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Omgee-gemeente, gesalf vir genesing en bevryding 

Sondag 6 Augustus 2017 

Baie Welkom by ons Erediens! 

www.bergbron.org.za 

 

 
 

 

 

 

 

Omgee: 
 Johanna Ruthven sukkel om te loop. 

 Johann Marshall (Anneliese se man) ervaar hoofpyne en verswakte gehoor en sig. 

Offergawes:◊ 

Offergawes: ‘D’ gemerk: vir behoeftiges.Ongemerk: instandhouding v/d erediens. 
 

Afkondigings:☼... 

 Vandag word bevestig as ouderling, Charl Truter, en as diakens, Martie 
Ackerman en Martin Rodgers. Ons bede is dat die Here hulle sal seën in die uitvoer 
van hulle amp. 

Erediens 
Vandag se erediens word gelei deur ds.Stephan Briel 

Lees: Luk 10: 1-20. 
Fokus: Luk 10: 1, 9. 

Jesus stuur jou uit om dissipels te maak deur die gawes van die 
Heilige Gees. 

 

http://www.bergbron.org.za/
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 Gemeente-toerusting vanmiddag om 17h30 in die kerkgebou. Ons behandel 

week 6 van “Oorwinnaars Dag vir Dag”. 

 Die Hoërskool kategese vind ook plaas om 17h30.  
 Ons begin DV volgende Sondag, 13 Augustus met ‘n 40 dae reeks “Vreugdevol 

Vry” wat handel oor die 5 Solas van die Reformasie. Elke week gaan ons ‘n Sola 
hanteer in die preek, Bybelstudie en dagstukkies vir die week.  

 Volgende Heilige Gees seminaar word DV 19 Augustus aangebied by Linden 

GK. ‘n Vereiste is dat jy alreeds die Oorwinnaarsnaweek bygewoon het. 

Besprekings kan by Celeste (082 372 8684) gedoen word. 
 Dankie-sê briewe vir tiendes wat verlede jaar (2016) gegee is, is by Elma agter in 

die kerk beskikbaar 
 Databasis: stuur jou naam en die vaardighede waarmee jy diensbaar kan wees, 

asook jou beroep vir die kerkkantoor: kantoor@bergbron.org.za.  Indien jy nie e-
pos het nie, kan jy dit per whatsapp stuur na Fanie Olivier by 079 710 2344 

 Tee/koffie skinkbeurte – vandag skink Groep 1, Susan Botha, Kinnie, Annette en 
Maureen.Volgende Sondag is dit Groep 2, Elma, Karla, Annamie en Hilda Roodt.. 

 Vir afkondigings of berigte (asb. voor Donderdag) in DLK kontak Ankie (011 
673 9705, pieterankie@eject.co.za of sms na 072 651 8286). 

 

Gebed  
 ONTHOU ASB: GEBED IN DIE KUIERKAMER ELKE SONDAG OM 8:00 

Sondagoggende is daar geleentheid vir ALLE lidmate om saam te bid vir die twee 
eredienste asook gemeente-aktiwiteite. 

 

Oupas en Oumas wat bid vir hulle kleinkinders 

Die dag van gebed vind plaas op 10 September.  

Snr lidmate, die Vroue-aksie, Gasvryheidsgroep, Kinderkerk aanbiedsters en ander 

vrywilligers, moet asseblief na vandag se erediens agterbly vir ‘n kort saamgesels. 

Inligting / voorstelle 
1. Lig die dominee en kerkraad in t.o.v. die dag en kry toestemming om dit te reël. 

2. Betrek van die Snr lidmate, die Vroue-aksie, Gasvryheidsgroep, Kinderkerk 

aanbiedsters en ander vrywilligers om die dag te beplan.  

3. Oupas en oumas, ouers kan foto’s bring van hulle kinders/kleinkinders, met ‘n 

kort beskrywing van elkeen.  

4. ‘n Powerpoint aanbieding van die foto’s kan saamgestel word en tydens die 

erediens op die skerm gewys word. Daarna kan daar vir die kinders gebid word. 

5. Kleinkinders wat teenwoordig is, kan deur die Oupas en Oumas geseën word.  

6. Na die diens kan almal gesellig saam verkeer met ligte verversings of lekkernye 

by tee en koffie. 

mailto:pieterankie@eject.co.za


3 

7. Dit is belangrik dat die fokus op die gebed moet wees. 

8. Julle is welkom om van julle eie inisiatief gebruik te maak. 

9. Ons sal dit waardeer indien julle laat weet of  julle gaan deelneem aan die dag. 

Vir meer inligting besoek www.grandparentsdayofprayer.com 

 
Manne ontbyt 

 Op 19 Augustus hou AGS Westdene hulle eerste Manne –ontbyt. Ons Gemeente se 
manne is genooi om ook die oggend by te woon. Hulle het ‘n spreker gereël en ook ‘n 
borg gekry vir die ontbyt.  Dit kos jou dus niks, daar sal net ‘n houer geplaas word 
vir die groep om ‘n offergawe te gee. 

 Laat weet vir Gerhard watter manne die ontbyt gaan bywoon. 
 

Lekker verjaar ...! Verjaardae vandag en in die week: 
 6 Aug  Mariëtte Sorgdrager    072 611 4751 
 7 Aug  Hendrina Van Der Walt (89)  084 802 6917 
 9 Aug  Ruan Erasmus     079 570 8421 
 9 Aug  Elma Mulder     082 416 4138 

 

Die Lewende Woord vir Jou Vandag  
 

Lees: Luk 10: 1-20.  
Fokus: Luk 10: 1, 9.  
Jesus stuur jou uit om dissipels te maak deur die gawes van die Heilige 
Gees.  

 Ons deel in Jesus se gesag (vers 1) en vermoë (vers 19) om dissipels van alle nasies 
te maak.  

 Ons deel in Jesus se aktiewe vermoë om die vyand met al sy geweld te oorwin deur 
die Heilige Gees se gawes wat funksioneer deur ons.  

 Ons moet funksioneer in die gawes van die Gees as ons dissipels maak. Daarom 
beveel Jesus ons direk om voortdurend die siekes te genees (vers 9).   

 
Vir nadenke en gesprek by selgroepe en huisgodsdiens:  

 Het jy al Jesus se L-10-T model gevolg? Wat was die gevolge daarvan?  

 Hoe deel ons in Jesus se gesag (vers 1) en vermoë (vers 19) om dissipels van alle 
nasies te maak?  

 Het jy al ‘n sieke genees in Jesus se Naam?  
 

Wil jy by Bergbron Gemeente aansluit? 
   Vul ’n pienk vorm in en gee dit vir ds Stephan.  

http://www.grandparentsdayofprayer.com/
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Residentia Ons Huis 

 Residentia Ons Huis het kamers beskikbaar in die algemene eenheid, Alzheimer / 
Dementia afdeling asook frail care. 

 Dienste sluit die volgende in: 24hr versorging, 3 maaltye per dag, koffie / tee 
tussenin, wasgoed en skoonmaak dienste. 

 Belangstellendes kan Ronel kontak by 011 672 5018 of e-pos op 
onshuisontvangs@residentia.co.za.  
 

 


