
BELYDENISAFLEGGING 

Die laaste Belydenisaflegging vir die jaar vind plaas op  

31 Oktober 2021 om 11 uur die oggend.                             
Individuele onderhoude:  19-21 Oktober.                      

Groepsonderhoud: 28 Oktober, 17:00. 

Meld asseblief so gou moontlik aan. Kontak Claudie  
vir meer inligting (jeug@luxmundi.org.za). 

19 SEPTEMBER  VELDTOG 8 

EMOSIONEEL-GESONDE DISSIPELSKAP 
 

08:00 OF 09:00 OF 10:00 Deurloopdiens en nagmaal 

  Bespreek slegs vir 1 tydsgleuf. Ons begin in die   
  Gemeentesentrum en beweeg van daar na    
  die anders stasies. Die hele gesin is welkom!  
  Dissipelland skakel in by die Deurloopdiens en   
  nagmaal met hulle eie blaadjie. 
 

'n Digitale erediens en Dissipelland e-les is op          
Youtube beskikbaar. 

 

GRAFFITI  
 

17:00  Crew-groep Deurloopdiens en nagmaal 
 

'n Digitale erediens is ook op Youtube beskikbaar. 

VELDTOG OOP-GROEPE  
 
 

Ons oop-groepe kom by die kerk bymekaar! 
 

Woensdae om 19:00 (Bosaal) 
Vrydagoggende om 05:30  

(Jeugsentrum saam met Mannebediening) 
 

Almal welkom! Nooi vriende! 
 Kontak Ilse by groei@luxmundi.org.za met navrae. 

KONTAK ONS 
Kerkkantoor:  012 998 8801  
       Ma-Vr: 08:00 - 13:00 
 
Vir volledige kontakbesonderhede,     
sien asseblief die jaarprogram. 
 

 Lux Mundi Gemeente Official 
 luxmundigemeente 

 www.luxmundi.org.za 

DANKOFFERS 
 

Dankie vir jou getroue gee van jou 
dankoffer in hierdie tyd. 

 

Gebruik die verwysing: Dankoffer.  
 

Bankbesonderhede:  
Lux Mundi Gemeente,  

ABSA Reknr: 2310 590 544,  
Menlynpark Takkode: 335 645 

SNAPSCAN 

Algemeen Pharos Dankoffer 

BEJAARDES WAT VERJAAR 
 
 

  Juliana Botes (23/9) 83 jaar 

  Johan van der Berg (24/9) 83 jaar 
 

BAIE GELUK!  

 

BRING EN BRAAI 
 

Sondag, 19 Sept  
11:00 

 

Ons verskaf die vure en koffie/tee. 
Bring jou piekniekmandjie en braaivleis. 

Almal welkom! 

WANDEL IN DIE WOORD 
27Nadat die routyd verby was, het Dawid haar laat haal en in sy paleis 
ontvang. Sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun in die wêreld         
gebring. Maar dit wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van 
die Here.   
9Waarom het jy die woord van die Here geminag deur kwaad te 
doen in my oë? Urija, die Hetiet, het jy met die swaard neergevel. Sy 
vrou het jy vir jou as vrou geneem, en hom het jy deur die swaard 
van die Ammoniete vermoor.  
13“Ek het gesondig teen die Here,” het Dawid vir Natan gesê, waarop 
Natan toe vir Dawid sê: “Die Here self het jou sonde opsy geskuif.   
25… en het deur Natan, die profeet, 'n boodskap gestuur. Hy het 
hom Jedidja genoem op aandrang van die Here.  

2 Samuel 11:27 en 2 Samuel 12:9,13 & 25 (2020) 

“JOB SEEKERS FORUM” 
Is jy tans werkloos? Ons nooi jou na die  

Job Seekers Forum byeenkomste.   
Donderdae om 09:00 by Pharos. 

Kontak Marlene by info@pharos.org.za  
vir meer inligting. 

 

STOKPERDJIEOGGEND 
 

Alle ‘crafters’ dagboek solank 23 Oktober 

vir ons volgende Stokperdjieoggend wat 
op die kerkterrein gaan plaasvind.  

Bespreek jou plek by die                            
 inligtingstoonbank of kontak Ilse by                                              

 groei@luxmundi.org.za met enige navrae. 

AVONTUURKLUB:  
WATERBERG AVONTUUR 

Avontuurklub naweek in die Wildernis.  
8-10 Oktober 

Beperkte plek beskikbaar.  
Kontak Willem Louw by willemlouw@gmail.com  

vir meer inligting. 

mailto:groei@luxmundi.org.za

