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U kan ook hier ons eredienste aflaai. 

Bid asseblief dat ons EREDIENSTE egte ontmoetings  
met die lewende God sal wees! 

Welkom aan elkeen wat vandag saam aanbid! Mag die 
Here ons in ons liefde vir Hom en mekaar seën! Geluk 
aan dié wat die afgelope of komende week verjaar/het! 
LERAAR TEMA TEKS 

Prop.  
Elané 

Sassen-
berg 

 
09:00 

Leef as 
God se 

meester-
stuk... 

Efesiërs 2:10 
God het ons gemaak 

wat ons nou is: in 
Christus Jesus het Hy 
ons geskep om ons 
lewe te wy aan die 

goeie dade waarvoor 
Hy ons bestem het. 

Dr. Erika 
van  

Tonder 
09:00 

Soetdoring 

Christene 
kan hemel 
en aarde 
beweeg. 

Jakobus 5:16b 

Die gebed van 'n  
gelowige het 'n  

kragtige uitwerking.  

Ds. 
Corné 

Randall 
18:00 

Debeon 

Gesamentlike 
Jeugerediens by 

Overkruin om 18:00 
Senior Kategese       

om 19:00 



CORONA GEBED: 
Bid vir ons land  
en die  wêreld:   

  
116 078 673 mense het 

wêreldwyd die virus     
opgedoen. 91 769 868  
(79.06%) het gesond  
geword en 2 577 394 
het gesterf (2.22%).  

Daar is al 275 838 140  
mense wêreldwyd     

inge-ent! 
 

In Suid-Afrika het 1 516 
262 mense dit gekry, 50 
366 gesterf (3,32%) en    

1 434 772 (94,63%)  
gesond geword.  

Daar is ook al 70 527  
mense inge-ent.  

 
(Stats @ Do 04/03/21 

23:00 Covid Vizualizer).  
 

GELUK!!! 
 

Baie geluk aan Nichol 
Horn en Roelien 

Claasen wat Saterdag 
in die huwelik getree 

het! 

Offergawes en Lofoffer 
Dankie aan almal wat getrou 
’n offergawe gee. Ons leef in 

moeilike tye waar die        
gemeenskap en                

gemeente swaar trek.  
 

U kan u dankoffer EFT of 
skandeer met Zapper of in ‘n 
erediens of in ‘n koevert by 
die kerk se posbus ingooi. 

Bid asb. vir die finansies van 
ons gemeente en              

gemeenskap.   
 

Ons bankbesonderhede: NG 
Gemeente Wonderboom, 

ABSA Tjek-rekening, Reknr: 
526 015 1136 Sinoville tak 

336945.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mag die Here julle seën in 
julle liefde vir mekaar en 

Hom en mag julle ‘n    
wonderlike huwelikslewe 

hê!!! 



Eredienste in Fase 1 van Inperking 
 

Suid-Afrika is van 1 Maart 2021 in Vlak 1 van inperking. Dit het die 
volgende implikasies vir ons as kerk: Eredienste is oopgestel met die 
nodige protokolle in plek. Daar mag thonderd persone ‘n erediens 
asook begrafnisse bywoon. Sanitering, sosiale afstand, en maskers is 
verpligtend. U  hoef nie plek te bespreek vir eredienste nie.  
 
Ons dank die Here vir hedendaagse tegnologie, want dit impliseer dat 
ons regstreekse uitsendings van begrafnisse en eredienste kan 
uitsaai, asook videos op youtube kan laai en klankbane kan opneem 
en uitstuur. Ons werk daaraan dat ons vermoë om eredienste op te 
neem en uit te saai, sal groei en is ook van plan om, selfs wanneer 
die inperking gelig word, daarmee voort te gaan.  
 
Dankie aan elkeen wat dit moontlik maak! Kom ons bid dat ons 
eredienste vir almal, of jy dit fisies of virtueel beleef, tot seën sal wees 
en dat God bo alles geëer sal word!  

Junior kategese: Die Junior Kategese (Voorskool tot Gr6) registreer 
aanlyn. Ons wil in samewerking met ouers die Sewe Familie-gewoontes 
hanteer en plaas ‘n skakel op die gebedsbrief asook ons ander media 
waarmee u u voorkeur kan meld en ook kan registreer.  Ons kan nie die 
kategese soos normaalweg hanteer nie, en vertrou dat hierdie      
metododiek vir ons almal tot voordeel sal wees. Vul asb. u en u kind se 
besonderhede op die aanlynvorm in, en ons sal eersdaags met u in 
verbinding tree. Die skakel is https://forms.gle/qu4VYuyX6i2GVHn87. 
Indien dit nie werk as u daarop kliek nie, vul dit net so in Google in en 
voltooi asb. Navrae dr. Nelius Steyn (082 890 8820) of Elize Steyn (061 
234 5750). Dankie vir die ouers wat reeds gereageer het. Ons wag nog 
vir ‘n deel van die ander ouers. Junior Kategese begin Sondag, 14 
Maart 2021 en ons vra dat die ouers en kinders na die bywoning van 
die erediens, in die kerkgebou sal agterbly vir verdere reëlings.  
 
Senior Kategese: Die seniors (Gr7-11) moet aanlyn inskryf by https://
docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc6V1wJEvnh6iOTPEdjj3zXFDtyAsB6rBYFCaMtXh4YjJx
qQA/viewform?usp=sf_link. Die belydenisgroep van laasjaar moet asb. 
vir dr. Nelius Steyn (082 890 8820) of Elane Sassenberg (072 974 1864) 
kontak. 


