
Luister na God  -  Omgee vir mekaar  -  Uitreik na die wêreld 

VANDAG 
 

VIERDE SONDAG NA EPIFANIE 
Oggenddiens  -  09h30  -  Baie welkom by  

vandag se erediens wat gelei word deur  

Dr Elsje Büchner. 

Ons staan vandag stil by:    
Psalm  29 

Ons staan vandag stil by:   
Gee ons God kans om te praat? 

Deuroffer:   
Hospice 

PROGRAM VIR DIE WEEK 

DONDERDAG 2 FEBRUARIE 2023 

10:00  

Bybelstudie Langverwag 

 



KOMMUNIKASIE AAN DIE GEMEENTE 





Ons BIDUUR op ‘n Woensdagoggend het weer 

begin.   

 

Ons nooi almal baie vriendelik uit wat kan 

saambid vir ons gemeente. 

 

Ons vergader  

ELKE Woensdagoggend om 10h00 by die 

Kerksentrum. 

 

Die volgende BIDUUR is geskeduleer vir  

WOENSDAG, 1 FEBRUARIE 2023 om 10:00.    

ALMAL IS BAIE WELKOM!  

B I D U U R 



 

VOORBIDDING 

Ons vier weekliks mekaar se  vreugdes en bid saam vir dié wat seer het  

en swaar dra aan hulle stories.   

Ons wil graag vir elkeen wat in nood  verkeer, bid of julle besoek.  Laat weet asseblief  vir 

Wendy by die kerkkantoor by kantoor@familiekerk.com, of  021-8833850.  U kan ook vir 

Ds Peet Bester (084 583 3454) kontak. 

Verjaarsdae   29 Januarie  -  4 Februarie 2023 

Baie geluk met die volgende  
gemeentelede se verjaarsdag:  

datum Wie verjaar?  

30/01/2023 Annette Strauss 

31/01/2023 Liezl Heyns 

 

Vir enige pastorale hulp kan u vir Ds Peet Bester  

kontak by 084 583 3454  of  Ds Hannes Theron by   

hannes.helder@gmail.com of  083-375-8443.    

mailto:hannes.helder@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

Tema: Opneem van ‘n leiersrol (bid vir kategete) 

 
Dit is daardie tyd van die jaar waar ons lidmate nader om kategete en 
jeugleiers te wees. Die hele gemeente bid vir hulle gehoorsaamheid aan 
die taak wat aan hulle toevertrou word. 
  
Dit kan ook maklik verbind word aan die kerkjaar seisoen Epifanie, 
omdat een van die simbole daarvan ‘n lampie is wat wys op Jesus wat 
mens geword het en lig gebring het – en dit kan verbind word aan die 
kategete se taak om te lei en hulle lig te laat skyn. 
  
  
Flits of lampie of beurtkrag lig  

Soos ‘n lig wat skyn, word leiers geroep om Jesus se  
Lig in hulle lewens te reflekteer deur ‘n voorbeeld te  
stel en verantwoordelikheid te neem vir ‘n saak.  
 

So skyn hulle soos ‘n lamp vir ander om die pad  
aan te wys. Die batterye moet gedurig gelaai word;  
en dit doen die Gees wat ons die krag en wysheid gee. 
  

 
Seëngebed vir die Jeug en Jeugleiers 
  
Mag die liefde van die Here Jesus ons na Hom  
toe trek; 
Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak  
in sy diens; 
Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul. 
Mag die seën van die almagtige God, die Vader,  
Seun en Heilige Gees, tussen ons wees en vir altyd bly. 

 

Gebed deur William Temple (1881-1944) 

Lees, gesels, doen en bid 
saam as gesin. 

Teksgedeelte:  
Matteus 4:18-22 





JAARPROGRAM  - 2023 

Stellenbosch-Sentraal  Gemeente 

Unielaan 1  -  Stellenbosch  -  TEL: 021– 8833850   -    

FAX:  0862753502;  E-POS:  kantoor@familiekerk.com 

  -  Webblad:  www.familiekerk.com 

 

 
 JAARPROGRAM 2023 

 

Ons wil graag meer eco-vriendelik wees en nie 

onnodig papier mors met die druk van die 

jaarprogram nie, daarom: 

-   Die Jaarprogram kan bestel word by die 

 kerkkantoor. 

-   Die Jaarprogram sal slegs by die  

 Kerkkantoor beskikbaar wees en moet daar 

 afgehaal word. 

-   Die Jaarprogram sal ook digitaal 

 beskikbaar gestel word. 

Baie dankie. 


