Jaar 14 - Uitgawe 1
Kontak ons:
kerkinfo@ngkvs.co.za
www.ngkerkvrystaat.co.za
15 Januarie 2016
Vir 2016...

Dankbaarheid vir nog ‘n jaar, die heerlike reën, gesondheid, die voorreg van ‘n
werk, kos op die tafel, ons mooi land...
Vind vrede in jouself, eers dan vind jy ware geluk...
Droom steeds, dit is nooit te laat daarvoor nie...

1.

UV TEOLOGIESE DAG 2016:
Datum: Maandag 1 Februarie 2016
Tema: Wie is Jesus vir ons vandag in 'n wêreld met baie stemme?
Liturg: Prof Fanie Snyman
Sprekers: Dr Elna Mouton & prof Stefan Joubert
Plek: UV-Kampus
VBO-punte: 5
Registrasie: SMS D77695, u naam en e-posadres na 31029

2.

VROUELIDMATE IN DIE VRYSTAAT – NEEM KENNIS ASSEBLIEF!: Die Vrouetoerustingskursus vind

vanaf 12 – 14 Februarie 2016 by Maselspoort plaas.
SPREKER: Prof Yolanda Dreyer
TEMA: Back to Basics
KOSTE: R750.00pp
Plekke is beperk – bespreek asseblief so spoedig moontlik by Anél van Zyl, 071 250 0272 of stuur e-pos aan
vrouelidmate@gmail.com

3.

VBO KURSUS – Die NG Kerk en selfdegeslagverhoudings: Alle belangstellendes word hartlik
uitgenooi om hierdie dagkonferensie wat deur Excelsus in samewerking met Coram Deo aangebied word, by te woon. Dit
vind op Woensdag 20 Januarie 2016 vanaf 09:00 – 17:00 by die NG Gemeente Pretoria-Oosterlig plaas. Klik hier vir die
volledige uitnodiging en hier vir die inskrywingsvorm – sluitingsdatum vir inskrywings is Vrydag 15 Januarie 2015.

4.

NOTULE EN BESLUITEREGISTER - ALGEMENE SINODE 2015: Hierdie dokumente is nou beskikbaar.
Vir die notule klik hier en vir die besluiteregister, klik hier. Sodra die volledige Handelinge gereed is, sal dit ook geplaas
word.

5.

#imagine BYEENKOMS: Hierdie geleentheid vind landswyd (Wes- en Oos-Kaap en Gauteng), vanaf 1 – 3
April 2016 plaas. Kaartjies @ R400pp is by www.iTickets.co.za beskikbaar. Vir meer inligting kan die
webblad besoek word by www.imaginemovement.co.za. Indien daar gemeentes is wat sou belangstel om
hul tieners na een van hierdie byeenkomste te stuur, kontak gerus vir ds Rikus Hattingh in verband met
subsidie van hul reiskoste. Skakel hom op 084 620 6000, of stuur ‘n e-pos na rikus@ngkerkpellissier.co.za
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6.

SHEPHERD VBO PROGRAM 2016: Belangstellendes kan hier klik vir Shepherd se voorlopige program vir

2016.

7.

GEBEURE BY GEMEENTES:

Daniëlkonferensie: Die NG Gemeente Heuwelsig bied hierdie konferensie vir manne aan gedurende
die naweek van 29 en 30 Januarie 2016 by hul gemeentesentrum te Gilles van der Wallstraat 17, Dan
Pienaar. Koste beloop R50pp, vir navrae kontak die kerkkantoor by 051 436 1967 (Ma tot Vr 08:00 –
13:00), of vir Jacques Minnaar by 082 445 1402.
Hugenoot Gemeente: Dié gemeente sluit hul Week van Gebed op 31 Januarie 2016 af met ’n optrede van ds Willem
Badenhorst van die NG Gemeente Moreletapark, Pretoria - hierdie diens begin om 18:30 in die kerkgebou te
Normandielaan, Bayswater. Ds Badenhorst is sedert 2006 leraar in Moreletapark - hy het ’n passie vir gebed, sending en
herlewing en tree landswyd as prediker op en is ook die redakteur en skrywer van God in die sirkel. Alle
Christengemeentes in Bloemfontein en omliggende dorpe word hartlik uitgenooi om hierdie aand met hulle te kom
deel. Indien jy meer inligting benodig, skakel vir Ina Fourie by 083 458 5956.
Oom Karoolus en Lente: Die bekende paar kuier weer op 31 Januarie, asook 1 en 2 Februarie 2016 by
die NG Gemeente Gardeniapark te Jasmynlaan 3. Op die 31ste en 1ste is die optredes vanaf 18:00 tot
19:00 (donasies sal waardeer word) – die optredes van die 1ste en 2de Februarie om 09:30, is spesifiek vir
dagmoeders, kleuter- en laerskoolkinders tot en met Gr 1 @ R5pp. Kontak asseblief vooraf die
kerkkantoor by 051 522 0392 om plek te verseker, asook vir enige inligting rakende die oggende se
optredes (plek is beperk).

8.

TORINGS VAN HOOP SOEK VRYWILLIGERS:

9.

NUUSBRIEF - AURORA SENTRUM: Klik hier vir die Desember 2015 uitgawe. Hierin word onder andere
gevra of babas wie se pa’s oormatig alkohol gebruik, met fetale alkoholsindroom gebore kan word... lees gerus die
nuusbrief.

10.

ALGEMEEN:

Proponent beskikbaar vir preekhulp: Proponent Schalk Treurnicht (ex US 2015), is woonagtig in die Kaap, maar is
beskikbaar om in enige gemeente waar daar ‘n behoefte is, uit te help totdat hy ‘n beroep ontvang. Sy
kontakbesonderhede is 083 297 0526, of S.Treurnicht@gmail.com
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Vir gemeentes – ‘n handige visuele voorstelling en interpretasie van die kerklike jaar: Die NG Gemeente
Durbanville-Bergsig het hierdie voorstelling uit bronne soos op die dokument aangedui, saamgestel – dit gee simbole en
doendinge om geloof beter te verstaan as deel van ‘n totale leefwyse. Die kerkjaar begin met die eerste Sondag van
Advent. Belangstellendes kan gerus hier klik om die dokument uit te druk vir gerieflike gebruik deur die loop van hierdie
jaar.
(Met dank aan NG Durbanville-Bergsig, sowel as VrydagNuus, Sinode Wes- en Suid-Kaapland se nuusbrief)

NG Hugenoot se oudste lidmaat: Tannie Babs Groenveld, woonagtig te Bayswater Village, word op Sondag 17
Januarie 101 jaar oud! Volgens haar kinders het sy haar hele lewe lank vertel dat sy nog 100 jaar oud gaan word. So het
sy hierdie ouderdom van die Here afgebid en nou gee Hy vir haar nog ‘n pasella-jaar. Hugenoot Gemeente bid dat die
Here haar sal seën met mooi dae en haar sal toevou met sy Vrede en Liefde. Bayswater Village wens haar ook Gods
rykste seën toe vir hierdie spesiale dag en jaar. Namens al die lesers van Vrypos wens ons graag vir tannie Babs ‘n
geseënde verjaarsdag toe, baie geluk met hierdie groot mylpaal.

11.

VAKATURES:

Predikant in Sinodale Diens: Teologiese Navorsing in die Diensgroep Toerusting (Stellenbosch): Die Sinode
van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-en-Suid-Kaapland Sinode), maak hierdie vakature bekend en nooi alle
belangstellendes wat daartoe geroepe voel om hulle vir hierdie pos beskikbaar te stel. Klik hier vir meer inligting rakende
verantwoordelikhede en vereistes. Let asseblief op die sluitingsdatum vir aansoeke, Vrydag 29 Januarie 2016.

Voltydse leraar – NG Gemeente Knysna: Klik hier vir meer besonderhede rakende die vakature – diensaanvaarding
is so spoedig moontlik en aansoeke en CV moet hulle vóór Maandag 31 Januarie 2016 bereik.

12.

VERJAARSDAE: Baie geluk aan die leraars wat gedurende die komende week

verjaar:
15 Januarie:
Dr Leon Foot - WELKOM-SUID - 057 352 4931, 083 503 6674, leon.foot@telkomsa.net
16 Januarie:
Ds Pikkie Maritz - OOSHOEK - 082 335 4433, pikkie@hadedahouse.co.za
Ds Erich Cornelissen - HARMONIE - 057 217 1544, 083 751 9381, erich@in3d.co.za
17 Januarie:
Ds Willie van Zyl - REDDERSBURG - 051 553 0002, 083 306 8448, waevanzyl@gmail.com
19 Januarie:
Dr Johan Marais - MARQUARD - 051 991 0006, 079 879 7868, jcmarais@telkomsa.net

13.

TEN SLOTTE: Mag dit julle elkeen se deel wees in 2016... hoop vir die toekoms:
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Groete.

THEA BOSMAN
Samesteller/Redaksioneel: kerkinfo@ngkvs.co.za
Kommunikasie - NG Kerk Vrystaat
Tel: 051 406 6719 Faks: 086 502 0821

INDIEN JY OP VRYPOS WIL INTEKEN, KLIK hier (meld asseblief ook jou gemeente/dorp)
AS JY VRYPOS WIL KANSELLEER, KLIK hier
Gee gerus vir ons terugvoer oor Vrypos by kerkinfo@ngkvs.co.za – stuur ook enige nuusgebeure,
inligting na hierdie adres.

NG KERK VRYSTAAT WEBBLAD: http://www.ngkerkvrystaat.co.za/
NG KERK VRYSTAAT FACEBOOK:
VRYWARING / DISCLAIMER – Klik hier

VAKANTE LERAARSPOS - NG KNYSNA:

Die NG Gemeente Knysna bedien die dorp, woonbuurtes en distrik rondom die Knysna-strandmeer. (Lees meer oor
hierdie gemeente by www.knysnakerk.com)
LERAARSPROFIEL:
 Die gemeente is op soek na ’n leraar wat die nodige passie het om die visie en kernwaardes van die gemeente te
handhaaf en wat gemaklik in spanverband kan saamwerk.
 Vermoë om praktiese Skrifgefundeerde lering te verskaf.
 ’n Goeie leier, entoesiastiese motiveerder en energieke werker wat ook ’n mentor vir ons jeugwerker kan wees.
 Die vermoë om met alle ouderdomsgroepe te kommunikeer.
 Verkieslik ten minste vyf jaar ondervinding in die bediening.
 Vaardig is in moderne kommunikasiemiddele en dit effektief kan benut.

Die kandidaat moet ’n gelegitimeerde predikant van die NG Kerk wees.
FOKUSAREAS VAN DIE POS: Alle fasette van gemeentewerk soos beskryf in Artikel 9 van die Kerkorde met fokus op
leierskap, gemeentebediening en ander aspekte van die opbou van die gemeente.
VERGOEDING: Volgens Sinodale skaal en 'n pastorie word voorsien.
AANSOEKE: Stel jouself vóór 31 Januarie 2016 aan ons bekend in ’n CV van nie meer as vier bladsye nie, insluitend drie
referente en volledige kontakbesonderhede. Verwys asseblief na ons webblad (www.knysnakerk.com) vir die
samestelling en inhoud van die CV/aansoek. Rig die aansoek aan die Voorsitter van die Pre-advieskommissie by die
volgende e-pos adres: ngknysna@telkomsa.net
DIE VOLGENDE IS STERK AANBEVELINGS:

’n Opname van ’n onlangse preek in video of mp3 formaat (verskaf DVD, CD of ’n Dropbox skakel).

’n Kort opsomming van jou mening oor huidige aktuele sake in die NG Kerk.
NAVRAE: Voorsitter van die Pre-advieskommissie, Hector Dreyer, by 083 455 1407, e-pos: hector.n.dreyer@gmail.com
DIENSAANVAARDING: So spoedig moontlik.
Die kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

TERUG NA INHOUD
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