Naamloos
Youth Mag
Januarie tot Maart 2014

Uitgawe 1

NG Gemeente Rietfontein-Suid
Begin die nuwe jaar op die regte
manier, deur op een ding te
fokus wat jou onder kry....

Nog ’n vakansie is verby! Van my kant af baie welkom terug, ek sien baie uit na
hierdie jaar. Mag jy ook die Here se seën ervaar hierdie jaar. Hoop ook dat ons
hierdie jaar sal verder bou op ons verhouding met mekaar, maar ook met die Here,
sodat oral waar ons gaan die mense die Here se liefde in ons sal raaksien en dat ons
dit ook sal deel met hulle. In die begin van verlede jaar het ek vir almal gesê dat ons
ook ons gemeente se Visie moet uitleef, sodat ons ’n verskil kan maak,“Deur Christus
liefde gee ons vir almal om!” . Kom ons begin hierdie jaar met hierdie Visie in ons
harte.
Ons skop hierdie jaar af met ’n wonderlike storie uit die boek van Nehemia, wat gaan
oor die muur wat weer opgebou word. Die tema is “ Begin die nuwe jaar op die regte
manier, deur op daardie een ding te fokus wat jou onder kry...” . Hierdie een ding
gaan nie vir almal dieselfde ding wees nie, maar ons gaan bietjie kyk na die
agtergrond van Nehemia en dan gaan jy bepaal wat is die een ding in jou lewe
waarmee jy sukkel en net nie gebreek kry nie.
Ek is ook baie opgewonde oor die 4 weke reeks (2,9 Feb en 2,9 Mrt) wat ons gaan
aanpak en hoop dit gaan ’n impak op elkeen se lewe maak en dat daar groot dinge
daaruit sal voortspruit. Die tema van die reeks is: “Jy is gemaak om ’n verskil te
maak”. Ons gaan kyk hoe veral tieners ’n verskil gemaak het in mense se lewens
deur hulle gawes of talente te gebruik en op die Here te vertrou. Hier gaan ons na
die boek van Handelinge kyk en sien hoe God gewone mense gebruik het om ’n verskil
in ander se lewens te maak! Kom join ons en nooi ook jou vriende en vriendinne
saam.
Groete Stanwin Street
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60 JAAR FEESNAWEEK

“Net in Jesus het ons die versekering van verlossing, die vergewing van sondes, die toetreding tot
God se familie en die waarborg van die hemel vir altyd wanneer ons sterf” – Luis Palau
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“Moenie aan jou hoop vashou nie, maar hou vas aan Christus, die Bron van ons hoop” – Charles
H. Spurgeon
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Sondag Selgroepe
Graad 8 – seuns & dogters
Carel 079 436 6826

Graad 9 – seuns & dogters
Channelle 072 575 8904
Graad 10 en 12 – seuns & dogters
Stanwin 079 525 5695

Graad 11 – seuns & dogters
Petro 072 048 9856

“Christus is in die eerste eeu gebore, tog behoort Hy tot alle eeue. Hy is as `n Jood gebore, tog
behoort Hy tot alle rasse. Hy is in Betlehem gebore, tog behoort Hy aan alle lande”– George W.
Truett

Week Selgroepe

Solum is die Latynse woord vir fondasie. Daarom vertrou ons by
Solum dat dit wat ons doen en bespreek, die Here dit as fondasie sal
gebruik waarop Hy verder kan bou. As jy tussen die ouderdom van 18
en 35 is wil ons jou uitnooi om ons te join, Woensdae 18:30 by die
kerk. Vir meer inligting kontak
Petro 072 048 9856

J-Café

Ons almal het `n plek nodig waar ons voel ons belong en waar ons
saam kan gesels oor die lewe en waar die Here ons wil gebruik.
Daarom wil ons jou uitnooi na J-Café. Woensdae 18:30 in die
Katakombe! Almal van Gr.8-12 is welkom. Vir meer inligting kontak
Stanwin 079 525 5695

nfo….
Spreekure

Ons benodig mense wat musikaal
is, so as jy `n instrument kan
speel of weet van iemand.
Skakel vir Johann Dednam
Tel: 083 261 7040

Woensdae 17:15 – 18:30 in die Katakombe.





Vir enige vrae
Probleme
Gebed
Of om net lekker te gesels

Enige een is welkom!
Vreugde is by uitstek `n Christelike woord en `n

Stanwin 079 525 5695

Christelike saak. Die bron van vreugde lê diep in

Email: StanwinS@gmail.com

jou binneste. Die bron droog nooit op nie.
Slegs Jesus gee daardie vreugde – Samuel D. Gordon.

Dit is ons Gemeente se 60ste bestaansjaar!
Kom geniet die feesnaweek saam met ons
31 Jan – 2 Feb 2014.
Die program sal later bekend gemaak word.

Sending Sonder Grense / Mission Without Borders

Elke eerste Sondag van die maand samel ons geld in
vir Valeriu, Hy is 10 jaar oud en bly in Moldova. Hy
isserebraal gestremd. Valeriu se grootste droom is
om normaal te wees soos al sy vriende. Hy het net `n
ma wat na hom omsien, so die kanse vir behandeling
of `n operasie is maar skraal, daarom wil ons graag
help om `n verskil in sy lewe te maak. As die Here dit
op jou hart lê, bring `n geldjie saam.

Jeugkuiers

Social 7 Feb. 2014 18:00 by die kerk.

Ons het elke laaste Sondag van die maand
`n Jeugkuier waartydens daar dan nie
kategese is nie, maar waar al die jeug dan
saam in die saal bymekaar kom en lekker
saam as n groot groep kuier,met koeldrank,
chips en lekkers.

Waar jy betrokke kan raak...
Dien met jou gawe/s en raak deel van die jeugtaakspan. As jy op enige manier betrokke wil raak
met naamloos, socials, uitreike, om mense te bemoedigof enige ander iets wat jy ingedagte
het, maak ’n afspraak met my dan gesels ons oor jou idee wat jy het. As jy nog nie weet wat jou
gawe/s is nie, kan jy die Netwerkkursus bywoon, sien kalender vir datums.
Stanwin 079 525 5695

Duda mobile






Saampraat papiere

Cool links

Share ook met jou vriende!

Twitter
Stuur ’n email vir die leiers
Gee ook vir ons wenke oor
hoe ons die Jeug kan verbeter

15 Maart 2014
Verf ons in die Katakombe van 09:00 af.
Almal is welkom om te kom deelneem.
Jy kan selfs jou eie prentjie
of Bybelvers kom verf.
Trek maar ou klere aan.

Youthbash
Wanneer: Elke laaste Sondag van die maand.
Tyd: 18:00 – 19:30 Almal is Welkom!

Leraars:
Ds. Leon van Heerden 0836601803/leonvh@vodamail.co.za
Ds. Leon Tait 0826014235/taitgesin@yahoo.com

Pastorale hulpe:
Ds. Dirk van Zyl (seniors) 0840288993/caddvanzyl@absamail.co.za
Stanwin Street (hoërskool-jeug) 0795255695/stanwins@gmail.com

Koster:
Frans Viljoen 0827075128

Kerkkantoor:
012 331 3531
Jeanette de Beer (Kassier) jeanette99@telkomsa.net
Elna du Plessis Nel (Skriba) ngriet@telkomsa.net

GEBEDSLYN: 082 569 6590
GEMEENTE WEBWERF:www.rietfontein-suid.ng.org.za
Facebook: NG Gemeente Rietfontein-Suid
Twitter:@ngrietsuid

