NG GEMEENTE PRETORIA–FAERIE GLEN
‘n Gasvrye gemeente waar oud en jonk
saam gevorm word om God te verheerlik
en vir ewig te geniet

Algemene Inligting
Tel: 064 757 7948
Faks: 086 240 3720

Epos: ngfaerieglen@gmail.com
Adres: Glenwoodweg 429, Faerie Glen

AANKONDIGINGS VAN 19 JUNIE 2022
PROGRAM
Sondag 19 Junie (Vadersdag)
Woensdag 22 Junie
Vrydag 24 Junie
Sondag 26 Junie

09:00 Erediens – Prop Olga Ludwig
09:00 Bybelstudie – konsistorie
Skole sluit
09:00 Erediens – Prof Dirk Human

VERJAARDAGWENSE VIR LIDMATE
Dit is 'n aangename voorreg om die lidmate wat van 19 - 25 Junie verjaar,
van harte geluk te wens met die herdenking van hulle geboortedae. Die
gemeente se wens is dat die nuwe lewensjaar gevul sal wees met vreugde,
vrede en goeie gesondheid.
19 Junie
21 Junie
22 Junie
23 Junie

Sarie
Max
MC
Elsie

Van Der Poll
Lange
Botha
Lombard

VERKIES TOT DIE KERKRAAD

Mnr Lukas Janse van Rensburg is tydens die kerkraadsvergadering wat op
25 Mei 2022 gehou is verkies om op die kerkraad te dien.

PERSONEEL MET VERLOF
Ds. Dieter de Bruin is met verlof tot 30 Junie,
u kan vir Robert Meintjies kontak indien nodig.

CMR FAERIE GLEN WINTER WARM HART PROJEK
Laat jou Warm Hart se Liefde oorvloei deur ander te Help.
Die CMR het ‘n Behoefte aan enige Donasies van bakkies
Sop (ongeveer 500ml) wat hulle kan vries of reeds gevries
is wat hulle dan lekker kan opwarm en aan behoeftiges
gedurende die Winter kan uitdeel soos nodig.
Daar is ‘n Houer in die kerkkantoor beskikbaar vir Donasies
van Komberse, Kouse, Handskoene & Mussies wat aan
behoeftiges uitgedeel sal word soos nodig in die Koue.
Ons plaas ‘n versoek op Elkeen se Hart om asseblief te Help.

L/S GARSFONTEIN WINTERKLEREPROJEK
Die winter het weer vanjaar ongesiens nader gekruip en dit bring mee dat
ons weer op u ondersteuning moet staatmaak. Soos in die verlede vra ons
dus vir bydraes om behoeftige leerders in staat te stel om die
winteruniform aan te skaf. Nie elke leerder het 'n volledige stel
winterklere nodig nie - elkeen word individueel gehelp met wat hy/sy
benodig. 'n Volledige stel kos waarskynlik sowat R600.00, maar enige
bedrag is welkom. Ons vertrou dat dit vir u moontlik sal wees om soos
vorige jare u harte en beursies oop te maak vir hierdie saak.
Gerna Kriel

OMGEE-GROEP VIR BEJAARDES
So baie van ons gemeente lede kan nie fisies by die kerk uitkom nie weens
hulle gesondheid of selfs net hul ouderdom, en ons het dit goed gedink om
‘n Omgee Groep vir Bejaardes te stig. Ons maak ‘n oproep op enige
gemeentelede wat bereid is om ‘n tydjie vir iemand af te staan vir
kuiertjies. Dit sal ‘n informele groepie mense wees, wat om die beurt gaan
kuier. Ons wil net aan ons mede gemeentelede wys dat ons hulle nie
vergeet het nie. Al wat ons vra is of daar enige van u is wat bereid sal
wees om ‘n kuiertjie by die lede te maak wat vergete voel. ‘n Soort van
Rooikappie vat ‘n mandjie koekies vir Ouma. “Rooikappie” bring ‘n
mandjie met alles wat nodig is om ‘n lekker koppie tee saam te drink & dan
by vertrek is daar geen opruim nodig nie. “Ouma” moet uitsien na die
besoek. So wie sal almal Rooikappies wees? Daar is ‘n lys in die
kerkkantoor beskikbaar waar u, u naam kan opsit.
Vir enige navrae, kontak asseblief vir Petra 083 766 2334

