
‘n Geloofsfamilie

vat hande!





09:00 Oggenddiens

Ds Nelis Lindeque

Diensbeurt: Doringkloof-Oos



09:00 Familiediens

Ds Emile Rademeyer

Diensbeurt: Doringkloof-Oos



10:30 English Service

Rev Anandie Greyling



18:30 Leefdiens

Ds Chris Swart



CENTURION 

CANTUS

Sing by ons

gemeente

Sondag

24 Februarie





Lidmaatkursus
18 Februarie 18:30 in konsistorie

“Want soos ons in een liggaam

baie lede het en die lede nie

almal dieselfde werking het nie, 

so is ons almal saam een

liggaam in Christus en elkeen

afsonderlik lede van mekaar.”



• Kom verstaan wat in  jou

gemeente gebeur.

• Kom leer van al die 

moontlikhede om in te skakel.

• Leer wat is jou spiritualiteitstipe

en hoe om dit toe te pas.

• Kom kuier saam en vra al die 

vrae wat jy het.



DIENSBEURTE

Sondag 3 Maart

Lyttelton

Sondag 10 Maart

Lytteltonhoewes

Sondag 17 Maart

Zwarkop/Highveld



LEEFDIENSTE

Sondae 18:30 – 19:30

• Waar ons fokus op hoe    

ons leef.

• In wat ons glo en

• ‘n Alternatiewe

bedieningstyl.



Aan alle nuwe

lidmate,

baie welkom.

Meld asseblief in 

die ingangsportaal

aan na die diens.



Jy word 
uitgenooi na die 

Vroue-ontbyt
23 Februarie om 

08:30
saam met Sonja 

Heroldt
08:15 Koffie en beskuit



2

9



Huisgeloof

Sondag 3 Maart

09:00 in konsistorie

Teikengroep 2 -3 jaar

Seëngeleenthede vir jou

gesin

Ds Emile Rademeyer



Huisgeloof

Sondag 10 Maart

09:00 in konsistorie

Teikengroep 8 - 9 jaar

Ons en die Bybel

Ds Chris Swart



NAASTES 

IN

NOOD

Baie dankie

aan almal wat 

so getrou

bydra!!!



Muur van herinnering
Kontrakte en blomhouers is 

beskikbaar by die kerkkantoor.



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



Doppiesprojek

Baie dankie aan almal wat 

koeldrankproppies en 

brood “tags” vir ons bring.  

Dit word opreg waardeer.



@NGDFK 

www.dkfk.co.za



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



Neem asseblief kennis dat ons

e-pos adresse verander het:

Theuns - fondse@dkfk.co.za

Natasha - admin@dkfk.co.za

Bertie - kantoor@dkfk.co.za

mailto:fondse@dkfk.co.za
mailto:admin@dkfk.co.za


Vir die

“Doppiesprojek”:

Slegs koeldrank-
proppies en 

broodknippies
asseblief.



Gebruik nou jou slimfoon

Vir meer info oor enige

Leefaksies: 

Kontak vir Chris  

083 466 2366

Reis ook saam op  

Facebook en WhatsApp





Onthou om u 

Familienuus 

by die deure

te neem


