Nuusbrief #3
26 Januarie 2017
Nuus vanaf Sinodale Kantoor
Aan alle nuwe leraars
Die SDK sien uit om die 2017-nuwelinge in ons sinode te verwelkom!
Indien u vanjaar ‘n nuwe leraar in ons sinode is, wil ons u en
u gade na die verwelkoming nooi.
Om seker te maak dat ons niemand uitlaat nie, vra ons dat
die gemeentes, of selfs die nuwe leraars, ons in kennis sal stel
sodat ons u ook kan insluit by ons uitnodigings.
Stuur asb. u kontakbesonderhede aan me. Natassja Marais
(pa@ngkhoeveld.co.za).

Wêreldbiddag vir Vroue
3 Maart 2017

“My genade is genoeg vir almal”
Kliek hier vir meer...
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TUTELA WYDINGSDIENS
Tutela, met al sy diensvertakkings, hanteer min of meer al die professionele maatskaplike dienste
binne die Sinode van die Hoëveld. Aan die begin van elke jaar, hou ons ‘n wydingsdiens waar ons
die diakonale dienswerk van die kerk, en die personeel wat daarby betrokke is, aan die Here opdra.
Hierdie dienswerkers het inderdaad gebed en ondersteuning nodig.
Dit sal wonderlik wees indien gemeentes ook by die wydingsdiens teenwoordig kan wees om hul
ondersteuning aan die dienswerkers te demonstreer.
Sien die onderstaande uitnodiging. Laat weet asb ook hoeveel persone ons kan verwag ter wille
van verversings (Me. Ester Venter - ester@tutela.org.za / 011 975 8220).
Botha van Aarde
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FOKUS OP DIE WêRELD
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2017 NUWEJAARSVOORNEME –
SENDINGWERK
Aan die begin van ‘n nuwe jaar is daar menige positiewe en nuwe voornemens wat deur jou gedagtes
gaan. Ek gaan definitief gewig verloor, ek gaan ‘n beter werk soek, ek gaan …
So baie besluite en voornemens wat ons self maak, hou net ‘n paar dae en dan verval ons weer in ‘n
negatiewe leefwyse. Die rede is dat ons dalk self te hard probeer en nie luister wat God in ons lewe wil hê
nie.
Een van die groot opdragte waarin ons so maklik faal, is die opdrag van Markus 16:15: “Gaan uit, die hele
wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom.”
Dis nie altyd maklik om te getuig nie. Ons persoonlikheid, omstandighede en vele ander dinge staan baie
maal in ons evangelisasie-pad.
Christelike Lektuurfonds (CLF) wil gelowiges herinner aan ons gratis pamflette wat daagliks benut kan
word om hierdie opdrag ‘n groot avontuur saam met ons hemelse Vader te maak. Besoek ons webtuiste by
www.clf.co.za of kontak ons by info@clf.co.za of 021 873 6964 om ‘n lys van bykans 100 pamfletonderwerpe
te ontvang waaruit jy jouself kan toerus vir hierdie opdrag.
Net weer ‘n paar idees:
1. 4 Februarie is Wêreld Kankerdag. Jy ken dalk iemand wat ‘n kankervegter is of jou hart lê by bediening van siekes of jy ondersteun graag instansies soos Hospice. Voorbeelde van pamflette wat hier benut
kan word, is: “God se troos wanneer ek siek is”, “Troos in tye van swaarkry”, “Kry weer hoop”. Of as jy
dalk fondse beskikbaar het, kan jy iemand seën en bemoedig met die boekie “God hou jou in sy hand
vas” @ R25.
2. Hou altyd ‘n paar pamflette met verskillende onderwerpe en tale by jou en deel dit uit soos die Here
jou lei: gee vir die persoon wat jou motor oppas ‘n pamflet; los ‘n paar tussen die tydskrifte by die haarsalon of dokter se spreekkamer; plaas in die kleedkamer by die lughawe. Jy sal verbaas wees hoeveel
geleenthede daar is, sonder dat jy op die straathoek “traktaatjies” hoef uit te deel!
3. Indien jy deel is van ‘n gemeente wat sendingwerk ondersteun, is hierdie gratis lektuur ideale hulpmiddels om die sendelinge (plaaslik of elders) mee te seën vir gebruik in hul bediening. Onthou daar is ‘n
groot verskeidenheid tale beskikbaar. Daar is ook uiters bekostigbare preekbundels en dagstukkies in
Sotho, Zulu, Xhosa en Tswana beskikbaar wat van onskatbare waarde kan wees vir minderbevoorregte gemeentes.
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NG Gemeente Dinwiddie
5 Maart 2017 @ 09:00
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pastorale beraders
Ons kry navrae vir Pastorale Beraders.
Indien u wel ‘n Pastorale Berader is, kan u asseblief vir my u kontakbesonderhede
stuur. As u nie is nie, maar weet van iemand, stuur dan vir my die kontakbesonderhede en ek sal direk met hul kontak maak.
Ons wil graag ‘n databasis skep om sodoende ‘n addisionele diens te verskaf.
Stuur u besonderhede aan Natassja Marais [pa@ngkhoeveld.co.za].
Kliek hier vir ‘n lys van Pastorale Beraders.

datumlys
n Volledige datumlys, met die portefeuljeleiers se beplanning en belangrike
sperdatums, is hier beskikbaar.

aflospredikante
Klik hier vir ŉ lys van aflospredikante.

vakatures
Klik hier vir Kerkbode se lys van vakatures vir predikante, ander
kerklike amptenare en verwante kerklike instansies.

ander nuusbriewe
Januarie 2017 - In hierdie uitgawe
• Saamgesnoer deur brulperde en Bybels
• Bybels vir armes
• Brokkies

Januarie 2017 - In hierdie uitgawe praat ds. De Bruyn van
die verskeie struikelblokke wat hulle in Zimbabwe ervaar,
onder andere van Brigette wat nie skool toe kan gaan nie,
en vra vir gebed.
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GEBEURE

In ‘n neutedop...
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Tutela Wydingsdiens
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MES Kempton Park
The Hollywood walk of fame
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Wêreldbiddag vir Vroue
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Basaar
NG Gemeente Balfour
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Francois & Elizabeth
NG Gemeente Dinwiddie
Wêreld vir Christus Fees
NG Gemeente Welbekend
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VRYWARING
Die inligting wat voorsien word en standpunte wat gehuldig word in die NUUS VANAF HOËVELD
SINODE behels, het geen verifiëring van bevindinge, gevolgtrekkings en opinies deur die NG Kerk
van Suid-Transvaal [NG Sinode Hoëveld] nie. Dus weerspieël die inligting en standpunte wat in die
NUUS VANAF HOËVELD SINODE gehuldig word nie noodwendig die van die NG Sinode Hoëveld of
sy personeel en lede nie. Menings, afleidings en ander inligting in hierdie boodskap wat nie verband
hou met die amptelike werksaamhede van die NG Sinode Hoëveld nie, verteenwoordig nie die amptelike standpunt(e) van die NG Sinode Hoëveld nie.
NUUS VANAF HOËVELD SINODE plaas slegs nuus en inligting vanaf die sinodale, rings- of gemeentelike verband.
Die NG Sinode Hoëveld aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige benadeling en/of skade aan persone of eiendom as gevolg
van produk-aanspreeklikheid, waninligting verskaf, nalatigheid of die gebruik van enige metodes, produkte, instruksies of idees
wat vervat is in die materiaal soos opgeneem in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE nie. Die inligting en advies is beskikbaar
gestel in goeder trou en is afgelei van die inligting verskaf deur die betrokke organisasie/persoon en word voorgehou as betroubaar en akkuraat ten tye van die bekendstelling daarvan. Dit is die verantwoordelikheid van die gebruiker om sy of haar eie
besluite te neem oor die akkuraatheid, geldigheid, betroubaarheid en korrektheid van die inligting. Dit beteken dat die instansie
en/of die betrokke persoon wat die plasing in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE versoek, dan volle verantwoordelikheid vir
die gebeure of inligting aanvaar.
Vir enige navrae in verband met hierdie Nuusbrief skakel gerus me N Marais by 011- 975 8220.
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