
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Kersfees… ‘n boodskap van HOOP 

Psalm37:1-5   

Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie,  

want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer.   

Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort.   

Vind jou vreugde in die Here en Hy sal jou gee wat jou hart begeer.  

Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom:  Hy sal sorg. 

 

Met die skrywe van hierdie gemeentebrief, staan ons op die vooraand van Kersfees. Is dit nie heerlik om 

weer met die klank van die pragtigste Kersliedere bekoor te word nie. Ons Kerssangdiens was weereens 'n 

hoogtepunt en het ons deelgemaak van 'n koor van gelowiges wat oor eeue heen hierdie tyd van die jaar 

in afwagting begin fokus op die herdenking van die geboorte van ons Verlosser. Mag die Here gee dat 

hierdie Kersfees vir jou en jou gesin 'n wonderlike verrykende en geseënde geestelike tyd en familietyd is. 

Laat die vrede van die Here in jou huis heers. 

 

Kersbokse 

Een van die mooi tradisies wat die afgelope jare ontwikkel het, is die skenking van kerspakkies op 

Kersdag. Kerspakkies word opgemaak met 'n verskeidenheid kos en lekkernye. Dan kan enige iemand na 

die diens een kom haal en gaan gee vir mense wat alleen, hulpbehoewend of sommer net op straat is. Om 

hierdie bokse te vul benodig ons die volgende (blikkies moet ASSEBLIEF “easy open lid” wees): 

• Corned beef     69 blikkies 

• Suikermielies     110 blikkies 

• Baked beans     85 blikkies 

• 200ml vrugtesap    34 houers 

• Koekies     110 pakkies 

• Klein pakkies chips    33 pakkies 

Vir enige navrae, kontak Amanda McCarthy by 072 611 4214. 

 

Tiendeoffers 

Tiendeofferkoeverte is tans in omloop. Jy kan een kry by jou huis, in die kerkbanke of by die kerkkantoor. 

Oorweeg biddend wat jy vanjaar vir die Here in hierdie koevert wil plaas. Jou offer word aangewend om 

die werksaamhede van die gemeente voort te sit sodat Parke-gemeente vir God, vir jou en die 

gemeenskap tot groot seën kan wees.  

Dit mag net wees dat jy dalk verkies om jou tiendeoffer via internet te betaal. Hier is die gemeente se 

bankbesonderhede: NGK Kraaifontein-Die Parke – Rek. Nr. 1147123691 (tjek) – NEDBANK – Tak 123209 

 

 

 



Eredienstye en preekprogram - 2020 

Vanaf 1 Januarie 2020 smelt die huidige 08:30 en 10:00 eredienste saam in ‘n nuwe tydgleuf, naamlik 

09:00. Vanaf 1 Januarie sal daar dus slegs een oggenddiens wees. Die karakter van hierdie diens sal primêr 

dieselfde bly as die huidige 08:30 familiediens met die orkes wat die musiekbegeleiding verskaf. Tydens 

vakansietye en langnaweke sal die orrel meestal aangewend word vir die begeleiding. Hiermee poog ons 

om steeds beide spiritualiteite van die gemeente te akkommodeer. Die aanddienstyd sal onveranderd bly 

naamlik 19:00 en terugkeer na die karakter en styl soos dit die afgelope paar jaar gevestig is in die 

gemeente. Die ankerpersone wat die bediening van die eredienste behartig sal hoofsaaklik ds. Charl 

Stander vir die oggenddienste wees en ds. Jacques van Rensburg vir die aanddienste. Die nuwe 

preekprogram wat vanaf Januarie tot Mei 2020 strek is op die webwerf en by die kerk beskikbaar. 

 

Verder is dit belangrik om kennis te neem van 'n nuwe erediens preekpunt van Parke-gemeente wat by 

Buh-Rein Aftree-oord gevestig is. Ds. Steyn McCarthy behartig elke Sondag om 10:00 die erediens. Almal 

is daar welkom – nie net die inwoners van die Buh-Rein Aftree-oord nie. 

 

Kategesetye – 2020  

Vanaf Januarie 2020 sal die kategesetye soos volg wees:  

Voorskool tot gr 3 09:00 tot 10:00 

  Gr 4 tot 6  10:15 tot 11:15 

  Gr 7 tot 10  18:00 tot 18:45 

 

Kleingroepe – 2020  

Vele van die kleingroepe wat tydens die afgelope 40-dae ontstaan het, het aangedui dat hulle volgende 

jaar wil voortgaan. Materiaal sal beskikbaar gestel word hiervoor. Daar sal ook weer 'n 40-dae kursus/reis 

oor Lydenstyd 2020 gedoen word. 

 

Mag die Here jou seën met wysheid, geduld, vrede en goeie gesondheid. 

Charl Stander  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


