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NG KERKGROEP:
UITNODIGING NA
JAAREINDE INLIGTINGSESSIE
Geagte Bestmed-lid
Bestmed Mediese Skema nooi u graag uit om die onderstaande jaareinde-inligtingsessies, insake die
ledegeld- en voordeelwysigings vir 2018, by te woon.
U sal volledige inligting oor die opsies, ledegeldverhogings en ander voordeelwysigings – vroeg in
November – per pos ontvang.
Besonderhede aangaande die jaareinde-inligtingsessies is soos volg:

AREA		
DATUM
PLEK
TYD		

Kempton Park
1 Desember 2017
NG Sinode Hoëveld - Gladiatorsstraat 56, Rhodesfield, Kempton Park
10:00 – 12:00

Indien u enige navrae het in verband met die jaareinde-inligtingsessie kan u my, Veronica Stuurman direk
kontak per epos by: veronicas@bestmed.co.za
Vriendelike groete
Veronica Stuurman Groep Adviseur

Jaarboek van die NG Kerke 2018 bestaan uit
inligting oor die Algemene Sinode, streeksinodes, ringe, gemeentes en predikante
van die meeste kerke in die NG Kerkfamilie.
Hierdie jaarboek verskaf al langer as 160 jaar
belangrike inligting oor die NG Kerkfamilie
aan predikante, kerkkantore en lidmate.
Die GOEIE NUUS is dat ons die prys vanjaar
verminder het weens die ontstuimige ekonomiese toestande. Bybel-Media, uitgewer
van die Jaarboek van die NG Kerke 2018, wil
ook met hierdie publikasie gestalte gee aan
sy leuse: Vennoot in geloof en bediening.
Om u bestelling te plaas, voltooi die
aangehegte bestelvorm en stuur dit direk
aan Bybel-Media.
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Inligting, Navrae en Diensverskaffing:
•
•
•

Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210
Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za
Of koop met jou kredietkaart op die webtuiste:
www.bybelmedia.org.za ,klik dan op winkel, óf tik die produknaam in.

KERKBODE 3 NOVEMBER 2017
Die Kerkbode van 3 November vertel ...
... hoe daar op die klein Karoodorpie Touwsrivier ’n doelgerigte pad na kerkeenheid gestap word.
Lees ook van motorwagte aan wie “pratende Bybels” uitgedeel is, oor ’n pretdraf op Merweville wat ’n draer van Jesus-liefde word, oor ’n herwinningsprojek op Vryburg wat
twee vlieë met een klap slaan, oor ’n verhouding tussen ’n
Wes-Kaapse gemeente en ’n susterskerk in Sri Lanka, oor
die NG Kerk se gemeentes in Zimbabwe, en oor ’n gesin
wat drie kinders in pleegsorg geneem het.
Daar is verskeie bydraes teen die agtergrond van die Reformasievieringe, onder meer een met ’n verrassende pespektief op die bieg en een wat verduidelik hoe Martin Luther se
invloed ver wyer as die kerk strek.
Lees ook oor ‘n voorstel dat die hofsaak van ’n aantal lidmate teen die kerk liewer deur arbitrasie besleg moet word.

BYBEL-MEDIA CORDIS TRUST-PRYSE
2018
Cordis Trust stel Bybel-Media in die besonder gunstige poKATEGESE SEISOEN: ME. ILSE
sisie om die Bybel-Media / Cordis Trust-prys vir die vyfde
keer in 2018 toe te ken. Die pryswenner sal, soos vanjaar, ‘n
FERREIRA HELP GEMEENTES...
kontantbedrag en oorkonde ontvang.
Die Kategese-taakspan en BM-publikasies het die afgelope jare hard gewerk aan die daarstelling van die
Oorspronklike Afrikaanse christelike publikasies wat in beste kategesemateriaal. Dié nuwe produkte is nou
2016/17 verskyn het, kom in aanmerking. Die prys word almal beskikbaar. Die Jeugkatalogus gee ook baie intoegeken aan die beste inskrywing/publikasie in die kate- ligting en riglyne vir gemeenteleiers.
gorie gesin-, jeug- of jonger kinderpublikasies.

BM-PUBLIKASIES - KERKMUSIEK
Liedboek van die kerk – Begeleiersboek Deel 1 en 2

Om die kategesemateriaal nog beter bekend te stel
in die Gauteng-omgewing is een van BM se personeellede beskikbaar om gemeentes spesiaal hiermee behulpsaam te wees.

Kontak gerus vir me Ilse Ferreira per e-pos by: ilseferBaie gemeentes het navraag gedoen oor die begeleiersreira@bmedia.co.za of by selfoonnommer 063 529
boek. Dit is nou herdruk in twee dele elk met ‘n ringrug0170. Indien jy in Pretoria of omgewing woonagtig is,
binder sodat dit makliker is om te blaai.
kan jy vir Ilse by die kantoor van die
Algemene Sinode in Pretoria besoek.
Prys: R600-00 per stel. BTW en posgeld ingesluit. Reeds
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Kry die inligting en publikasies dáár by
beskikbaar.
haar kantoor.

Ref 500 Feesgeleenthede deur die
TKR aangebied
Houtkruis.. ‘n Musiekblyspel uit die Reformasie
Een van die produksies wat met die
samewerking van die Tussen Kerklike
Raad aangebied word, is die musiekblyspel, Houtkruis, wat in 2008 deur 24 000
mense in die Staats-teater gesien is.
Die Verhaal: Martin Luther het sy 95
stellinge teen Wittenberg se kerkdeur
vasgenael en skokgolwe breek deur die
bestaande kerk. Skielik kan jou geloof jou
na die brandstapel stuur! Hoe Luther se
optrede die gewone mense en die kerk
raak kry gestalte in die HOUTKRUIS. Te
midde van boere-opstande en monnikgesang beleef ons twee verhale van geloof,
liefde, verraad en vergifnis.
Musiek wissel van Gregoriaanse gesange
tot groot treffers soos Die Via Dolorosa,
Hierdie Kind, en Koos Doep se Gebed.
Die hoofrolle:
Jannie Moolman, Zita
Pretorius, Marno van der Merwe, Edrien
Erasmus, Rouel Beukes en Pieter Smit
Produksietye:
Vrydag
3 Nov . 19:00
Saterdag 4 Nov. 11:00 en 15:00
Sondag
5 Nov. 15:00
Plek: Choose Life Kerk in Rubensteinstraat Moreletapark, Pretoria.
Kaartjies: R120, R160 en R200 is beskikbaar. 20% Afslag vir 20+ kaartjies!
Bespreek: iTickets. (iTickets.co.za). Doen dit nou!
Kom kyk hoe die Reformasie van 500 jaar gelede jou vandag nog raak!!
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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.

Organisasie / Instansie
NG Gemeente Warmbad

Vakante pos
Jeugwerker

Sluitingsdatum
22 November 2017

Vir meer inligting oor die bogenoemde vakatures, klik hier.
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GEBEURE

In ‘n neutedop...

NOVEMBER
3

NG Brakpan 100ste bestaansjaar
feestyd

15

Coenie de Villiers optrede
NG Kempton-Hoogland (Kairos)

Houtkruis Musiekblyspel

18

Jak de Priester optrede
NG Lynnwood

4

Gratis Kermis
NG Bonaeropark

18

Manne Ontbyt - Meer as oorwinnaars
NG Charl Cilliers

4

Sonja en Tjokker konsert
NG Kempton-Hoogland

19

Optrede: Willie Botha
NG Boksburg-Wes

11

Buster & Bella
NG Presidentsoord

20

Leierskapspraatjie deur Dr. Richard Blackaby - Maak ‘n verskil in moeilike tye

VBO-Kursus in Skoolbediening
aangebied deur FutureNow
NG Jubilaté

24

3-5

13-15

NG Kempton-Kruin
Du Preez Stoltz
NG Nigel

DESEMBER
1

BestMed Jaareinde Inligtingsessie
NG Sinode Hoëveld

Die 2018 Kerkkalender is hier beskikbaar.
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VRYWARING
Die inligting wat voorsien word en standpunte wat gehuldig word in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE,
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, oortreding van die Outeursreg Wet 98 van 1978 soos gewysig, 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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