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40 dae van Gemeenskap
Saam is ons beter!
27 Julie tot 17 September gaan ses gemeentes uit verskillende kerke in
die Moot, besig wees met die tweede 40 dae naamlik 40 Dae van
Gemeenskap. Die doel van hierdie tweede 40 dae is om jou verder te lei
op die pad van geestelike volwassenheid. Die 40 Dae van Gemeenskap
gaan jou help om saam met jou mede-Christene in jou kerkfamilie ‘n groter
verskil in mekaar asook in ander mense se lewe te maak. Die strome van
lewende water wil sterker vloei!
Ons gaan fokus op hoe ons saam God se doel vir ons lewe kan vervul.
Ons sal dit doen op twee maniere: eerstens deur die verdieping van die
liefde en gemeenskap binne ons gemeente-familie, en tweedens deur in
liefde uit te reik na die omgewing rondom ons gemeente. Albei is belangrik
vir ‘n gesonde, gebalanseerde en doelgerigte lewe.
Die 40 dae het drie kanale waarlangs die seënstrome by jou lewe wil
uitkom: ‘n weeklikse erediens oor ‘n bepaalde tema, ‘n kleingroep en twee
groter geleenthede.
Hierdie 40 dae kan ons gemeente en gemeenskap in die Moot verander.
Moenie dit misloop nie. Wees deel van hierdie seënvolle strome van God
in die Moot.
Volgende maand meer inligting!

Ds Leon van Heerden
Vader-van-genade, laat ek groei as 'n vreugdevolle
getuienismens. Iemand wie se lewe gebou is op u voorskrifte en
wil. Help my om getrou te wees: getrou aan U, ander en myself
sodat my lewe u liefdesblydskap sal vertoon.
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GESINSBEDIENING - Wil jy graag

inskakel of betrokke raak by die
Gesinsbediening? Wil jy graag
meer weet wat beplan word vir die
jaar? Die Gesinsbediening het
jou nodig en wil graag jou passie
vir gesinne benut. Ons het jou
nodig om die Gesinsbediening se
missie te bereik, naamlik Om
huweliksmaats, ouers en
gesinslede in ons gemeente en
gemeenskap te bou en te help om
die liefde van Christus in hul
gesinsverhoudinge uit te leef en te
ervaar. Indien jy verdere navrae
het, skakel gerus met Ds Leon
van Heerden (0836601803) of
Gert Kok (0721202952).

Waar sit jou kop?
Dié dinge waarop jou kop ingestel is, sien jy
heeltyd raak. Later is dit die enigste temas
waaroor jy praat, dink en droom. Vat maar
daardie 'donkerkant-eerste-raaksieners'. Hulle
sien graag moeilikheid raak en praat ook
aanhoudend daaroor. Paulus sê in Kolossense 3:2
ons moet ons gedagtes op Christus rig. Net dit.
Dis regtig so eenvoudig, én so lewensveranderend
soos dit. Ons moet 'n nuwe beeld van Christus
se grootheid, goedheid en nabyheid in ons
koppe kry. Hy moet weer van vooraf, of dalk
regtig vir die eerste keer, ons nuwe Held word.
Dit kan slegs gebeur as ons bereid is om
daagliks agter Jesus aan op sy reispad te stap.
en as ons sy Boek gereeld as ons reisgids lees
en oordink.

Ons sê dankie!

 Brood vir Nood is dankbaar vir al die donateurs wat gereeld finansieel
bydra, kos voorsien, klere bring en prakties hulpverleen.
 Aan die vrywilligers wat waardevolle diens lewer by die voedselskema op
Dinsdae
 Aan die spanlede wat by die Moothospitaal besoeke doen
 Aan die persone betrokke by die Krisissentrum
 Willie Joubert tree op as gaskunstenaar tydens ons jaarlikse
fondsinsamelingsfunksie by Hoërskool Oos-Moot om 19:00
 Heerlike spitbraai-ete deel van aand
 Ons gemeente mik vir ten minste 15 gasvroue wat tafels hanteer
 Kaartjies kos weer R100 per persoon
 Dankie byvoorbaat vir u wonderlike ondersteuning!
 Kontakpersoon vir kaartjies of om op te tree as gasvrou is Susan

Labuschagne 012 3301600.
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HUWELIKSVERRYKING/VOORBEREIDING
OUD EN JONK

VIR

‘n Baie suksesvolle en verrykende Huweliksfees was aangebied oor die
tydperk 9 tot 12 Maart 2008.
Dit is egter noodsaakilk om
voortdurend kwalitatief in jou huwelik te belê. Katherine Ann Parker
het gesê dat liefhê geleer en weer geleer word; daar is geen einde aan
die proses nie. In opvolg van die huweliksfees is twee geleenthede
geskeduleer tydens die jaar waar huwelikspare asook voornemende
huweliksmaats ‘n kort program kan bywoon om hulle huwelik te
verryk of om hulle voornemende huwelik op ‘n gesonde grondslag af te
skop.
Die huweliksverrykings of –voorbereidingsprogram bestaan uit ses
kort gespreksgeleenthede wat deur ds Leon van Heerden aangebied
word oor ‘n periode van ses weke (een geleentheid per week van
ongeveer twee ure lank). Die temas wat behandel word is:
o 8 Gewoontes wat ‘n huwelik verander (groeiplan vir jou
huwelik).
o Die DNA van verhoudings en vervulling van mekaar se
behoeftes.
o Kommunikasie en konflikhantering.
o Funksionele style.
o Hou jou battery gelaai.
o Seksuele vervulling.
Die huidige program het op 2 Junie afgesluit en die volgende
geleentheid/program
is geskeduleer vanaf 12 Augustus tot 23
September op opeenvolgende Dinsdagaande.
Daar word ook ‘n
opknappings-geleentheid beplan vir almal wat alreeds die program
deurloop het waartydens ‘n DVD van dr Les en Leslie Parrot behandel
gaan word. U kan die afkondigings dophou vir ‘n datum later in die
jaar.
Belangstellendes wat die huweliksverrykings/voorbereidings program
wil bywoon kan gerus met die koördineerders Kobus en Hannelie
Marais by tel (012) 330-3201 skakel vir meer inligting.
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Huwelikstoewyding
Bewus van die genade van God in ons lewe, wil ons Hom in die teenwoordigheid
van Christus en Sy gemeente dank vir die gawe van ons huwelik. Ons het opnuut
ontdek dat die huwelik ‘n guns van Gods genade is en ‘n kuns van die liefde.
Dankie, Here dat U ons twee saamgevoeg het. Ons eenheid is onafskeidbaar.
Daarom wy ons ons huwelik opnuut as ‘n verbond aan God toe.
Ons besef dat U ons huwelik wil gebruik om die gemeente op te bou. Ons stel ons
huwelik in diens van ons gesin en die gemeente van Christus.
Vergeef ons, Here, dat ons dikwels ongeduldig met mekaar is, ons humeur
verloor, mekaar verwaarloos, afskeep, en nie altyd opreg waardeer nie.
Help ons, Here, om eensgesind teenoor mekaar te wees, harlik teenoor mekaar op
te tree en mekaar voortdurend in Christus te vergeef (Ef 4:32).
Ons bid dat die Gees ons sal help om nederig, sagmoedig en verdraagsaam op te
tree (Kol 3:12) en in die toekoms meer op mekaar se moontlikhede en positiewe
punte te konsentreer as op die foute en tekortkominge.
Ons beloof om mekaar onvoorwaardelik lief te hê sodat, wat ons ookal sê of doen,
ons alles in die Naam van ons Here Jesus sal doen en God die Vader sal dank deur
Hom (Kol 3:17)

Kopergeldjieprojek
Baie dankie aan almal wat die Vrouebediening se verkope die
afgelope Pinkster ondersteun het, ŉ bedrag van R1000 is
ingesamel. Duisend dankies aan Yvonne, Hantie, Renscke,
Johanna, Monique, Lizette en Rina wat met die bakwerk gehelp
het!
Daar bestaan tans ŉ behoefte aan ŉ vrieskas vir die bederfbare
produkte van Brood vir Nood en Jakob se Put. Ons benodig nog
sowat R800. Ons versoek vriendelik dat u al die kopergeldjies (in
enige houer – daar is ook bussies beskikbaar) na die MI
toonbank of kerkkantoor te neem om ons instaat te stel om die
vrieskas aan te koop.
U ondersteuning kan ŉ verskil maak.
Vriendelike groete: Vrouebediening

Vrugdra- vroue en
uitreik in 2008!!
Maak ‘n verskil in die
Vrouebediening se
bedrywighede!!
Skakel Brenda
Barnard
082 494 7835
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