
S O N D A G  2 Desember  2018 
Advent 1 

Heuwelsein 

09:00  Erediens: Ds Mauritz 

Teks:  Lukas 21 : 25—36 

Tema: Kyk op, kyk vorentoe 
 

10:30 Kategese: GEEN meer vir die jaar 
 

10:30  Kruiskerk:  GEEN meer vir die jaar 
 

15:00  Diens vir Sothosprekendes: GEEN meer vir die jaar 
 

18:00  Aanddiens:  Ds Mauritz 

Teks:  Psalm 25  

Tema: Na wie hardloop ek in nood? 

ALGEMENE INLIGTING: 
 

• Alle nuwe lidmate!  Hartlik welkom hier by ons! Ons hoop dat jy hier tuis is en jou liefde vir Jesus 
hier wil uitleef. Gee asb. jou naam na die diens in die voorportaal by die ouderling op en iemand sal 

jou kontak.  By Kruiskerk, meld asb by die leraar aan.  

• Huisbesoek:  Indien u ŉ behoefte aan huisbesoek het, kontak asb u Blok-leraar.  Indien u bewus is 
van iemand wat dringend huisbesoek benodig kan u ons daaroor skakel.   

Dr Charles—079 895 3911 of 051 436 4769 Blokke B, D/F, E/G, H/I en M.    
Ds Mauritz—079 895 3916  of 051 436 1644 Blokke A, C, J/K, L,  N en O  

Ons is hier vir jou!   

• Laat weet asb jou leraar van siekte, veral hospitalisasie.  Die hospitale het nie meer lyste 
beskikbaar waarmee ons lidmate kan opspoor nie.  As jy ons nie laat weet nie, kan ons jou nie 

besoek nie ... en dis vir ons dominees baie sleg as dit gebeur. Laat weet ook asb wanneer persone 
“step downs” toe gaan  

• Ouers met peuters wat formele diens bywoon, is welkom om in die kapel te gaan sit.  Daar is klank 
en beeld en dit laat die kinders ook deel van die diens voel 

• Tee:  Ons drink elke Sondag tee tussen die oggenddienste by die luike. Dankie aan die teeskinkers!  

Diakens 
diensbeurte: 

2 Desember 

Annie, Hennie, Linda, Martie, 

Clasina, Rina, Deon 

9 Desember 

Lourens, Schalk, Ina Visser, Rika, 

Magriet, Pierre, Deon 

DEURKOLLEKTE:   
Volksblad Omgeefonds 

Ouderling 
diensbeurte: 

 
2 Des — Johannes Beckmann 

9 Des — Willie Henning 

 Kantoordiens: 
2 Des—Chrisna van Wyk 
9 Des—Marie Elize Klopper 



Dankoffers     Baie dankie dat jy as lidmaat getrou jou dankofferbydrae vir Heuwelkruin se werk 

in God se koninkryk bydra! 

Ons vra nie groter bydraes van lidmate nie—net dat ELKE lidmaat getrou sy/haar dankoffers sal bydra. 

Vir u gerief, veiligheid en ’n konstante inkomste vir die gemeente, word u vriendelik gevra om 
elektroniese inbetalings te oorweeg.  Neem asb u lidmaatnommer saam wanneer u daarvoor gaan reël. 

NG Gemeente Heuwelkruin, ABSA; Rek no: 470 583 266; Takkode: 632 005;  Verw: U lidmaatnr 

Pas asb aftrekorders ook elke jaar aan, dit kan net meehelp om ons verpligtinge oral na te kom. 

Indien jy graag ‘n spesiale bydrae t.o.v. ‘n spesifieke projek van die 

gemeente wil maak, kan jy dit ook so spesifiseer wanneer jy ‘n EFT-

oorbetaling maak. Dit sal dan vir daardie spesifieke doel aangewend word. 

Geloofsgelofte-offer:  Hierdie is ‘n projek waar gemeentelede die geleentheid kry om buiten 

die gewone maandelikse dankoffer, ‘n addisionele dankoffer te gee. Jy het saam met die 2018 kalender 
so ‘n koevert gekry (met rooi gedruk). Daar is ook nog geloofsgelofte-offerkoeverte in die portaal en 
kerkkantoor beskikbaar.  Indien jy só ‘n bydrae wil maak, kan jy die koevert in die kollektemandjie gooi, 
by die kantoor inhandig, of ‘n elektroniese bankoorbetaling doen. 

LET WEL:  

• Indien u dalk sukkel om in die kerk te hoor, oorweeg dit om vorentoe te sit. Klein luidsprekers aan 
die kante voor, help om beter te kan hoor 

• Indien jy nie vanoggend ‘n sensusvormpie by die deure gekry het nie, doen asb moeite om een te 
voltooi en in houer te plaas.  Ons wil graag die databasis van die gemeente op datum kry. 

• Ons benodig kategete vir 2019. Indien jy hiertoe geroepe voel , kontak ds Mauritz asb 

• Blokke/Omgeegroepe wat die lapa vir jaareindfunksies wil gebruik, kan dit by die kantoor bespreek 

• Ons benodig ‘n voorsitter vir die ADFIN-kommissie. As jy gelei voel,  kontak asb. die leraars 

• Ons benodig DRINGEND ’n nuwe klankoperateur. Aansoeke by kantoor 
 

KERKKANTOOR 
• Vanaf 10 Desember 2018 sluit kantoor om 13:00 
• Die kantoor sal gesluit wees vanaf 21 Desember 2018 heropen weer 2 Januarie 2019 

TORINGS VAN HOOP-KOSPROJEK Jaarliks is die kritieke tyd by Torings van Hoop, i.t.v. 

kosvoorsiening aan straatmense, tussen Kersfees en Nuwejaar.  In die portaal is 
plastiekhouers met deksels.  Indien jy kos voorberei het, en daar bly oor, kan jy dit in die houer 
skep en vries en/of na die kerk bring.  Net voor Kersfees sal ons hierdie kos na Torings neem 
vir verspreiding aan behoeftiges.  Baie dankie by voorbaat vir jou bydrae. Navrae: Ds Mauritz 

Lief en leed:  
 

• Baie geluk aan die doopouers (Willem & Marike Nel) met die doop van klein Dian 
• Stanley Southwood (M) herstel na operasie/pankreas-infeksie 
• Rothea van Biljon (B)  Knievervanging 
• Leonora Ceronio (E/G)  het klaargemaak met reeks bestraling 
• Lizzy Kahts (M) Ontvang chemoterapie. Gewas geweldig gekrimp 
• Linda en Johannes Beckmann (D/F) se moeders is albei baie ongesteld 

Afkondigings 

Toetrede (Aansteek van 1ste Adventskers) Lied 320 : 1 & 5 

Votum 

Seëngroet 

Loflied       Lied 365 : 1 & 3 

Verootmoediging 

Skuldbelydenis      Lied 321 : 1 & 3 

Genadeverkodiging: 

• Doopouers vorentoe    Lied 355 : 1—2 

• Doopbediening 

• Seënbede      Lied 269 : 1 & 4 

Offergawes 

Gebed 

Gebed 

Slotlied       Lied 599 : 1 & 2 

Seën 

Amen       Refrein Lied 599 

Skriflesing       Lukas 21 : 25—36 

Boodskap       “Kyk op, kyk vorentoe” 


