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Kerkbode:
In Kerkbode van 25 Augustus kan u lees van die doelbewuste skuif
wat ’n aantal gemeentes in die Oostelike sinode wil maak om meer
missionaal kerk te wees.
Daar word berig oor ’n nuwe sentrum vir vroeë kinderontwikkeling in
Britstown, van Duitse gelowiges wat omgee vir vlugtelinge, NG
lidmate wat omgee vir gestremdes.
Lees ook van Wes-Kaapse vroue wat praat oor vroue in die
bediening, van ’n vrou wat as teologiedosent aangestel is by Tukkies,
oor prof Elna Mouton van Maties en van ds Delmarie Viljoen se
ekumeniese bediening in die Suid-Vrystaat.
Daar is ‘n artikel oor spirituele begeleiding, ‘n verhaal van ‘n lidmaat
wat deur haar werk ander vroue bemagtig om na weeskinders en
bejaardes om te sien en ’n storie van strome van liefde van talle
mense wat oor jare ’n seun help om na ‘n motorongeluk weer
homself te word.
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.

Toerustingsondag 10 September 2017
Reformasie 500 is vanjaar die fokus vir die derde en vierde kwartaal. BM het met verskeie rolspelers saamgewerk
om die materiaal vir die feesgeleentheid (rondom 31 Oktober) daar te stel.
Kyk by www.ngkerk.org.za na Refo 500 óf by www.refo500.christians.co.za na die materiaal wat beskikbaar is.
Toerustingsondag 10 September is ook ŉ geskikte geleentheid om ŉ Spesiale Kollekte – soos deur die Algemene
Sinode in 2015 herbevestig – vir Bybel-Media op te neem.
Spesiale (deur-) kollektes of 'n donasie vir BM bewillig, kan soos volg hanteer word:
Inbetaal in BM-tjekrekening: ABSA, Wellington, 405 118 1699 (meld kollekte en dan gemeentenaam), óf gepos
word na: BM, Posbus 5, Wellington 7654

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.

Groete vanuit Wellington.
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