WEEK 17 - HERHALINGS VAN BERIGTE/INLIGTING IN ‘N VORIGE VRYPOS
NG WESSELSBRON-NOORD SE BASAAR KLEUREFEES:

NG BRANDFORT: Op Saterdag, 27 Mei 2017 bied die NG Moederkerk in Brandfort hul
jaarlikse Sonskyn Kermis & Motorskou aan - hekke open om 09:00. Kom ondersteun en
geniet ‘n plattelandse kermis met ‘n verskil. Veteraanmotors, vleisverkope, braaivleis,
tradisionele eetgoed, stalletjies en ‘n heerlike teetuin. Vir bespreking van stalletjies,
skakel Max by 082 334 2684. Vir navrae oor die motorskou, kontak Arno by 083 388
3992:

NG BERG EN DAL:

Hulle nooi alle belangstellendes uit na ’n inligtings- en gespreksgeleentheid van INcontext
Ministries wat Donderdagoggend 1 Junie 2017 vanaf 09:00 – 10:30 by hulle plaasvind – die
spreker by hierdie geleentheid is ds Louwrens Scheepers, almal is hartlik welkom. INcontext

MINISTRIES:
INcontext se primêre doel is om die kerk, organisasies en individue toe te rus om op ‘n
verantwoordelike manier te reageer op dit wat in die wêreld om ons gebeur. INcontext doen dit
deur relevante, opgedateerde nuus, informasie en perspektiewe aan sy lesers te bring. Ons glo
dat Jesus sy dissipels uitgedaag het om bewus te wees van wat in die wêreld om hulle gebeur
(Lukas 12:56) en om op veranderinge te reageer vanuit Sy perspektief, eerder as om dinge vanuit ons eie menslike verstaan
te interpreteer.
Ons kan nie ontken dat die kerk se reaksie (of geen reaksie) op kritiese wêreldgebeure, ‘n impak het nie, vir die goeie of die
slegte. Dink byvoorbeeld vir ‘n oomblik aan hoe Sentraal Asië vandag lyk. Vir jare het Christene gebid vir die val van die
ystergordyn. En toe dit val, was daar ‘n onvermoë (of dalk onwilligheid?) van die kerk om by dié wêrelddeel betrokke te
raak. En vandag is hierdie voormalige Kommunistiese streek nou onder die primêre invloed van Islam.
So ons moet onsself as kerk en plaaslike gemeente vra: Wat is die geleenthede wat die kerk vandag gaan mis, as Christene
nie erns maak met dit wat in die wêreld om hulle gebeur nie? Om hierdie rede wil ons gemeentes uitdaag en aanmoedig om
krities oor vrae soos die volgende te dink:
1.
2.
3.

Wat is die huidige posisie van Islam in die wêreld? En wat moet ons maak van wat in die Midde Ooste gebeur in lande
soos Irak en Sirië?
Hoe moet ons dink oor immigrante en vlugtelinge (veral vanuit Moslem lande) wat Westerse lande binnestroom? Wat
is die rol wat ons as plaaslike gemeente kan speel in die invloei van “vreemdelinge” in ons eie omgewing?
Daar is groot politieke veranderinge aan die gebeur in Europa en Amerika. Wat kan ons verwag gaan die effek daarvan
op die wêreld wees? Hoe moet ons as kerk daaroor dink?
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4.
5.

En wat van Israel?
In al die politieke onrus, geweld en oorlog wat homself in die wêreld afspeel, waar is God aan die werk? Waar kan ons
deur ons betrokkenheid as gemeente die grootste verskil maak?
Vir navrae, kontak ds Johan Marais op 084 517 8052, of stuur ‘n e-pos aan dsjmarais@lantic.net.
Die kerkgebou is geleë op die h/v Albrecht- en Genl Hertzogstraat in Dan Pienaar, Bloemfontein.

NG GARDENIAPARK: Hulle bied verskeie basaarspeletjies aan op Saterdag 3 Junie 2017 op die kerkterrein te Nerinastraat
2. Hulle wil ander gemeentes uitdaag om vir die boeresport en die elektroniese bul in te skryf - pryse kan gewen word.

NG RIETFONTEIN – EEUFEESPROGRAM:
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NG HERTZOGVILLE – EEUFEES:

PROGRAM
Saterdag 17 Junie
11:00 Tradisionele Basaar met alles wat lekker is
17:00 Rugby in die kerksaal op die grootskerm
Sondag 18 Junie
09:30 Eeufees-Nagmaals-erediens
10:30 Gedenksteen onthulling
11:00 Tee by Amandelhof
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