Welkom by die aanddiens! Ons glo jy gaan dit saam met ons geniet en dat Jesus iets nuuts
van Homself aan jou gaan kom wys!
Indien jy nuut is, en graag op ons databasis wil kom om emails en smse van die kerk te kry
met inligting, vul asseblief die Wit Bladjies tussen die stoele in en gooi dit in die hout
posbusse by die deure soos jy uitstap na die diens.
Impacting people to follow Jesus
5. Die Lig vir die Wêreld
“Ek is die lig vir die wêreld.”
Johannes 8:12

Johannes 9:1-38






Dit was nog altyd God se begeerte om Homself aan ons te openbaar.
God wil lig skyn op die areas waar ons Hom verkeerd verstaan.
Die mens se begeerte is nog altyd om te verstaan wie God is en Hom daarvolgens te verduidelik.
God pas egter nie in ons bokse nie en sal lig skyn op hoe ons bokse Hom beperk.
As ek en jy eerder fokus op die WIE in plaas van die HOE kan ons by 'n plek kom waar ons meer verstaan

Notas:_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Jy is welkom om na die diens na een van die glas gebedskamers te gaan voor in die kerk indien
jy saam met iemand wil bid of wil hê iemand moet vir jou bid.
Die Raamwerk is ook Elektronies beskikbaar op die YouVersion Bible App onder Events op die Menu.
Laai gerus die App af by www.youversion.com of in jou App of Play Store

051- 451 1017

kerk@kerk.co.za

www.kerk.co.za

News Flash
T.i.C.
T.i.C. is die hoërskool tienerbediening van die kerk. Ons het elke Vrydag aand van 17h3019h30 ŉ byeenkom vir alle hoërskool tieners. Vir meer info kontak vir Willie by
willie@kerk.co.za of 082 309 5342
HULP MET KOS
BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT KOS GEBRING HET!!!!
FACEBOOK
Gaan like ons op Facebook! Ons gee verskeie inligting deur op Facebook en ook links na
musiek wat ons sing in die kerk en inligting wat jy nodig het om meer in te skakel by die kerk.

VOORBIDDING
Kom bid saam met ons elke Donderdag om 18h00 in die Jabes-huis skuins agter die kerk.
KERSSANG-DIENS
Sondag 4 Desember hou ons Kerssangdiens tydens die oggenddiens 9h30 EN die aanddiens
om 18h30.

Jy is welkom om na die diens nog inligting te kry in die Klein Kerkie buite
by die koffie en Tee -– Kyk uit vir iConnect! Hulle sal jou kan help
om in te skakel in die kerk en al jou vrae beantwoord!

