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vir ander. 
Gal 2:11- 14

Ds. Yolandi Kok
 

 

11 JULIE

Vredemakers
 

 

 

 

 

DIE SUIDERKRUIS

 

SONDAG -4 JULIE 09:00 

GEEN EREDIENS OP ONS KAMPUS.  

ONS SAL 'N SKAKEL UITSTUUR

DEUR WHATSAPP

10:00 SONDAGSKOOL SAL

GESKIED DEUR ZOOM/YOUTUBE

DONDERDAG - 8 JULIE 19:00

RANDBURG INTERKERKLIKE

AANLYN GEBEDSAAND

 

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

PAGE 1DIE  SUIDERKRUIS

Dagboek
4 Julie 2021



G
R

EN
D

EL
TY

D
 B

EM
O

ED
IG

IN
G

Whatsapp oordenking reeks
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WAARDEVORMING PROGRAMME BY 

VOOR -  EN LAERSKOLE 

Met die aanstelling van ons nuwe Jeugleier het Domus Dei 'n
nuwe energieke teenwoordigheid by skole in ons omgewing. 

Ons bied waardevorming programme en Bybel lesse  in groot en
klein groepe aan,  help met berading, ondersteun personeel  en
het 'n gebedsgroep spesiaal vir skole.  Bid saam met ons vir al
die skole in ons omgwing veral in die lig van die pandemie.  

Hier is iets uit  Ingrid se pen: 

"Skool uitreike het die afgelope paar weke vir my ‘n nuwe kleur
en geur gekry. Ek vind myself opgewonde raak om die
kinderogies te kan sien, sien hoe hulle, hulle harte met my deel
wanneer ons ‘n liedjie sing, opgewonde raak wanneer ek met
hulle speletjies speel. 
Daar is ‘n opgewonde rustigheid wat saam met kleuters kom
wat ek ontdek het, hulle wat skarrelend saam ‘stuck in the mud’

kan speel, sonder dat hulle enigsIns minder energie het, hulle
wat werklik soos sponsies aan lippe kan hang as jy hulle wêreld
betree. 

Hierdie was werklik my ondervinding gewees toe ek by
Laerskool Unika en Pikkies & Peuters gaan inloer het. Ek het
natuurlik nuwe respek vir onderwysers gekry, wat hulle harte
en siele ook uitstort op die kindertjies. 
Die Here het ‘n stukkie hemel vir ons gegee toe hy gesê het
“Laat die kinders na my toe kom.”, dalk het ook die rustigheid
van hul gelukkigheid gesoek, dalk het hulle ook sy tenk vol
gemaak. Hierdie glo ek in my binneste-binneste hart en is dit vir
my ‘n hemel-likheid om die Here se hand te vat en saam Sy
koningkryk te verbreed, huppelend, soos ‘n kind."
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Na buite...
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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

 

          GEDAGTE VIR DIE WEEK

                Die lewe is nie regverdig nie, maar God is
deur Stephan Joubert

Die lewe slaan ‘n mens partykeer ’n klipharde hou op die ken. Dit is nie aldag regverdig nie. Opregte mense

verloor soms alles wat hulle besit. Skurke en skelms floreer. Die wiel is veronderstel om te draai, maar dit doen

nie. Dit het iewers vasgehaak. Dit lyk of dit net beter gaan met al wat ‘n boef en ‘n skurk is, maar al hoe slegter

met die Here se mense. Hoe dan gemaak? Jy moenie val vir daardie wortel, wat sommiges voor jou neus swaai

in sulke tye nie. Ek praat daardie gevleuelde woorde: “Glo maar net; alles sal regkom.” Soms kom dinge nie reg

nie, in elk geval nie soos wat jy gedink het dit behoort reg te kom nie. Vra maar vir diegene wat hulle werk of

hulle gesondheid verloor het, selfs al glo hulle. Maar wat jy wel in sulke tye moet doen is om die Bybel ernstig

op te neem dat God steeds regverdig en vol liefde is. O ja, en dat jy geroep word om Hom te dien, dit maak nie

saak wat mét jou en róndom jou gebeur nie. Hy is jou Herder, wanneer jy langs groen weivelde loop, maar ook

as jy deur ’n donker dal moet worstel.

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 vir volle herstel na

Covid 

-Christien Venter -Covid positief getoets

-Henneman Venter -Covid positief getoets

-Alexander Venter -Covid positief getoets

-Sarie Schwarz -Covid positief getoets

-Die personeel by skole. 

-Tutela Linden kantoor. 

-Die PEPUDA wetgewing wat ons kerk teenstaan.  
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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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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

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

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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