
DIENSORDE: 

 

Votum: 

Seëngroet: 

Loflied:     Lied 344 : 1—3  

Verootmoediging:   Lied 245 : 1 & 3   

Offergawes: 

Gebed: 

Aankondigings: 

Skriflesing: 

Gebed: 

Slotlied:     Lied 500 : 1—3 

Geloofsbelydenis: 

Seën: 

Amen:     Vonkk 38 : 1—3 

Boodskap:     “Vertroue is die pad na God se hart” 

S O N D A G  25 November  2018 
27ste Sondag in Koninkrykstyd 

Heuwelsein 

09:00  Formele diens: Ds Mauritz 

Teks:  Habakuk 3 : 1—19 

Tema: Vertroue is die pad na God se hart 
 

10:30 Kategese: GEEN meer vir die jaar 
 

10:30  Kruiskerk:  GEEN meer vir die jaar 
 

15:00  Diens vir Sothosprekendes:  Ds Mauritz 
 

18:00  Aanddiens:  Dr Charles 

Teks:  Psalm 132 

Tema: Hoe hanteer “on-heiliges”, heilige dinge?  

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: 

25 November 

Margaret,  Magriet, Pierre, 

James, Petrusa, Trudie,  Deon 

2 Desember 

Annie, Hennie, Linda, Martie, 

Clasina, Rina, Deon 

DEURKOLLEKTE:   
Bybelgenootskap 

Ouderling 
diensbeurte: 

 
25 Nov — Willa Benade 

2 Des — Johannes Beckmann 

 Kantoordiens: 
25 Nov—Annetjie v Wyngaardt 
2 Des—Chrisna van Wyk 



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. 

• By Preller Walk is ŉ posbus waarin strokies vir Heuwelkruin gegooi kan word 

• 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 

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:  
 

• Innige simpatie met Janetta von Benecke met die dood van haar moeder verlede Sondag  
• Rothea van Biljon (B)  Knievervanging 
• Riana Malan (A) herstel na rugoperasie 
• Marietjie van Rensburg (A) herstel na skoueroperasie 
• Leonora Ceronio (E/G)  Ontvang bestraling 
• Lizzy Kahts (M) Ontvang chemoterapie. Gewas geweldig gekrimp 
• Linda en Johannes Beckmann (D/F) se moeders is albei baie ongesteld 

GEBEDSAKSIE: HEUWELKRUIN 2018 

ONS PRYS U VADER VIR U LIEFDE EN ONTFERMING DIE AFGELOPE JAAR  

Here, U liefde reik tot in die hemel, U trou tot in die wolke, U geregtigheid tot op die 

hoogste berge… U sorg vir mens en dier, o Here. In U huis geniet ons oorvloed, U 

laat  ons drink uit die strome  van U goedheid Ps.36:6,7,9. 

 

ONS DANK ONS LERAARS DR CHARLES EN DS MAURITZ VIR HUL LIEFDE EN 

TOEWYDING 

Die ‘gawes’ wat Jesus gegee het is o.a. herders en leraars. Sy doel daarmee was om 

die gelowiges toe te rus vir hulle diens en die opbou van die liggaam van Christus 

Ef.4:11,12. Dankie Charles en Mauritz vir jul groot liefdesdiens. Ons plaas Charles, 

Mauritz, en Heuwelkruin-gemeente in U hande van ontferming en wysheid.  

 

DANKIE HEUWELKRUIN-GEMEENTE VIR JUL LIEFDE EN OMGEE  

Hier is My dienaar, Ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet My guns. Ek 

laat My Gees op hom kom, hy sal My wil aan die nasies bekend maak Jes.42:1. 

 

DANK EN WAARDERING AAN DR JAN BEUKES, ONS ORRELIS, LALIQUE 

JANSE VAN RENSBURG, ONS SKRIBA, IRENE VAN STRATEN, ONS KOSTER 

EN ANDER MEDEWERKERS 

Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en aangestel om vrugte te 

dra, vrugte wat sal hou Joh. 15:16. 

 

DANKIE DR CHARLES, DS MAURITZ, KATEGETE EN JEUG 

Moenie bang wees nie, Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As 

jy deur die water moet gaan, is Ek by jou…en deur die vuur,  sal dit jou nie skroei nie,

…want Ek is die Here jou God, jou Redder Jes 43:1-3. 

 

ALMAL WAT FISIES OF GEESTELIK SWAARKRY 

Ek sal jou gesond maak, jou wonde genees, sê die Here Jer.30:17. 

 

DANKIE HERE VIR DIE VREUGDE, VREDE EN GENADE VAN KERSFEES  

Toe sê die engel: ‘Moenie bang wees nie, want kyk ek bring vir julle n goeie tyding 

van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad 

van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!’ Luk.2:10-11. 

 

DANKIE HERE ONS PLAAS ONS HANDE IN U S’N VIR 2019 

‘Ek is by julle en Ek sal julle beskerm waar jul ook al gaan. Ek sal julle nie in die steek 

laat nie. Ek sal doen wat Ek julle beloof het’ Gen.28:15. 


