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PREEKREEKS
Geloof wat werk

29/8

Jak 1:17 - 27

Geloof in aksie

5/9

Opelug Erediens

Jak 2:1 - 17

Liggaam en siel

12/9

Jak 3:1 - 12

Die krag van woorde

19/9

Jak 3:13 - 4:8

Tevredenheid

26/9

Jak 5:13 - 20

Kragtige gebed

Elke Sondag word ons
dienste op YouTube
gestroom.  Skakel

gerus in.

BELANGRIKE DATUMS 

sondag 26 september

1-10 oktober

sondag 3, 10 oktober

4-8 oktober

sondag 10 oktober

saterdag 23 oktober

SONDAG 24 oktober

sondag 31 oktober

saterdag 6 november

saterdag 13 november

sondag 14 november

sondag 21 november

maandag 22 november

sondag 28 november

maandag 29 november

 

geen sondagskool

skool gesluit

geen sondagskool

ds yolandi kok is met verlof

09:00 ds jaco schoeman lei ons erediens

10:00-12:00 vier ons solo's 'n damestee

18:00 aanddiens met spesiale nagmaal - gemeenteraadslede met die

belydenisgroep

09:00 reformasie sondag - opelug erediens - belydenis van geloof met

nagmaal

oktoberfest

08:00-10:00 2022 jaarbeplanning

kategese afsluiting

09:00 dankfees erediens

18:00 dagbestuursvergadering

kerssangdiens - "Breath" sanggroep treë op by ons

18:00 gemeenteraadsvergadering
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JEUGBEDIENING
Die Gr R’e van beide Pikkies & Peuters en Unika Laerskool se weeklikse Bybel lessies
word in kleingroepe gedoen, hulle kan nou al uit volle bors uit “Hy het die hele wêreld
in Sy hand” sing en maak die bewegings fluks saam, hoop julle kon hul laas Sondag
identifiseer by die erediens.
Die Pre-Teen groep is so ‘n paar weke oud en geniet die Gr5-7 kinders dit om saam hul
Bybelkennis uit te brei op ‘n Vrydagmiddag. Natuurlik is daar ook tyd vir saam-aanbid
en saam-spanwerk doen en die tyd gaan meeste van die tyd te vinnig verby. Die
afgelope weke het die kinders geleer van Jerobeam en Rehobeam en die val van Israel,
gelukkig was Nehemia daar om die stukkies van Jersusalem weer bymekaar te sit.
Die Saterdag wat verby is het die Pop-Up groep (tieners) wat nou alreeds die hele
kwartaal elke Vrydag bymekaar gekom het, hul afsluiting gehad. Die groep het in die
kwartaal om die beurt by NG Kerk Randburg, Aan die Berg, Fontainebleau
Gemeenskaps kerk en Domus Dei bymekaar gekom. Jeugleieers van die onderskeie
kerke werk saam om Randburg se tieners te bedien. Bybel vasvra, Fear Factor,
Lyndanse en Flieks is aangebied om mentor verhoudinge met die tieners tot stand te
bring. 
Laas Sondag kon ons weer die Kinder en Tiener kleingroepe se fisiese deure oopmaak.
Kinderlaggies en voete het die saal ingestroom!  Weekliks word die lesse met die
mentors wat aan diens is voorberei en leer ons self so baie van die Bybel en ons Jesus.
Dit was ‘n plesier om vir die kinders voor te berei om hierdie geleentheid vir hulle so
aangenaam as moontlik te maak. 
Volgende kwartaal maak ons weer so!

Pa Jaco en dogter Kara doen
saam 'Footloose' by die Pop-up

se lyndanse

Aanbiddingspan in aksie
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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 asseblief van
enige siekte / hospitalisasie /

trauma / ander nuus! 

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

 
 
 
 
 
 

 gebede@domusdei.co.za
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Prediker vandag:
Erediens: Ds. Yolandi Kok

Orrelis: Carel Henn en Span:

Diensbeurt/Nuwe lidmate: 

Heinrich eksteen en friedrich

slabbert

Afkondigings: Ds Yolandi Kok

Blomme: Sunette de Vos

Klank: Theo Ferreira, Pierre Kok 



PAGE 5DIE SUIDERKRUIS

Ons is opsoek na pryse vir kompetisies.  Laat
weet die kerkkantoor as jy kan help.  
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Rondom 1847 was Ignaz Semmelweis ’n dokter in ‘n Weense hospitaal, waar
bykans 10% van die vroue in een kraamsaal aan infeksie gesterf het. Toe kom
hy agter dat mediese studente, wat daar opgelei word, eers disseksies doen as
deel van hul opleiding in anatomie, voordat hulle met bevallings gaan help. Sy
gevolgtrekking was dat hulle bakterieë oordra, omdat hulle hande nie deeglik
genoeg ontsmet was nie. Toe hulle dít begin doen het, was die sterftesyfer in
die kraamsaal binne maande nul. Semmelweis het sy bevindings wyd en syd
bekend gemaak. Niemand wou hom egter glo dat sulke streng higiëne nodig
was nie. Uiteindelik is Semmelweis in 1865 in ’n gestig dood as ’n verbitterde
man sonder dat mense hom ernstig opgeneem het. Eers na sy dood het sy
teorieë wêreldwyd inslag gevind.

Indiwidue, soos Semmelweis, wat nuwe dinge raaksien, word nie altyd raak
gehoor nie. Mense hou nie van verandering nie. Of van nuwe dinge nie. Vra vir
Josua en Kaleb in Numeri 13. Hulle was deel van die 12 verspieders, wat die
Beloofde Land moes gaan verken. Die ander tien verspieders was egter nie lus
vir die nuwe land nie. Hulle het reuse probleme daar raakgesien. Die volk het
saamgestem. Hulle wou terugkeer na Egipte. Josua en Kaleb het egter saam
met Moses geglo daar wag ’n beter pad saam met die Here in die onbekende
nuwe land. Hulle was reg, al was hulle nie gewild nie. Leer asseblief by hulle.
Laat hulle jou mentors wees en nie al daardie kleingelowiges rondom jou, wat
moed opgegee het met die lewe nie. Sien die Here op nuwe maniere en nuwe
plekke raak, al doen jy dit alleen. Moenie aansteek by die hooploses nie.
Moenie moedeloos word as niemand ander sien Wie jy raaksien nie. Volg jy net
vir God. Hou aan om te doen wat reg is. Laat die oortuigingswerk oor aan die
Here.
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GEDAGTE VIR DIE WEEK.....

Kyk anders, glo reg

deur Stephan Joubert

 

 

 

https://www.facebook.com/stephan.joubert.14268?__cft__[0]=AZUYBzbXi70yXmx--NZ-Knt9jgIjTkzDzxRc982EC6-URV2ZM1PEOQpr74QOBIqp4cr5xhXmD3bPt8fkef1hgEBtyKA9ovMfl9wXToDtlNRCgiqckl6Z3YAmR-pRQ9wBMu7vkGqZupFbmdS7KqS87BUG&__tn__=-]K-R


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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Scholtz Melanie 09/01
Atkinson Sylvia 09/02
Ferreira Theo 09/02
Du Plooy Nicolene 09/03
Maré Heleen 09/03
Pretorius Philip 09/03
Scholtz Lara 09/04
Botha Rian 09/04
Eksteen Heinrich 09/04
de Jager Quintin 09/05
Crous Sharon 09/08
Ferreira Andries 09/10
Venter Christien 09/10
de Kock Wessel 09/12
Fourie Marelize 09/13
Botha Larene 09/14
Steyn Sarel 09/15
Jacobs Sarie 09/17
Beukes Ilze 09/19
Herbst Danika 09/19
Gouws Danie 09/20
Kapp Gert 09/21
van Helden Annika 09/21
van Eeden Christiaan 09/22
Swart Louisa 09/23
Huyser Rochelle 09/24
Enslin Kristen 09/26
Maré Gert 09/29

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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