
‘n Geloofsfamilie

vat hande!





09:00 DANKFEES

Ds Emile Rademeyer



09:00 DANKFEES

Ds Chris Swart



Skriflesing
Efesiërs 5:18-20



10:30 THANKS GIVING

Rev Anandie Greyling



18:30 Leefdiens

Belydenisklas-

aflegging

Ds Chris Swart





LEEFDIENSTE

Sondae 18:30 – 19:30

• Waar ons fokus op hoe    

ons leef.

• In wat ons glo en

• ‘n Alternatiewe

bedieningstyl.



DIENSBEURTE
Sondag 3 November

Doornkloof Buite

Sondag 10 November

Lytteltonhoewes

Sondag 17 November

Swartkop/Highveld

Sondag 24 November

Irene



Aan alle nuwe

lidmate,

baie welkom.

Meld asseblief na

die diens in die 

ingangsportaal aan.



Groeigroepe

Wil jy graag inskakel by ‘n 

Groeigroep?

Skakel Vera Venter 

072 391 6003



VROUEBEDIENING

AFSLUITING

Woensdag 30 Oktober 18:30

Kom sluit die jaar af op ‘n 

humoristiese noot saam met

Ds Janine Bevolo-Manders.

Koffie drink saam met 

mev Josua.

Kaartjies R70

Kerkkantoor of gasvrou



NAASTES 

IN

NOOD

Baie dankie

aan almal wat 

so getrou

bydra!!!



Gebruik nou jou slimfoon

Vir meer info oor enige

Leefaksies: 

Kontak vir Chris  

083 466 2366

Reis ook saam op  

Facebook en WhatsApp



Opdatering van 

Gemeentedata

Asseblief help ons om die 

gemeenteprogram op datum te

bring.  Vul die vorm in die 

portaal in, al het niks verander

nie en plaas in blou posbus.

U hulp word opreg waardeer.



Muur van herinnering
Kontrakte en blomhouers is 

beskikbaar by die kerkkantoor.



Stil retraite en ete
Saterdag 16 November

09:00 – 13:00

Ons word stil en dink na oor ‘n 
teks.

Na die tyd eet ons saam.
Elkeen bring iets vir die ete.

Kontak Chris



Sterkte aan

al die 

matrikulante



GEVANGENISBEDIENING

Het jy ‘n hart om te bedien by 

die damesgevangenis? Die 

bediening benodig ‘n spanleier.

Kontak Nelis vir meer

inligting.



DOPPIESPROJEK

Masincedane is ‘n werk-

en sorgsentrum vir die erg 

verstandelik en/of fisiese

gestremde volwassene

tussen die ouderdom van 

19 en 55 jaar. 



Elke besigheid wat 

eenvoudige roetinetake vir

ons het om te doen, wil

ons (Masincedane) graag

help.

Kontak Christine Kruger

083 468 3358



Doppiesprojek

(Masincedane)

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





Kuier en Kersmark
vanaf 16:00
Lynnwoodrif Gemeente



Onthou om u 

Familienuus 

by die deure

te neem


