BYBEL-MEDIA NUUSBRIEF 13/2017
Lees in die jongste Kerkbode:
In Kerkbode van 11 Augustus is daar twee verhale van
gemeentes wat grense oorsteek. In een geval het die
gemeente bedienings vir Chinese en Sotho-lidmate, naas die
tradisionele Afrikaanse bediening.
In die ander verhaal het die tieners van ‘n voorstedelike NG
gemeente in Pretoria ’n vakansieprogram gehad saam met
tieners uit die VGKSA in Ivory Park en hul eie soort “potjiekos”
gemaak.
Kerkbode vertel ook twee verhale van mense wat ander se
lewens verryk. Die een is ‘n Vrystaatse orrelis wat haar liefde
vir musiek met mense van alle kleure en geure deel. Die ander
is ’n dominee wat mense help om ’n Johannes 10:10-lewe te
lei.
Lees verder die verhaal oor vredesgebede wat die wêreld help
verander het en wat afgevaardigdes na die Wêrelgemeenskap
van Gereformeerde Kerke kon hoor.
Daar is ’n verhaal wat vertel hoe die NG gemeente Lux Mundi
’n baken van lig geword het vir ’n mens wat moed verloor het.
Lees ook oor
 die konferensie oor Skrifgesag en Skrifgebruik wat op Brits gehou is,
 oor die vergadering van die NG Kerk se Afrika-familie wat in Kempton Park gehou is en
 van twee boeke wat daar bekend gestel is.
e-Kerkbode: Naas die harde kopie van Kerkbode is ‘n elektroniese weergawe ook beskikbaar. Teken
gratis in by: www.kerkbode.co.za en ontvang die kerknuus kraakvars op jou rekenaar.
Kerkbode - app: (Android selfone, tablette en Apple iPhone en iPad).
Die app is gratis beskikbaar by Google Play en Apple se App Store, en kan maklik opgespoor word deur
vir die sleutelwoord "Kerkbode" te soek.
Inligting, Navrae en Diensverskaffing:
 Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210
 Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za
 Of koop met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.org.za, klik dan op winkel, óf
tik die produknaam in.

BLOMRAKKIES
Blomhouers vir nisse by gedenkmure is beskikbaar.
Die eenheid bestaan uit n stewige rakkie, houer, en skroewe met skroefproppe, van vlekvrye staal.
Prys per eenheid - R105.00 (Sonder beker – R85.00)
Navrae: J van Straten
Tel. 053 861 7040
Sel. 082 388 0307
janvanstraten65@hotmail.com

Facebook

veiligheid

Hier is inligting wat moontlik vir gemeentes se kommunikasiebeamptes of -span van waarde mag wees waar sosiale media
deel
van
julle
kommunikasie
uitmaak.
Facebook se gewildheid neem steeds toe en op Maandag 24 Oktober het hulle 'n nuwe "Safety Center and Bullying
Prevention
Hub"
bekend
gestel
om
mense
se
privaatheid
en
inligting
te
help
beskerm.
Besoek die nuwe webwerf by Facebook.com/safety om meer uit te vind. Daar is oa 'n paar funksies om te sien hoe veilig jou
inligting
op
Facebook
is.
Netwerk24 verskaf ook vyf wenke om jou Facebook-profiel veiliger te hou. (Met dank en erkenning aan Netwerk24
oorgeneem).
Besoek gerus die sinode se Facebook vir allerlei nuus en foto's - dis 'n maklike manier om ingelig te bly.

