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NUUS VANaf die sinodale kantoor 
 

ToekomsNou: Kursus in Gesinsbediening 
 Waarom is Gesinsbediening so belangrik in ons tyd? 

 Wat is nodig vir suksesvolle Gesinsbediening? 

 Praktiese gereedskap vir implementering in jou gemeente.  
 

Dinsdag 8 Maart 2016 

Handleiding en verversings ingesluit! 
Koste: R80 per persoon 
Registrasie, Tee en Koffie vanaf 7:30 
Program begin 8:30 en eindig 14:00 
 

6 VBO punte word verdien! 
 

Vir meer inligting of inskrywings: 
Kontak Gert van der Merwe van ToekomsNou by  
gert@novitae.co.za / 074 885 6315 

 

 

Wêreldbiddag vir Vroue 

4 Maart 2016 

TTTeeemmmaaa:::   
“““   LLLaaaaaattt   dddiiieee   

KKKiiinnndddeeerrrtttjjjiiieeesss   
nnnaaa   mmmyyy   tttoooeee   

kkkooommm”””   

Die Wêreldbiddag vir Vroue is ŉ wêreldwye 
interkerklike beweging van Christen vroue, -
mans en -kinders wat elke eerste Vrydag in 
Maart saambid. 
Die Wêreldbiddag vorm ŉ gebedsketting in 
meer as 175 lande. Al die lande gebruik 
dieselfde tema wat elke jaar deur ŉ ander 
land opgestel word. 
Die Wêreldbiddag strek oor grense en bind 
mense uit verskillende rasse, kulture en kerke 
tot groter onderlinge begrip en toewyding. 
Kontak Wêreldbiddagkantoor: 
Tel: 011 975 4598, e-pos: 
wwdp@telkomsa.net  vir meer besonderhede. 

mailto:gert@novitae.co.za
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NUUS VANAF GEMEENTES, CMR’E EN TUISTES 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Klik hier vir meer inligting oor #Imagine 

2016:  

http://online.imaginemovement.co.za/expe

rience2016/ 

Kaartjies kan by die volgende skakel 

gekoop word: 

http://itickets.co.za/events/355682/_#imagi

ne_Experience_2016.html   

http://online.imaginemovement.co.za/experience2016/
http://online.imaginemovement.co.za/experience2016/
http://itickets.co.za/events/355682/_#imagine_Experience_2016.html
http://itickets.co.za/events/355682/_#imagine_Experience_2016.html
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Kontak Lettie vir meer inligting 082 637 1214 of per epos ngdinadmin@mweb.co.za 
 

 

NG Dinwiddie nooi u graag na hul 
damestee geleentheid saam met 
Natasha Joubert met die oog op 

Wêreldbiddag vir Vroue  

Plek: 
NG Dinwiddie 
 

Datum: 
5 Maart 2016 
 

Kaartjies: 
R100-00 p/p 

mailto:ngdinadmin@mweb.co.za
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     “WÊRELD-VIR-CHRISTUS 

FEES!” 

 

11-13 MAART 2016 

N.G. KERK WELBEKEND 

SPREKER:   JANNIE COMPION 

 

 

                                                        

Dr Jannie Compion is die Afrika-Direkteur van  FCE (Foundation for Cross Cultural 

Education)  en het ‘n doktorsgraad in vergelykende opvoedkunde verwerf aan die Noord-

wes Universiteit.  Hy woon en werk vanaf Zambië. 

 

PROGRAM 

 

Vrydagaand:  19h00:  “SUID AFRIKA SE DOEL” 

Saterdag oggend: 08h00:  Ontbyt by Leribisi Lodge:  “‘N HOOFWEG DEUR AFRIKA” 

Saterdagaand:   19h00:  “SUID AFRIKA SE DOEL -2” 

Sondag oggend: 09h30:  “CHRISTUS SE DOEL MET SY KERK” 

 

Aandbyeenkomste by NG Kerk Welbekend (op die R25 op die pad na Bronkhorstspruit)  op 

Bapsfontein.   

 

Ontbyt teen R100 by Leribisi Lodge langs “The Hills Golf Estate” op Garstfontein-pad.       

 

Bespreek asb.!!   

 

Verskeie sendelinge tree saans op, en stal uit in ons Kumuna. 

 

Navrae: Abrie van Wyk - 082 377 9473 of 082 388 1905 

  Alma Visagie - 082 044 4479  
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NNGG  MMOOEEDDEERRGGEEMMEEEENNTTEE  NNIIGGEELL  IISS  

VVAANNJJAAAARR  8800  

Die NG Moedergemeente op Nigel vier vanjaar 80 

jaar van genade. Die Here het die gemeente 

voorwaar deurgedra deur uitdagende tye. ŉ 

Gedenkdiens om erkentlikheid te betuig teenoor 

die Here vir sy liefde en genade word op 13 Maart 

2016 om 09:00 in die moederkerkgebou op die 

hoek van Vyfdestraat en Kerkstraat in Nigel gehou. 

Die kerkraad nooi alle oudleraars, -kerkraadslede, 

-lidmate en enigeen wat een of ander verbintenis 

met die gemeente gehad het uit na die erediens, 

waarna gemeentelede en gaste gesellig gaan 

verkeer in die kerksaal.  

Vir meer inligting, skakel met Ina by die 

kerkkantoor: 011 814 3560 of stuur ŉ e-pos na:  

ngkerknigel@lantic.net  

 

Nuus van die algemene sinode 
 

(1) Pastorale Brief van die Moderatuur van die Algemene Sinode  
 

Die Algemene Sinode versoek dat u asseblief die aangehegte pastorale brief so wyd moontlik 
aan u gemeentelede beskikbaar stel. 

 

(2) Algemene Sinode 2015 – Notule & Besluiteregister 
 

Die Notule en Besluiteregister van die Algemene Sinode 2015 is nou op die tuisblad van die 
NG Kerk beskikbaar.  Sodra die volledige Handelinge beskikbaar is, sal dit ook geplaas word. 
 

Klik hier vir die Notule & Besluiteregister. 

 

mailto:ngkerknigel@lantic.net
http://ngkerk.org.za/wp/
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NUUS VAN BUITE 
 

Bybels vir Suid-Afrika  
 
Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) het in 2015 byna 2 miljoen Bybels en Bybelgedeeltes, insluitende 1 320 348 
volledige Bybels, in 51 verskillende tale in Suid-Afrika versprei. 
 
'n Aantal jare gelede sou hierdie syfer slegs gedrukte Bybels verteenwoordig het, maar vandag sluit die ook Braille-, 
Oudio-, Selfoon- en e-Bybels in verskillende formate en op verskillende platforms in. 'n Totaal van 945 693 gedrukte 
Bybels, 372 711 Selfoonbybels en 1 973 volledige e-Bybels is versprei. 
 
Engels is die taal waarin die meeste volledige Bybels versprei is, gevolg deur isiZulu en Afrikaans. Die topverkoper van 
die jaar was die isiZulu Bybel 1959/1997-vertaling gevolg deur die Engelse "Good News Translation", die isiXhosa 1975-
weergawe en die Afrikaanse 1983-vertaling. 
 
Deur hulle bydraes maak kerke en individue dit moontlik vir die Bybelgenootskap om verskeie projekte te ondersteun. 
Sowat 42 968 gevangenes het by die Bybelgenootskap se projek om Bybels aan gevangenes beskikbaar te stel, gebaat. 
Byna 38 000 graad 7-leerders in veral skole in arm woonbuurte, het elk 'n eie Bybel ontvang en 20 195 Bybels is aan die 
armes gegee. 
 
Ds Dirk Gevers, die Uitvoerende Hoof van die BSA, het die volgende oor hierdie syfers gesê: "Ons visie is steeds 'n 
Bybel vir elkeen. Ons is die Here baie dankbaar dat, nieteenstaande al die uitdagings in ons land, soos die swak rand, 
toenemende inflasie, werkloosheid, korrupsie en misdaad, om maar net 'n paar te noem, dit vir die Bybelgenootskap 
moontlik was om verlede jaar die volledige Bybel aan meer as 'n miljoen mense te verskaf sodat hulle ook die 
lewegewende boodskap van die Woord kan ervaar." 
 
Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is 'n maatskappy sonder winsoogmerk met die taak om bekostigbare Bybels vir 
elkeen in hulle eie taal en in geskikte formate beskikbaar te stel. 

 

 

Februarie 2016 nuusbrief 
 

 

 

 

http://us12.campaign-archive1.com/?u=38636a1d9ad50fd1ecb8e31d0&id=960bac08ce&e=f5e6f9cfa4
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VAKATURES 
 

 

Die Hoof vir (NG) Kerkeie 
Teologiese Opleiding 

Die Kuratorium van die NG Kerk van Transvaal stel hiermee bogenoemde pos bekend:  

1. Vereistes  

 ’n Gelegitimeerde leraar van die NG Kerk 

 ’n Passie en visie vir die uitbouing van teologiese opleiding in diens van die NG Kerk 

 Goeie vermoë om met studente te assosieer en vir hulle as mentor op te tree in hulle 

geestelike en bedieningsontwikkeling 

 Gesonde menseverhoudings en ’n goeie spanwerker 

 Goeie organisatoriese en administratiewe vermoëns om die kerklike teologiese opleiding 

verder uit te bou 

 Bewese ervaring van gemeentelike en kerklike werksaamhede 

 Bewese ervaring in die aanbied en ontwikkeling van kerklike/teologiese kursusse en 

toerusting 

 ’n Voldoende ervaring in telematiese ondersteuning vir teologiese opleiding 

 ’n Wye netwerk van skakeling met ander persone en kerklike en akademiese instansies sal 

’n aanbeveling wees 

 ’n Doktorsgraad in Teologie sal ’n aanbeveling wees 

2. Verantwoordelikhede  

 Hierdie persoon sal verantwoordelik wees vir die beplanning, ontwikkeling en aanbieding 

van die Kerkeie Teologiese Opleiding in samewerking met die Teologiese Fakulteit van UP 

en die begeleiding van die studente van die NG Kerk 

 Dit sluit in:  

 Die beplanning, aanbieding en begeleiding van die kerkeie programme vir eerste- tot 

sesdejaar studente 

 Die begeleiding van tweedeloopbaanstudente 

 Die organisasie en aanbieding van die gemeentejaar 

 Die begeleiding van predikante wat as mentors vir studente optree 

 Die ontmoeting, inskakeling en pastorale begeleiding van teologiese studente 
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 Die spiritualiteits- en persoonsvorming van die studente en die ontwikkeling van 

geestelike leierskap 

 Die bevordering van ’n eie kerklike etos, identiteit en die missionale karakter van die NG 

Kerk 

 Skakeling met die Teologiese Fakulteit en die dosente van die NG Kerk 

3. Voordele  

 Vergoeding volgens Algemene Sinode se skaal\ 

 Kantoor by Universiteit van Pretoria.  

4. Diensaanvaarding  

 1 Julie 2016 of so spoedig moontlik daarna 

 Aansoeke moet ’n volledige CV bevat en motivering van die aansoek. Die aansoek word 

gerig aan: Die Voorsitter van die Kuratorium, ngkerk@up.ac.za. Navrae by dr. Paul du 

Plessis (083 446 9426) of ds. Nico van Rensburg (083 534 2341) 

 Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Maart 2016 om 24:00 

Die Kuratorium behou die reg voor om nie uit die aansoeke ’n benoeming te maak of enigsins ’n 

aanstelling te maak nie. 

 

 

NG Kerk Alberton-Wes 
Senior Predikant 

NG Kerk Alberton-Wes oorweeg die beroep van ŉ voltydse leraar om te help met algemene bediening 

sowel as die vestiging van ŉ multi-kulturele bedieningspunt. Belangstellendes is welkom om Alberton-

Wes se Kerkkantoor te kontak: Me Deona Bernard 011 869 0001. A.g.v. beperkte tyd word 

belangstellendes se CV  met 3 referente ingewag tot Maandag 7 Maart 2016 om 11h00. 

Belangstellendes moet beskikbaar wees vir onderhoude voor Vrydag 11 Maart 2016 

Profiel: Passie vir God se Koninkryk. Lewende verhouding met 3-Enige God. Skrifgetroue prediking en 

sakrament bediening. Kreatiewe missionale bediening. Dinamiese gemeente bediening 

Traktement: Sinodale skale as riglyn.  

mailto:ngkerk@up.ac.za
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AFLOSPREDIKANTE 

 

 
 
ŉ Lys van Aflospredikante is beskikbaar by Natassja 
Marais.  Stuur versoek... 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ons is op soek na ENIGE interessante nuusbrokkies! 

Ons wil ook baie graag inligting van ons leraars in die 

nuusbrief plaas. 

Laat weet ons asseblief wanneer daar nuwe leraars by 

jul gemeentes is, of bevestig word, emeriteer en selfs 

na ander Sinodes verhuis.  Enige nuus is welkom! 

 

 

 BESOEK ONS OOK OP FACEBOOK 
www.facebook.com/SinodeHoeveld 

VRYWARING 
 

Die inligting wat voorsien word en standpunte wat gehuldig word in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE behels, het geen verifiëring van bevindinge, gevolgtrekkings en opinies 
deur die NG Kerk van Suid-Transvaal [NG Sinode Hoëveld] nie. Dus weerspieël die inligting en standpunte wat in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE gehuldig word nie 
noodwendig die van die NG Sinode Hoëveld of sy personeel en lede nie. Menings, afleidings en ander inligting in hierdie boodskap wat nie verband hou met die amptelike 
werksaamhede van die NG Sinode Hoëveld nie, verteenwoordig nie die amptelike standpunt(e) van die NG Sinode Hoëveld nie.  
 

NUUS VANAF HOËVELD SINODE plaas slegs nuus en inligting vanaf die sinodale, rings- of gemeentelike verband.  
 

Die NG Sinode Hoëveld aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige benadeling en/of skade aan persone of eiendom as gevolg van produk-aanspreeklikheid, waninligting verskaf, 
nalatigheid of die gebruik van enige metodes, produkte, instruksies of idees wat vervat is in die materiaal soos opgeneem in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE nie. Die inligting 
en advies is beskikbaar gestel in goeder trou en is afgelei van die inligting verskaf deur die betrokke organisasie/persoon en word voorgehou as betroubaar en akkuraat ten tye van 
die bekendstelling daarvan. Dit is die verantwoordelikheid van die gebruiker om sy of haar eie besluite te neem oor die akkuraatheid, geldigheid, betroubaarheid en korrektheid van 
die inligting. Dit beteken dat die instansie en/of die betrokke persoon wat die plasing in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE versoek, dan volle verantwoordelikheid vir die gebeure 
of inligting aanvaar. 
 

Vir enige navrae in verband met hierdie Nuusbrief skakel gerus me N Marais by 011- 975 8220. 

mailto:pa@ngkhoeveld.co.za?subject=Lys%20van%20Aflospredikante
http://www.facebook.com/SinodeHoeveld

