
Kersoffer
Die jaarlikse Kersoffer-koevertjies sal by die 
Kerssangdiens ingeneem word op 6 Desember. 

Ons hoop om jou daar te sien! Maar indien jy nie Ons hoop om jou daar te sien! Maar indien jy nie 
hierdie geleentheid kan bywoon nie en steeds jou 
Kersoffer wil inhandig, kontak gerus die 
kerkkantoor om ‘n reëling te tref.

Desemberprogram
Soos elke jaar, is daar ‘n opwindende 
vakansieprogram wat vir Desembermaand beplan 
word.

Indien jy graag meer inligting wil hê oor wat alles Indien jy graag meer inligting wil hê oor wat alles 
hierdie vakansie in die kerk se program gebeur, 
kontak gerus die kerkkantoor.

Maak ‘n 
nota 
hiervan:

dankbaarheid vir wat Hy vir ons gedoen het. Sy 
Meesterplan om ons van sonde te verlos het alles 
begin met die kosbare kindjie in die krip. Maria, 
Josef, die herders en die wyse manne, en ook 
almal wat Jesus geken het, was getuies daarvan.

As jy wil bywoon, moet jy asseblief bespreek As jy wil bywoon, moet jy asseblief bespreek 
(weens gesondheidsredes en die verhoogde aantal 
Kovid-19-gevalle in ons provinsie). Stuur dus gerus 
‘n e-pos aan kantoor@ngkhartenbos.co.za, of 
skakel die kerkkantoor vanaf Dinsdag 1 Desember 
om te bespreek.

Die engele het daardie aand gesing: “Eer aan God Die engele het daardie aand gesing: “Eer aan God 
in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die 
mense in wie Hy ‘n welbehae het!” (Lukas 2:14). 
Hoe wonderlik dat ons eeue later ook kan 
saamsing oor God se groot Geskenk aan ons! 
Kom sing saam op 6 Desember by die kerkgebou. 
Die diens begin om 19:00 en dit sal ook lewendig 
uitgesaai word vir kykers by die huis.uitgesaai word vir kykers by die huis.

OpRoep, gaan sorg vir pragtige begeleide en a 
cappella koorsang. Daar gaan ‘n groot 
strykensemble wees asook topgehalte soliste soos 
Marida Bridges, Petronel Baard, Gerda Kinsey, 
Anneke Coetzee en ’n paar ander plaaslike 
jongmense. Hierdie sangers en musikante uit ons 
eie Hartenbos- en Mosselbaaigemeenskap gaan 
elke luisteraar betower met pragtige musiek, en elke luisteraar betower met pragtige musiek, en 
ons ook opnuut herinner aan hoe wonderlik it is 
om Kersfees elke jaar te kan vier.

Meer as 2000 jaar gelede het God se Seun as 
mens na die aarde gekom, op ‘n sterligaand in 
Betlehem. Jesus is gebore omdat Hy ons deur sy 
kruisdood kom verlos het van al ons sonde, 
onverdiend, as ‘n teken van sy genade en sy liefde
vir ons elkeen. 

WWat meer het ons nodig as hierdie blye boodskap 
om fees te vier en te sing tot sy eer? Vir ons 
elkeen is Kersfees ‘n heilige dag van onthou en 

  

Dis amper onwerklik dat ons reeds aan die einde 
van November staan, minder as ‘n maand voor 
Kersfees. 2020 het (gelukkig óf ongelukkig, 
afhangende van jou uitkyk) sommer vinnig verby 
gegaan. Nou is dit weer tyd om te begin dink aan 
Kersgeskenke - onthou, die Black Friday 
uitverkoping is op 27 November!

Een van die wonderlike gebeure wat elke jaar Een van die wonderlike gebeure wat elke jaar 
rondom hierdie tyd gebeur, is die NG Gemeente 
Hartenbos se Kerssangdiens. Hierdie jaar s’n vind 
op 6 Desember plaas, so maak gerus seker dat jy 
jou sitplek by hierdie spesiale aand kom inneem. 

KKom luister weer saam na die verhaal van Maria 
en Josef en die belangrike taak wat God hulle 
gegee het. Tussendeur die bekende Kersliedjies 
wat die gemeente saam gaan sing, is daar ook ‘n 
verskeidenheid van talentvolle musikante wat ou 
en nuwe feestelike gunstelinge gaan optree. Die 
vierstemmige sangensembles, Sotto Voce en 

Die jaarlikse Kerssangdiens vind op 6 Desember plaas

Kersfees Kom!

7de Uitgawe  |  29 November 2020 NG Kerk Hartenbos


