
van Eeden Gerdus 07/16
Branders Lieschen 07/19
de Vos Bertus 07/19
Van Coppenhagen Johan 07/20
van Tromp Aletta 07/20
de Vos Sunette 07/22
Meades Douw 07/22
Sander Matthew 07/24
Geldenhuys Elri 07/25
Scholtz Paul 07/27
Hanekom Anje 07/28
Neethling Kale 07/28
Neethling Tylo 07/28
Rossouw Steve 07/28
Botha Carina 07/30
Denesle Human Margeux 07/30
Sander Jurgen 07/30

VERJAARSDAGWENSE

Baie geluk en seënwense vir ’n

mooi nuwe lewensjaar!

Veels geluk!

Baie geluk aan die volgende
lidmate wat hierdie maand

verjaar!

NUWE LIDMATE

Baie welkom aan al ons nuwe

lidmate.

Mag jul hier 'n ware tuiste vind!
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