
‘n Geloofsfamilie

vat hande!





09:00 Oggenddiens

Ds Emile Rademeyer



09:00 Familiediens

Ds Chris Swart



Skriflesing

Lukas 15:1-10



10:30 English Service

Rev Emile Rademeyer



18:30 Leefdiens

Ds Chris Swart





COMMUNION@THEUNION

Ons nooi graag al die 

Senior Jeug en hulle ouers

en die Young Adults om 

Sondag, 15 September 

saam met ons Nagmaal by 

die Uniegebou te vier

Tyd: 17:00 – 18:00

Ons vertrek 16:30 vanaf

DKFK

Bring asseblief ‘n 

piekniekkombers saam.



SENIOR OMGEEGROEP

Ons vier die lente!

Kom braai saam.  

Bring eie vleis en drinkgoed.

Donderdag 19 September

10:00



LEEFDIENSTE

Sondae 18:30 – 19:30

• Waar ons fokus op hoe    

ons leef.

• In wat ons glo en

• ‘n Alternatiewe

bedieningstyl.



DIENSBEURTE

Sondag 29 September

Gholflandgoed

Sondag 6 Oktober

Doringkloof-Wes

Sondag 13 Oktober

Doringkloof-Sentraal



Aan alle nuwe

lidmate,

baie welkom.

Meld asseblief na

die diens in die 

ingangsportaal aan.



NAASTES 

IN

NOOD

Baie dankie

aan almal wat 

so getrou

bydra!!!



My DKFK-Musiekbediening

Ons herinner jou dat daar by die 

deure ‘n aparte blaadjie is indien jy

belangstel om betrokke te raak by 

musiek, kunste, of die mediaspan.

Jeuk jou vingers om te help om 

videos te maak.

Kontak Elmo Pienaar by

musiek@dkfk.co.za



Gebruik nou jou slimfoon

Vir meer info oor enige

Leefaksies: 

Kontak vir Chris  

083 466 2366

Reis ook saam op  

Facebook en WhatsApp



Muur van herinnering
Kontrakte en blomhouers is 

beskikbaar by die kerkkantoor.



Doppiesprojek

Baie dankie aan almal wat 

koeldrankproppies en 

brood “tags” vir ons bring.  

Dit word opreg waardeer.



EFT-Betalings:
Verwysings:
· MDO vir Dankoffer

· TM vir Tiendemaand

· VB vir Vrouebediening

· BF vir Boufonds

· KB vir Kinderbediening

· VS vir Voedingskema

· NN vir Naastes in Nood

. S vir Sending



Gee asseblief enige

Lief en Leed

of

as u besoek wil word 

deur aan die 

kerkkantoor



@NGDFK 

www.dkfk.co.za



Onthou om u 

Familienuus 

by die deure

te neem


