
Hartenbos Gemeentenuus 

Sondag 20 Junie 

GOD ROEP HARTENBOS‐GEMEENTE:  

• Om in afhanklikheid te BID vir die openbaring van sy wil  

• Om onder leiding van die Heilige Gees sy wil te ONDERSKEI  

• Om met blydskap en dankbaarheid VRUG te dra deur goeie werke  
➢ SODAT: JESUS SE LIG in en deur ons in die wêreld kan skyn.  

SPESIALE  VERJAARDAE DIE WEEK  

▪ 20 Junie: Seun Fourie van Paulstraat 18 
▪ 20 Junie: Jorina Venter van Koringspruitlaan 10 
▪ 21 Junie: Rina Terblanche van die Versorgingsoord 
▪ 21 Junie: Corrie van Heerden van die Versorgingsoord 
▪ 22 Junie: Rita Nel van Hartenrus 

Baie geluk en mag die nuwe lewensjaar vol vreugde wees!  

NUWE INTREKKERS  

Baie welkom in Hartenbos‐gemeente:  

❖ Eric en Adri Botha vanaf Sutherland. Hulle bly in Cape Francolinstraat 34  
❖ Lappies en Marie Labuschagne vanaf  Naboomspruit. Hulle bly in Lemoenduifslot 1  
❖ Crisjan, Cornel, Aniné, Lené, Jani van der Merwe vanaf Fochville‐Noord.  

Hulle bly in  Elandslaagtelaan 12  
 

Skakel in … dis lekker hier by ons!  

MET MEELEWING DINK ONS SPESIAAL AAN: 

• Nicolene van der Vyfer van Kompanjielaan na Marius se dood. 

• Des Clur van Hartenrus na Annatjie se dood.  

Die Here sal julle vertroos! 

GETUIENISBEDIENING vra asseblief vir Bybels, oud of nuut, maar in ‘n bruibare toestand, in Afrikaans, 

Engels of Xhosa. Bring dit asb na die kerkkantoor.  

EREDIENSTE TYDENS NUWE COVID INPERKINGS: 
Ongelukkig moet ons ons byeenkomste tydelik staak ter wille van almal se veiligheid.  
Ons gaan weer vanaf Sondag 27 Junie die opgeneemde Erediens op Youtube laai en die skakel vir u 
aanstuur. U sal dus elke Sondag ‘n volledige Erediens elektronies ontvang.  
Onthou ons Internet adres: ngkhartenbos.com  
Vir enige navrae: skakel ons Kerkkantoor of Leraars.   

BESOEKE TYDENS NUWE COVID INPERKINGS: 
Ter wille van almal se veiligheid en gesondheid moet ons ongelukkig ons leiers (Wyksverteenwoordigers en 

Leraars) se besoeke by huise nou beperk tot die noodsaaklikste gevalle. Ons wil egter nog steeds 

beskikbaar wees. Indien jy ‘n besoek nodig het, skakel asb jou wyksverteenwoordiger of Leraar om dit te 

reël. Ons sal dit so veilig as moontlik doen.  

DANKOFFER: Hoe kan ek my dankoffer gee?  

▪ Elektronies (EFT‐betaling, debietorder ABSA Tjekrekno: 2070580015; verwysing: jou wyknommer)  



▪ Kontant (briewebus by Kerkkantoor) 
▪ Snapscan  

Hulp nodig? Gaan vra vir die vriendelike dames by ons Kantoor om jou te help. Hulle help graag!  

TELEFOON: Die kantoor se enigste werkende nommer is 044 695 1942.  

KOSI BAIA moes ongelukkig agv die nuwe Covid vlaag en inperkings hulle deure tydelik sluit. Kom ons bid 

dat ons binnekort weer normaal kan voortgaan. 

SONSKYNVALLEI: Met die koue van die winter in ons midde, vra ons weer vir warm truitjies vir die  kinders 

van Sonskynvallei. Indien jy graag brei, sal dit met ope arms ontvang word. Gee asb af by die kerkkantoor.  

KATEGESEDATUMS VIR DIE RES VAN DIE KWARTAAL: 20 Junie; 27 Junie en 4 Julie. Ons gaan aan totdat die 

skole sluit.  

DIE GENADE VAN JESUS SAL VIR ONS GENOEG WEES 
GOD ONS VADER SAL ONS ALTYD VOLKOME LIEFHÊ 
DIE HEILIGE GEES SAL ALTYD BY ONS WEES 


