WEEK 23 - HERHALINGS VAN BERIGTE/INLIGTING IN ‘N VORIGE VRYPOS
1.

ALGEMEEN:

DIE BYBELGENOOTSKAP SE “BIBLE-RUN”:

SKITTERVROUE SE NASIONALE VROUEKONFERENSIE VIR 2017:
Hierdie Nasionale Vrouekonferensie wat op 8 en 9 September 2017
in die Kopanong-Sentrum (voorheen Kovsiekerk), te Bloemfontein,
gaan plaasvind, beloof om ‘n geestelike hoogtepunt vir elke vrou te
wees. Dr Jannie le Roux, die gasspreker, se tema vir die geleentheid
is, DIE WONDER-WERK VAN VREUGDE! Gedurende dié Konferensie
gaan vroue wat tydens die Tsunami in Phuket met wittebrood was
getuig, asook vroue wat reeds vir baie jare ‘n stryd met kanker voer…

Vroue, moet asseblief nie hierdie
besondere geleentheid spesiaal
vir julle, misloop nie, bespreek
deur hier te klik. Onthou ook:
Verblyf
is
beskikbaar
teen
R190/persoon
by
Oranje
Meisieskool.
Stuur
asseblief
vroegtydig ‘n e-pos vir Beneli by
elizabethleroux@ymail.com

2.

GEMEENTENUUS:

NG BRANDFORT MOEDERGEMEENTE: Die immergewilde en bekende sanger, Kevin Leo sal op Sondag
20 Augustus 2017 by die jaarlikse NG Moederkerk Brandfort se
gospeldiens- en kuierdag te Tri-Hunt Wildsreservaat, optree. Kevin
Leo is 'n bekende Suid-Afrikaanse sanger wat van opera, Sinatra, tot
ligte Afrikaanse liedjies sing. Nie net is hy bekend vir sy fantastiese
stem nie, maar ook vir sy vlymskerp humorsin, waarnemende
vaardighede en sy groter-as-groot persoonlikheid.
Die diens en Leo se optrede vind om 09:30 in die Tri-Hunt wildsreservaat se groot
onthaalsaal plaas. Daarna kuier almal saam onder die bome met hul piekniekmandjies.
Braaivleisvure word aangesteek en daar word vleis gebraai. Kaartjies kos slegs R100 per
persoon en sluit ’n etekaartjie met ‘n braaivleispakkie, bykosse en nagereg in. Die
wildsreservaat is geleë op die R30-roete, Brandfort na Welkom en slegs een kilometer
ná die tolhek is die indraai van die reservaat na regs.
Belangstellendes is welkom om Marietjie by 083 291 9114, of Hanna by 082 873 2650
te kontak vir navrae of kaartjiebesprekings. Besoekers word vriendelik versoek om hul
eie kampstoele, eetborde en eetgerei saam te bring.
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NG GARDENIAPARK:

NG HOSPITAALPARK:

Kontak NG Gardeniapark se Kerkkantoor Ma-Vr
vanaf 08:00-13:00 by
051 522 0392, of stuur ‘n e-pos aan ngkgardenia@telkomsa.net

NG VERKEERDEVLEI:

3.

PASTORALE BERADINGSKURSUS: Hierdie kursus oor die begeleiding rondom traumabande (trauma
bonding), deur prof Wentzel Coetzer, vind op Saterdag 9 September 2017 in Potchefstroom plaas - klik hier vir volledige
besonderhede.
4.

SHEPHERD VBO PROGRAM VIR RES VAN 2017: Sien bl 3 vir die volledige program.
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