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5 AUGUSTUS 2018
Tyd
08:30

Erediens
Informele diens
DOOP

Prediker
Ds. Charl Stander

10:00

Tradisionele diens

Ds. Charl Stander

19:00

Vernuwingsdiens

Ds. Jacques van Rensburg

MAANDELIKSE DANKOFFERS
Indien jy verkies om jou maandelikse dankoffer via die internet oor te plaas,
gebruik asseblief die volgende bankbesonderhede:
NEDBANK
(tjekrekening)
Rekeningnaam:
NG KERK KRAAIFONTEIN DIE PARKE
Rekeningnommer:
1147123691
Verwysing:
DANKOFFER
DIE NUWE LIDMAAT HET BY DIE GEMEENTE AANGESLUIT
Johanna Magrietha Janse van Rensburg (nou Viljoen)

BASAAR – 25 Augustus 2018
In die voorportaal is lyste waarop jy jou naam kan skryf as jy wil betrokke
raak/help by ‘n spesifieke tafel van die basaar. Indien jy wil help bak, sal
die sameroeper van die betrokke tafel jou kontak om te hoor watter
bestanddele jy benodig. Kontak gerus die kerkkantoor vir meer inligting
oor enige van die onderstaande:
•
•

•

Die groot koek- en klein koekie-tafel soek mense om te help bak.
Alle bestanddele word voorsien.
As iemand bereid is om hul oond beskikbaar te stel vir die bak
van brood die Vrydag voor die basaar sal dit baie waardeer word.
Die dames benodig ook altyd hande om te help brood knie op die
Vrydag.
Die jaffel- en pannekoektafel soek mense om die oggend van die
basaar te help jaffels en pannekoeke bak.

•
•
•

Bring asb. items (skoon en in ‘n werkende toestand) vir die Wit
Olifanttafel kerkkantoor toe. Hulle soek ook mense om die dag
van die basaar vir hulle by die tafel te help
Boeke vir die boeketafel moet asb. voor die basaar kerkkantoor
toe gebring word.
Die kindertafel soek die volgende: Lekkers, chips (eers teen
begin Augustus), klein speelgoed vir “lucky packets” en
kontantdonasies. Die bydraes kan by die kerkkantoor ingehandig
word. Vir meer inligting, kontak Anne-Marie Bonthuys by 083 937
8030.
Die groentetafel soek mense om die Vrydagaand voor die basaar
vir hulle te help om groente/vrugte in sakkies op te maak.
Plantetafel soek ook plante om by hulle tafel te verkoop.
Die geskenketafel is op soek na persone wat kan help met
houtwerk, harte sny en ander hout produkte. Ons is ook op soek
na ou tafeltjies (klein of groot). Dit hoef nie mooi en heel te wees
nie. Ons soek ook asb. enige ou meublement. Stuur jou ou goed
vir ons, net soos dit is, ons “jazz” dit op. Jou OU goed word ons
NUWE goed - van stoele, tafeltjies, skinkborde, ou posbusse,
gieters, of enige “UNWANTED” item. Kontak Madelane by 076
790 1526.

Hier is ‘n lys van die bestanddele wat benodig word vir die basaar:
Koekmeel 151,5kg; kitsgis 67 pakkies (NIE “brewers yeast”); suiker 58kg;
margarien (blokke) 66 x 500g; eiers 78 dosyn; Tennisbeskuitjies 42
pakkies;
jellie 172 pakkies;
kookolie 18 bottels;
versiersuiker 17kg;
strooisuiker 11,5kg; kakao 6kg; kondensmelk 16 blikkies; bakpoeier 2kg;
Caramel 23 blikkies;
klapper 3,5kg;
rys 10kg;
maalvleis 79,5kg;
hoender 70kg; uie 18kg; tamaties 27kg; melk 110 liter; suurlemoensap 9
liter; pynappel crush 8x410g; tertappels 16 blikkies; Ideal melk 60 blikkies;
40 pakkies kitspoeding

Huweliksvoorbereidingklasse vir alle voornemende paartjies wat
gaan trou
Vind plaas op 20, 21 en 22 Augustus om 20:00 by NG Kerk Bellville-Uitsig,
Ridgeworthrylaan 17, Ridgeworth, Bellville. Skakel Francois by 082 781
6854 vir meer inligting.

