Lofprysing & Aanbidding
Aankondigings:
Toetrede:
Votum
Seëngroet
Loflied
Verootmoediging
Toewyding:
Geloofsbelydenis
Offergawes
Gebed

Lied 33; Lied 485; Vonkk 130; Vonkk 126; FLAM 202

Skriflesing
Tema:

Matteus 9 : 35 – 38
2020-Visie: Sien die kerk anders

Heuwelsein

Lied 469 : 1 & 2

S O N D A G 16 Februarie 2020
6de Sondag na Epifanie

Lied 219 : 1 – 3
FLAM 5

09:30 Erediens: Ds Mauritz
Teks: Matteus 9 : 35—38
Tema: 2020-Visie: Sien die kerk anders

DEURKOLLEKTE:
Teologiese opleiding

10:30 Kategese
15:00 Sothodiens: Ds Mauritz

17:30 Koffie Konnekt: Jozua
Tema: Geopende Deure besoek ons

Ons vier vandag ons lidmate, 80-jaar en ouer. Ons waardeer julle! Baie dankie vir
dit wat julle vir die gemeente en kerk van Jesus Christus beteken.

Diakens
diensbeurte:

16 Februarie
Lourens, Ina, Magriet, Pierre,
Griesel, Carin, Deon

Ouderling
diensbeurte:

16 Feb— Willa Benade
23 Feb— Pierre van Biljon

23 Februarie
Izak, Colin, Conri, James,
Petrusa, Trudie, Deon

Kantoordiens:
16 Feb— Magdaleen Olivier
23 Feb— Chrisna van Wyk

ALGEMENE INLIGTING:
• Leraar: Ds Mauritz Heyneman
• Kerkkantoor: Lalique Janse van Rensburg
Adres: Danie Pienaarsingel 12, Pentagonpark
Adres: Stratfordstraat 43, Heuwelsig
Kontakbesonderhede: 079 895 3916 of 051 436 1644 Kontakbesonderhede: 051 436 6634

Gebed
Slotlied
Seën
Amen

Lied 488 : 1 – 5
Lied 314 : 1

• Alle nuwe lidmate! Hartlik welkom hier by ons! Ons gebed is dat jy hier tuis sal voel. Gee asb. jou
naam na die diens in die voorportaal by die ouderling op en iemand sal jou kontak.
• Huisbesoek: Indien jy ŉ behoefte aan huisbesoek het, of bewus is van iemand wat dringend
huisbesoek benodig, kontak asb vir Ds Mauritz, jou kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons is hier vir
jou!
• Laat weet asb vir Ds Mauritz van siekte, veral hospitalisasie. As jy ons nie laat weet nie, kan ons
jou nie besoek nie ... dit geld ook asb. wanneer persone “step downs” toe gaan.
• Dankoffers: Baie dankie vir jou getroue finansiële bydrae tot Heuwelkruin se werksaamhede.
Oorweeg asb. elektroniese oorbetalings (EFT) of debietorders. Oorweeg ook (aan die begin van die
jaar) ‘n aanpassing in jou dankofferbydrae en/of debietorder.
• Bankbesonderhede: NG Heuwelkruin, ABSA Tjekrekening 470 583 266, Takkode 632 005
• Ons drink elke Sondag na die erediens tee/koffie (met beskuit) by die luike—ALMAL welkom! Nooi
iemand en kom kuier saam. Dankie aan die skinkers!

Alzheimers

Lief en leed:
•
•
•
•
•
•
•

Stoffel Botha (M) Hospitaal
Izak de Villiers (O) Heup
Kiewiet Potgieter (D/G) Hematoom aan been
Rita van Rooyen (L) Leukemie; geval en arm gebreek
Zelda Bothma (L) Rugoperasie
Retha Grobler (C) Bestraling/kanker

Let wel:
 Omgeegroepe die komende week—2020-Visie tema #5 Sien my gemeenskap anders
 Februariemaand is Getuienismaand!!!
 19 Feb 18:00 Kerkraadsvergadring
 23 Februarie—POEDINGVERKOPE!!!
 26 Februarie Aswoensdag (begin van Lydenstyd)
 6 Maart Wêredbiddag vir Vroue
 20 Maart Skole sluit
 Athalia benodig asb storieboeke. Gee by Kerkkantoor af.

Tsumkwe-uitreik 2020
Daar word ‘n uitreik na Tsumkwe beplan vir DV 12 tot 20 Junie.
Indien jy geroep voel om hierdie uitreik mee te maak, kontak asb. vir
ds Mauritz (079 895 3916) vir meer inligting.
SLUITINGSDATUM: 20 Maart 2020

JEUG
 Kategesekollekte: Vanjaar samel ons kinders geld in vir Doephuis se
dogtertjies. Ons mikpunt is R3500! Dankie vir elke geldjie wat ons kinders
Sondae in die kollektekissies gooi.
 Belydenisklas: ons besoek Vrydag 28 Februarie vir Torings-van-Hoop
 15 Maart Bybelbasaar

Die Alzheimer-vereniging van Suid Afrika se Vrystaat-tak bied op verskillende
plekke in Bloemfontein ondersteuningsgroepe aan vir die versorgers/lewensmaats/kinders van die Alzheimer-pasient. Die groepe bied die geleentheid
om inligting oor die siekte te bekom, met ander versorgers/lewensmaats/
kinders te gesels oor ervarings en probleme en om ondersteuning te ontvang.
Dit is geslote groepe - met ander woorde slegs vir persone wat direk deur die
siekte geraak word - en 'n hoë premie word op vertroulikheid geplaas.
Die ondersteuningsgroep vir die noordelike voorstede word elke laaste
Woensdag van die maand van 10:00 tot 11:00 in die biblioteek van
Noorderbloem-Aftreeoord, Metzstraat, Bayswater, aangebied.
Persone wat belangstel kan vir Santa Oosthuizen by 0718645783 skakel.

VROUEDIENS

Wêreldbiddag vir Vroue: ‘n Gebedsgeleentheid op 6 Maart 2020 om 10:00 in
die kerksaal. Die land wat vanjaar die program opgestel het, is Zimbabwe.
Tema is: Staan op! Neem jou slaapmat en loop en die Skrifgedeelte kom uit
Joh 5:2-9a. Alle vroue word hartlik uitgenooi om dit by te woon. KOM BID
SAAM!

Baie dankie aan elke vrouelidmaat wat gereeld ‘n finansiële bydrae maak
aan die Vrouediens. Dit word opreg waardeer. Onthou om altyd op die
dankofferkoevertjie te spesifiseer watter bedrag spesifiek vir die Vrouediens is.
Indien jy ‘n betaling aan die Vrouediens wil maak via EFT, gebruik asb
VROUEDIENS as verwysing.

Dankoffers

Baie dankie dat jy as lidmaat getrou jou dankofferbydrae vir Heuwelkruin se werk in
God se koninkryk bydra! Ons waardeer dit opreg.
Wil jy nie dalk oorweeg om jou aftrekorder vir 2019 aan te pas nie? Dit kan net meehelp
om ons verpligtinge oral na te kom. Vir u gerief, veiligheid en ’n konstante inkomste vir die
gemeente, word u vriendelik gevra om elektroniese inbetalings te oorweeg.
Bankbesonderhede: NG Gemeente Heuwelkruin, ABSA; Rek no: 470 583 266; Takkode: 632
005; Verw: U lidmaatnr
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.

