Nuusbrief #5
9 Februarie 2017

ToekomsNou: Kursus in
Gesinsbediening
•
•
•
•

Wat is Gesinsbediening nou eintlik?
Waarom is Gesinsbediening so belangrik in ons
tyd?
Wat is nodig vir suksesvolle Gesinsbediening?
Praktiese gereedskap vir implementering in jou
gemeente.

Dinsdag 7 Maart 2017
R100 per persoon
Handleiding en verversings ingesluit!
Waar: NG Gemeente Boksburg-Oos
h/v Tiende str. en 14de Laan, Boksburg- 		
Noord
Registrasie, Tee en Koffie vanaf 8:00
Program begin 8:30 en eindig 14:00

6 VBO punte word verdien!
Vir meer inligting en inskrywings:
Kontak Gert van der Merwe van ToekomsNou by
gert@novitae.co.za / 074 885 6315
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FOKUS OP DIE WêRELD

Bekende motiveringspreker, prediker en
skrywer van o.a. Pierre
Spies en Chad le Clos
se biografieë, asook
Leeusrugbyspan motiveerder, preek op
Sondag, 19 Februarie
om 9h00 by NGK Balfour. Moet dit nie mis
nie. Almal welkom.
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Reformasie 500!
Ons vier vanjaar die 500 jarige herdenking van die Reformasie.
Elke week gaan ek kort brokkies gee oor verskillende reformatore en hulle standpunte op versoek van
die SDK Dagbestuur.
Ek hoop dit gaan leraars help met goeie preekstof, want die kerk moet altyd bly reformeer.
Hier is ‘n voorsmakie van die stellings van die grootste en mees invloedryke van al die kerkhervormers:
Johannes Calvyn, gebore 1509 in Noyon, Frankryk.
“Die Goeie Nuus van Jesus is nie ‘n leerstelling van ons lippe nie, maar van ons lewe”.
“Ons geloof sal ons niks baat as dit nie ons hart verander, ons gedrag deurdring en ons in nuwe skepsels verander nie”.
Mag Jesus ons Heer, ons help om Hom met brandende harte te volg, soos Calvyn.
Dr Danie Malan
Voorsitter Diensgroep LAS
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REFORMASIE 500 - MAART PAMFLET
Vrygemaak vir hierdie lewe

Christenskap vrywaar jou nie van die probleme van gewone menswees nie.
Martin Luther het intens bewus geword van die implikasie daarvan dat God
uit genade in Jesus Christus ons wêreld binnegetree het. Omdat Jesus self
mens geword het, staan Hy nie apaties teenoor ons kwellinge, versoekings en
pyn nie, maar het Hy juis deernis en begrip daarvoor.
Toe dit duidelik word dat die mens nie die probleme, twyfel, angs, boosheid
en pyn van die wêreld kan oplos nie, het God ingegryp en sy Seun gestuur.
Hierin lê die krag van die Reformasie en die relevansie daarvan vir ons
vandag, 500 jaar later. Om vir Christus te volg, maak jou vry van die druk
van populêre waardes, en daarom het dit ŉ groot waarde en betekenis, nie net
vir die toekomstige lewe nie, maar juis ook vir hierdie lewe.

Bestel gerus hierdie pamflet vir julle gemeente en loop saam met Christelike Lektuurfonds die
Reformasie-pad van vrymaking gedurende 2017. Januarie en Februarie se pamflette “Vrygemaak deur ‘n God wat Hoop gee” en “Vrygemaak om met vreugde vir ander te lewe” is ook nog
beskikbaar indien julle dit misgeloop het.
Vir bestellings en navrae skakel 021 8736964 of epos na order@clf.co.za.
Die pamflette is ook aflaai baar op www.clf.co.za of deur CLF se gratis slimfoon-toep.
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NG Gemeente Dinwiddie
5 Maart 2017 @ 09:00
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Voorbidding word op 12 Maart 2017
tydens Eredienste gevra vir TOIBO
se werksaamhede - Sien hiermee ‘n
inligtingstuk vir meer.
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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.
NG Gemeente Kempton-Krag
Aflos orreliste benodig, tarief sal met die aflos onderhandel word. Aflos datums:
19/03/2017 @ 08:00 - Diens begin 08:30
23/04/2017 @ 08:00 - Diens begin 08:30
30/04/2017 @ 08:00 - Diens begin 08:30
Begeleiding op ‘n klawerbord (keyboard)
Kontak Lukas Ferreira by 082 054 1786 of Tina van den Berg by 082 359 5608 of
kempton-krag@telkomsa.net / tina@bramante.co.za

CMR Standerton beskik oor ‘n voltydse pos vir ‘n Maatskaplike
Werker. Klik hier vir meer inligting oor die vakature.
Die Tuiste vir Bejaardes in Nigel het ‘n Maatskaplike Werkerspos wat
binnekort vakant raak. Klik hier vir meer inligting oor die vakature.
NG Gemeente Kroonrand is op soek na ‘n geskikte persoon wat as
Musiekleier in die gemeente sal kan optree. Sien asseblief hier vir
meer.
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GEBEURE

In ‘n neutedop...

FEBRUARIE
12

Biddag vir Onderwys

12

Ligstad
Vintage Vibes

16

MES Kempton Park
The Hollywood walk of fame

MAART
3

Wêreldbiddag vir Vroue

3

Basaar
NG Gemeente Balfour

5

Francois & Elizabeth
NG Gemeente Dinwiddie

7

ToekomsNou
Kursus in Gesinsbediening

10-12

Wêreld vir Christus Fees
NG Gemeente Welbekend

12

Erediens - Voorbidding vir TOIBO

Wêreldbiddag vir Vroue
3 Maart 2017

“My genade is genoeg vir almal”
Kliek hier vir meer...
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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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