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NUUS VANaf die sinodale kantoor 
 

  

AALLGGEEMMEENNEE  KKAANNTTOOOORRBBEESSTTUUUURRDDEERR  TTEERRUUGG  OOPP  SSYY  SSTTOOEELL  
 

Net ŉ paar woorde van opregte dank na die dringende koronêre omleidingsoperasie 

(hartomleidingsoperasie) wat ek moes ondergaan.  Dit was ŉ mediese toestand wat onverwags aan die lig 

gekom het en so gou as moontlik aangespreek moes word.  Angioplastie was weens mediese en praktiese 

redes nie moontlik nie. 

Dankie vir al die oproepe, SMS’e en e-posse 

waarvoor ek groot waardering het.  Omdat dit nie 

prakties moontlik is om almal persoonlik te 

beantwoord nie, wil ek graag op hierdie wyse my 

opregte dank uitspreek teenoor elkeen wat aan 

my en my gesin gedink het, boodskappe gestuur 

het en by die Here ingetree het vir my. 
 

Dit was waarskynlik die moeilikste tyd van my 

lewe.  Ek het die afgelope paar weke meer as een 

keer besef wat ŉ voorreg dit is om deel van die 

Here se familie – veral binne NG Sinode Hoëveld 

– te wees.  Dankie vir die bystand van my leraar, 

familie, vriende, gelowige broers en susters en 

veral die Here sélf, toe ek in hierdie kritieke 

situasie beland het.  Dis wonderlik om te weet dat 

niks – selfs nie eens die dood – ons uit die hand 

van God kan ruk nie. 
 

Volgens die post-operasionele verslag, was die 

operasie ŉ sukses – waarvoor ek en my vrou 

(Lizbé), ons kinders en kleinkinders natuurlik baie 

dankbaar is.  Ek sal die volgende paar weke nog 

benodig vir verdere herstel en het geen illusie dat 

ŉ geruime tyd van herstel nodig sal wees. 
 

Ek wil in besonder my dank uitspreek vir die 

ongelooflike liefdevolle sorg, bekwaamheid en 

onbaatsugtige liefdesdiens van al die personeel by 

die Bloemfonteinse Medi-Clinic.  
 

Ek het groot waardering vir my kollegas wat in hierdie tyd vir my ingestaan het. 
 

Dankie vir julle vriendskap en belangstelling. 
 

Dr. Bertus Koorts 

Algemene Kantoorbestuurder 
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NUUS VANAF GEMEENTES, CMR’E EN TUISTES 

 
Tom en Lollie Smith span kragte saam om die ritmes van God deel van die intieme 

gesinsbande te maak. 
 

7 Ritmes vir kinders bied praktiese beginsels wat deur herhaling ’n ritme sal vorm om 

kinders meer soos Jesus te laat word. Die besprekingsvrae en praktiese uitdagings aan 

die einde van elke hoofstuk maak dit ideaal om die gesin as eenheid te versterk.  
 

Datum:  16 April 2016 

Tyd:  08:30 – 12:00 

Adres:  Hoek van vierde laan en Rabie straat - Fontainebleau gemeenskapskerk 

Koste: R380 per persoon        
 

Bespreek jou plek by mirandaw@fgk.co.za 
 

Tom Smit is ’n pastoor en kerkplanter en die medestigter van Rhythm of Life, wat kerke 

en organisasies help om missionale dissipelskap te bevorder. Hy het ’n meestersgraad 

aan die Universiteit van Pretoria verwerf en is ook verbonde aan die Radboud 

Universiteit. 
 

Lollie Smith is ’n Opvoedkundige Sielkundige en haar passie is om families, gesinne en 

kinders te help om in gesonde verhoudings te leef. Tom en Lollie is in 1998 getroud en 

het twee kinders, Tayla en Liam. 

mailto:mirandaw@fgk.co.za
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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


 
 
 

 

 

 

NUUSBRIEF # 9  
 

10 MAART 2016 
 

4 

 

 

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  

 
 

 
 
 

Plek: 
NG Dinwiddie 
 

Datum: 
5 Maart 2016 
 

Kaartjies: 
R100-00 p/p 

mailto:ngkerknigel@lantic.net


 
 
 

 

 

 

NUUSBRIEF # 9  
 

10 MAART 2016 
 

5 

 

     “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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Nuus van die algemene sinode 
 

Medelye: Fanie Smit 

 
Vir baie lidmate van die NG Kerk was die rustige stem van Fanie Smit en sy musiek deel van hul 
Sondagervaring. Die program Loof die Here, wat geskeduleer is voor gewone eredienstyd landwyd, is deur 
baie ervaar as ŉ gepaste spirituele voorbereiding vir kerk. In hierdie opsig het Fanie Smit ŉ besondere 
bediening gehad deur sy groot liefde en passie met duisende luisteraars te deel. 

 
Fanie Smit is op Kersdag in 1935 in Kenia gebore. Hy het ’n beurs 
ontvang om in die Vrystaat skool te gaan. Smit het in 1963 sy 
studie as predikant aan die Universiteit Stellenbosch voltooi. Ná 
voltooiing van sy studies as predikant aan die Universiteit van 
Stellenbosch in 1963, was hy vier jaar lank verbonde aan die NG 
Kerk se Sendingaksie in Malawi, waar hy behulpsaam was met die 
vervaardiging van godsdienstige programme vir die inheemse 
kerk. In 1970 word hy na die NG Gemeente Birchleigh beroep en 
in 1973 aanvaar hy die pos as omroeper/regisseur by die destydse 
Afrikaanse diens. 'n Jaar later word hy die eerste regisseur by TV1 
se nuutgestigte Departement vir Godsdienstige Programme.  
 
Fanie Smit, wat verskeie toekennings ontvang het vir die program, 
het aan kanker gely. Hy het sedert Februarie 2010 saam met sy 
vrou, Hester, in Port Alfred in die Oos-Kaap gewoon. Smit het 
verlede Sondag uit sy siekbed opgestaan om die program vir die 
laaste keer aan te bied. Fanie Smit is op 80-jarige ouderdom in 
Kaapstad oorlede. 
 
Die NG Kerk neem met hartseer afskeid van Fanie Smit vir sy 
besondere bydra oor jare. Sy familie en vriende word God se troos 
toegebid. 
 

 

NUUS VAN BUITE 
 

ALFA PASTORALE OPLEIDING, BERADING EN GEMEENSKAP SENTRUM 
(GESTIG:1987) 

BIED AAN: ‘N JAARKURSUS IN PASTORALE OPLEIDING, BERADING EN GEMEENSKAPSDIENS VANAF 1 
MAART 2016 TOT 28 FEBRUARIE 2017  

 

Module 1: Teologiese begronding 
Module 2: Pastorale onderbou 
Module 3: Etiese, kontekstuele en Afrika diskoerse 
Module 4: Ontwikkelingsmylpale in jouself/eie menswees 
Module 5: Moontlike spesialisvelde 
 
Registrasie: Tot en met 18 Maart 2016 – Klik hier vir meer inligting en om te registreer. 
 
Koste: Die paar voorgeskrewe handboeke en studiemateriaal word deur die student aangekoop. Begroot 
min of meer R2 000 daarvoor. Dit is nie ingesluit by die kursusfooie nie. Die kursus fooie beloop:   
29 Februarie 2016: R 3 000; 1 Julie 2016: Die res R 3 000; Totale kursusfooi: R 6 000 
 

http://alfapastoralepraktyk.com/KURSUS-REGESTRASIE-2016.php
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Navrae: Dr Jan Botha Tel 012 5463545, Sel 0764815683 en e-pos jan@pastoralepraktyk.co.za 
               Dr Retha Kruidenier Tel 012 3291352, Sel 0824138462 en e-pos retha@geo-logic.co 

 
Webwerf: www.alfapastoralepraktyk.com en www.zamazamahope4u.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Kerkbode van 22 Januarie 2015 berig oor die kursus vir ’n missionale kerk en leiers 
 

’n Kursus wat vierkantig staan in die idioom van missionale kerkwees waarvoor die NG Kerk gekies het. 
 

Só praat dr Jan Botha van die NG Gemeente Mootvallei in Pretoria oor die kursus in pastorale opleiding, berading en 
gemeenskapsdiens wat die Alfa Sentrum vanjaar aanbied. Predikante kan 100 VBO-punte met die kursus verdien. 
 

Die Alfa Sentrum is deel van Zama Zama Hope 4 U, die sentrum van hoop wat NG gemeentes en ringe in die Weste 
van Pretoria, met die steun van die Noordelike Sinode en in samewerking met ’n netwerk van vennote, bedryf. 
 

Botha sê Zama Zama se bediening is holisties, multikultureel, interkerklik en interdissiplinêr. Dit is gerig op die 
geestelike, materiële, sielkundige, maatskaplike en mediese behoeftes van mense. Dit is hierdie soort bediening 
waarop vanjaar se kursus mense gaan voorberei. 
 

Dit is ’n uitbreiding van kursusse wat die sentrum in vorige jare aangebied het en Botha sê dit het ’n goeie teologiese 
basis, maar ook ’n sterk kontekstuele aanslag wat mense byvoorbeeld sal help om daaglikse etiese kwessies te 
hanteer. 
 

Die sentrum is in gesprek met verskeie universiteite oor akkreditasie, maar ook oor hoe hulle studente by Zama 
Zama kan kom praktiese werk doen. Daar is ook ruimte vir nagraadse studente om daar te kom navorsing doen, sê 
Botha. 
 

– Neels Jackson 

mailto:jan@pastoralepraktyk.co.za
mailto:retha@geo-logic.co
http://www.alfapastoralepraktyk.com/
http://www.zamazamahope4u.com/
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PUBLIKASIES 
 

 

Dié week is die fokus op twee besondere Bybelkor-publikasies, die 

jongste Kerkbode en die April-uitgawe van LiG. 

Inligting, Navrae en Diensverskaffing: 
 

 Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210 

 Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za 

 Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za 

 

PPuuiikk  BByybbeellkkoorr--ppuubblliikkaassiieess ... groot verwagtinge van dié twee publikasies. 
 

LLoooopp  ssaaaamm ... Chris van Wyk en Nico Simpson. 

 
Hierdie boek begelei kruisgroepe op ’n reis van saamloop met mekaar én oor 
grense heen loop. Want wanneer ons oor grense na mekaar uitreik en vir 
mekaar omgee, leer ons om mekaar met respek en liefde te hanteer. En dán sal 
die menswaardigheid van ons land se mense herstel word. 
 
Loop saam bied aan kruisgroepe: 
 8 geloofsgesprekke 
 voorstelle vir geloofsgewoontes om saam te beoefen, soos viering, 

Bybelstudie, daaglikse ondersoek, gasvryheid, geloofsgemeenskap, 
bemoediging en omgee. 

 voorstelle vir vriendskapsaktiwiteite, soos saam eet, saam praat, saam 
werk, saam lees, saam bid, saam stap, saam fliek, saam kerk toe gaan en 
saam sport kyk. 

 
Prys: R 60,00 (BTW en posgeld ingesluit) 
 

KKlleeuurrggeebbeeddee  vviirr  VVrroouuee  
 

Hierdie inkleurboek oor 13 vroue in die Bybel nooi jou om ŉ oomblik 
by hulle stil te staan. Lees hulle stories, voel hulle pyn, deel in hulle 
vreugde, en vereenselwig jou met hulle geloof. Laat hulle jou 
aanmoedig om jou plekkie in God se goeienuus-storie te ontdek.  
 
Mag die kleure wat uit jou potlode en penne vloei jou een maak met 
die vroue wat elk op hulle eie manier die veelkleurige kante van 
geloof in God uitgeleef het. Mag die kleurgebede vir jou ŉ wonderlike 
tyd van oordenking, nadink en insigte wees. Geniet God se 
wonderwêreld vol reënboë terwyl jy fokus, hoor en bid in volkleur. 
 
Prys: R 60,00 (BTW en posgeld ingesluit). 
 

  

  

  

 

mailto:bestel@bmedia.co.za
http://www.bybelmedia.co.za/
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LLeeeess  iinn  ddiiee  KKeerrkkbbooddee  vvaann  44  MMaaaarrtt......  
 
Versoening is ŉ tema wat deur ’n paar bydraes tot die Kerkbode 
van 4 Maart loop – van die verhaal van die gesamentlike nagmaal 
van die gelowiges van Pinelands en Athlone, deur die Koininia-
maaltydgroepies in Worcester tot by studente van alles rasse wat 
saam bid by Tukkies.  
 
Daar is ook verskillende verhale van hoe gelowiges mekaar 
bystaan in die droogte.  
 
In die gay-debat val die kollig in hierdie uitgawe op die 
Sodomverhaal en die Levitikus-tekste – en daar is twee bladsye 
met lesersbriewe wat op vorige bydraes reageer.  
 
Daar is verhale van gelowiges wat help om stukkende kinders heel 
te maak op die Kaapse vlakte en in Nelspruit. En daar is nog 
heelwat meer te lees in die nuwe Kerkbode. 
 

  

  

  

DDiiee  AApprriill--uuiittggaawwee  vvaann  LLiiGG  
 

In die April-uitgawe van LiG dink ons na oor waarom Jesus se 
opstanding vir ons belangrik is. En ons gee Bybelse idees vir ŉ 
vreugdevolle Paasfees.  
 
LiG gesels ook met ŉ ma van ŉ vierling, Marié Janse van 
Rensburg oor hoe hulle die lewe met hul vyf kinders aanpak. 
 
Lees ook hoe julle lank én gelukkig getroud kan wees. En hoe jy 
vir jou hartsmense ŉ rusplek kan wees. 
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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 Gemeente Mootvallei 
Pretoria 

Jeugpredikant  
(Vastetermyn-kontrakpos vir drie jaar) 

Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van Bedienaar van die Woord. 

 
GEMEENTEPROFIEL:  Mootvallei is ŉ jong (vier en ŉ half jaar), gestuurde, dinamiese en omgee gemeente  en vorm 

deel van die Noordelike Sinode. Die gemeente is geleë in die Moot gebied in Pretoria. Die gemeente het ŉ lidmaattal van 
±1900 (doop en belydend) met ŉ gemiddelde ouderdom van ongeveer 45 jaar oud. Die gemeente het  2 tentemaker 
leraarsposte, ŉ pastorale pos asook ŉ teologiese student wat diensbaar is in die gemeente en gemeenskap. 
 
LERAARSPROFIEL: 

 ŉ Veelsydige, entoesiastiese NG Kerk gelegitimeerde en beroepbare leraar of proponent (verkieslik nie ouer as 
35 jaar nie), wat medies geskik is om al sy/haar werksverpligtinge na te kom  

 ŉ Passie het vir God en Sy koninkryk, Hom liefhet en in ŉ verhouding met Hom staan  

Gesoek: ’n Gekombineerde kantoor- en orrelpos by ’n gemeente 
Het baie ondervinding in orrelbegeleiding en orrelkonserte, algemene boekhou, baie goeie 
administratiewe ondervinding en ook menslike hulpbronbestuur. As ek so ’n kombinasie kan kry, sal 
ek dit onmiddellik neem. 
Kontak Braam Kotze by aekotze@gmail.com of 072 483 8770 (Kemptonpark) 

mailto:ngkerk@up.ac.za
mailto:aekotze@gmail.com
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 ŉ Missionale gerigtheid en fokus  

  ŉ Entoesiastiese prediker  

  Innoverend, wat kreatief geleenthede kan raaksien en ontgin  

 ŉ Spanwerker wat gemaklik is met verskillende bedieningstyle en diversiteit  

 ŉ Musikale aanleg en ervaring in jeug- en gesinsbediening sal tot voordeel van die kandidaat wees  

  Die kandidaat moet vaardig  wees in  die gebruikmaking van elektroniese media.  
 
FOKUSAREAS: 

Die Bedienaars van die Woord in die gemeente is onderhewig aan die uitvoering van Artikel 9 van die Kerkorde en 
verantwoordelik vir bepaalde aspekte van die bediening maar die kandidaat kan ook by die bedieninge ingesluit word: 

 om leiding te neem as jeugpredikant ten opsigte van alle jeugsake  

 uitreike en gemeenskapsbetrokkenheid  

 bemarking van die gemeente  

 koördineer beide die junior en senior kategeseskool en aktiwiteite  

 jeug omgeelgroepbediening  en uitbou van die bestaande jeug-belangegroepe 

 bemagtiging van  jeug, kategete en ander leiers met die oog op geloofsvorming en groei  

 prediking veral by die aanddienste 
 
Die primêre fokus van die pos sal wees op die geloofsvorming van die jeug asook die toename in getalle en 
betrokkenheid by die aktiwiteite van die gemeente/gemeenskap en unieke konteks. Meetbare prestasie areas sal 
gestel word. 
 
VERGOEDING: 

Volgens die Noordelike Sinodale se riglyne en die TKVI-beginsel sal in ag geneem  word met die pakketsamestelling 
 
AANSOEKE: 

 Aansoeke moet vergesel wees van ŉ volledige CV met die name en kontakbesonderhede van ten minste drie 
referente en ŉ onlangse foto (gesinsfoto indien van toepassing).  

 Alle aansoeke moet per e-pos gestuur word  na:  kerkkantoor@ngmootvallei.co.za   

 Kandidate moet vir onderhoude en ŉ preekbeurt beskikbaar wees op ŉ datum soos onderling ooreengekom  
tussen die pre-advies groep en die kandidaat.  

 
NAVRAE:    Dr Jan Botha 076 481 5683 of Kerkkantoor 012  335 0611 (08h00-16h00)  
 
SLUITINGSDATUM: 5 April 2016 om 12h00 
 
DIENSAANVAARDING:    Nie later as 1 Mei  2016 of soos in oorleg met die suksesvolle kandidaat gereël. 

 
Die Kerkraad behou homself die reg voor om nie 'n aanstelling uit die aansoeke te maak nie. 

  

ANDER NUUSBRIEWE 
 

Klik op die e-Saaier vir hul Februarie 2016 uitgawe 

 

 

mailto:kerkkantoor@ngmootvallei.co.za
http://us1.campaign-archive1.com/?u=d5068625afdebbd9bcda8abc3&id=4c67616669&e=43291e6f2f
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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

