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Sondag, 27 Junie 2021 

Prediker: ds Yolandi Kok
 

DIE STORIES WAT ONS OPMAAK
 

OPKOMENDE GEBEURE
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 OP KAMPUS EN AANLYN (bespreek asb

jou plek) 

10:00 SONDAGSKOOL SAL GESKIED DEUR

ZOOM/YOUTUBE

DAAR SAL GEEN VERDERE KLUB 316 HIERDIE

KWARTAAL WEES NIE

SATERDAG 28 AUGUSTUS 11:00 WEBERBRAAI KURSUS

KLEINGROEPAKTIWITEITE:

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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Met die beweging na Vlak 3 is ons egter beperk tot slegs 50 persone maksimum  per

erediens.  Ons wil ook benadruk dat bywoning absoluut op eie diskresie is. Onthou om

asseblief weekliks te registreer op die skakel wat uitgestuur word.  Hierdie is geldig tot

daar weer 'n verandering in die inperkingsregulasies kom.



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. 

Ons is gemaak om stories te deel en 'n hand van hulp vir ons gemeenskap te
wees

Ons gemeente is betrokke by Tutela Linden kantoor. Yolandi is tans die voorsitter van die

bestuur en ons het 'n lidmaat wat op die bestuur dien. Twee ander lidmate dien as vrywilligers

wat op 'n gereelde basis help met fondsinsameling d.m.v 'Jumbles Sales.'

Tutele Linden werk in ons gemeenskap in die veld van kindersorg. Die maatskaplike werkers se

werkslading is baie groot en ons as gemeente kan verseker hierdie mense in gebed opdra. Die

werk wat elke dag gedoen word, word gedoen om kinders se lewe te verbeter. 

Lidmate kan tweedehandse items vir die Tutela 'Jumble sale' skenk of help met die uitsorteer en

verkope. Kontak gerus vir Alet Geldenhuys by 084 570 6653 as jy betrokke wil raak.   

NA
BUITE...
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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 asb van enige siekte /

hospitalisasie / trauma / ander nuus! 

VOORBIDDING

-Koos Richter (Gesondheid)

-  Servaas de Kock en Tom Smith wat onlangs Covid

positief getoets het. 

- Die personeel by skole. 

- Tutela Linden kantoor. 

- Die PEPUDA wetgewing wat ons kerk teenstaan.  

 (Die NG kerk het reeds skrywes gerig om hul standpunt

deur te gee en ons gemeente sal in ons eie hoedanigheid

ook 'n skrywe formuleer.) 

 

Indien u hulp of gebed nodig het stuur 
asseblief vir ons ‘n epos na die volgende adres.

gebede@domusdei.co.za

 

          GEDAGTE VIR DIE WEEK

                As daardie donkertes opdaag, is God nie weg nie
deur Stephan Joubert

“Life must be undergone.” So skryf die bekende digter, John Keats (1795–1821), op ’n keer vir ’n goeie vriend van

hom. Keats was nie onbekend met depressie, of met wisselende emosies nie. Hy het geweet van daardie groot

donkertes wat soms op jou lewe toesak. Tog het hy geweet dat hy met sy goeie vriende hieroor kon praat. Van

depressie gepraat - ook hier in ons dag kuier sulke ongenooide gevoelens by baie mense. Moenie dit in die

geheim ontvang nie. Moenie gratis verblyfreg hieraan gee nie. Of dit te lank laat vertoef nie.

Kry dadelik professionele hulp. Praat eerlik hieroor met goeie vriende en familie. Depressie is nie ‘n skande nie.

Of ’n sonde nie. Nog minder is dit een of ander binding van die satan, soos wat party verdwaalde godsdienstiges

meen. Groot kerkleiers, soos Martin Luther, het ook hiermee geworstel. Depressie is ’n siektetoestand wat

vererger solank as wat dit geheim gehou word. Weet in sulke tye dat die Here jou nie verlaat het nie. Hy het jou

nie afgeskryf as sulke donkertes dalk ongenooid in jou lewe opdaag nie. Weet dan dat God by jou is. Weet ook

dat Hy graag van ander mense gebruik maak om jou in sulke tye by te staan en te ondersteun.

PAGE 4DIE SUIDERKRUIS

https://www.facebook.com/stephan.joubert.14268?__tn__=-]K*F


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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JUNIE 

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
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

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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WET OP BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING Wet no. 4 van 2013

Teen die tyd is u waarskynlik bewus van die POPI wetgewing wat in werking getree het in 2021. Die doel van

die POPI-wet is om die manier waarop persoonlike inligting hanteer word, te beheer en te reguleer, om te

verseker dat dit op 'n verantwoordelike manier geskied. Hierdie het uiteraard ook ‘n invloed op hoe

inligting in ons gemeente versprei en gebruik word. In die volgende paar maande mag daar dalk

veranderings in ons manier van kommunikeer aan lidmate plaasvind, om in lyn te kom met die wetgewing.

Soos ons deur die proses gaan, sal ons die gemeente op hoogte hou van veranderings oor die manier hoe ons

werk met persoonlike inligting om aan die regulasies te voldoen. Ons volg die voorgeskrewe stappe om te

verseker dat persoonlike inligting van lidmate met groot omsigtigheid bestuur word



PAGE 7DIE  SUIDERKRUIS



PAGE 8DIE SUIDERKRUIS


