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IN HIERDIE UITGAWE:
Desember 2020! Tyd is so kosbaar! Selfs 2020 het gevlieg! Al kon
ons vliegtuie lank nie vlieg nie, tyd briek nooit nie. "Maak die beste
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van elke geleentheid! Koop die tyd uit!" So leer Paulus ons.
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Kruin Bou saam
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Ek en Nonnie kyk vannaand na paar foto's van die jaar- seniors by
Weesgerus, vol eredienste, toe baba tee - en 40 dae Lockdown!
Toe kerke, preke oor You Tube, gesprekke oo? Video Call, Zoom
kursusse en vergaderings, belydenis aflegging en kerssangdienseksamens agter die rug en merkery... en tog is daar, ten spyte van
hartseer en erge frustrasies, ook mooi oomblikke.
Ja, koop die tyd uit!
Danie Malan

gedagte
van die week
KOM NES JY IS ONS SAL JOU HELP

LEER JESUS VOLG
lewe met liefde, hoop en betekenis
www.kruin-kerk.co.za

t: 011 391 1343
www.kruin-kerk.co.za
Fiskaalstraat 30, Glen Marais
Kempton Park, 1619
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EREDIENSTE

6 Desember 2020

09:00 - 10:00 Diens by die kerk

Danie Malan
Tema: “ Hoe het God jou vertroos gedurende 2020?”
Teks: Ps 94: 18-19
Die erediens sal vanaf 09:00 op Youtube beskikbaar wees
https://www.youtube.com/channel/UCHgRVcyfEV4Gw0gSjCUcgVQ

17:15 - 18:00

Danie Malan
Tema: “ Hoe het God jou vertroos gedurende 2020?”
Teks: Ps 94: 18-19

Belangrike datums
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KINDERKERK REGISTRASIES
Kinderkerk.
Kinderkerk sluit volgende Sondag 13 Desember af met 'n lekker Kerssangdiens en Kerspartytjie by die Kinderkerk.
Kom sing, vier fees en sluit hierdie jaar saam met ons af. Bring ook 'n skryfbehoefte-geskenkie as deel van die Kinderkerk
Kersboomprojek. Ons gaan dit aan behoeftige kinders oorhandig.
Die Herregistrasies vir 2021 se proses het intussen gevorder en herregistrasies kan aanlyn op die Kruin Webtuiste gedoen
word.
Die proses is as volg:
Vir Nuwe registrasies
1. Dit kan 6 & 13 Desember 2020 en 17 & 24 Januarie 2021 direk na die oggenddiens by die Kinderkerk Ontvangslokaal gedoen
word.
2. Dit kan op die Kruin webtuiste onder Kinderbediening gedoen word. Gaan kliek op die skakel wat jou na die
Registrasieportaal toe vat.
3. Kies die skakel wat sê: REGISTREER AS NUWE OUER/VOOG
4. Voltooi die vorm en volg die stappe.
5. Lees die Vrywarringsvorm en aanvaar deur die blokkie te merk.
6. Die inskrywingsgelde vir 2021 beloop R120 en kan per EFT, Snapscan of Kontant vanaf 24 Januarie 2021 by die
Ontvangslokaal inbetaal word. Gebruik jou KK+jou van as verwysing.
Vir Herregistrasie:
1. Dit kan 6 & 13 Desember 2020 en 17 & 24 Januarie 2021 direk na die oggenddiens by die Kinderkerk Ontvangslokaal gedoen
word.
2. Dit kan op die Kruin webtuiste onder Kinderbediening gedoen word. Gaan kliek op die skakel wat jo una die
Registrasieportaal toe vat.
3. Kies die skakel wat sê: EK IS REEDS AS OUER/VOOG GEREGISTREER
4. Tik die ouer-selfoonnommer in waaronder die kind(ers) huidiglik geregistreer is.
5. Daardie selfoon moet byderhand wees omdat die OTP na daardie selfoonnommer gestuur gaan word om met die
herregistrasie voort te gaan.
6. Gaan die ouer-inligting na en verander waar nodig.
7. Kies die kinders wat geherregistreer moet word.
8. Lees die Vrywarringsvorm en aanvaar deur die blokkie te merk.
9. Die inskrywingsgelde vir 2021 beloop R120 en kan per EFT, Snapscan of Kontant vanaf 24 Januarie 2021 by die
Ontvangslokaal inbetaal word. Gebruik KK+jou van as verwysing.
Vir meer inligting kontak gerus vir Anrich by 083 257 6768 of Michelle by 083 649 8301

JEUGKERK
Jeugkerk sluit volgende Sondag 13 Desember om 18:00 af met 'n spesiale Tiener-Worship aand en kuier.
Registrasies vir 2021(Gr 8-11):
1. Die registrasies vir Jeugkerk 2021 sal vanaf middel Januarie 2021 gedoen kan word.
2. Ons gaan 'n skakel stuur waarop die inskrywingsvorm elektronies ingevul kan word.
3. Die inskrywingsgelde vir Jeugkerk 2021 beloop R100 en kan per EFT, Snapscan of Kontant vanaf 24 Januarie 2021
by die Jeugkerk-leiers inbetaal word. Gebruik JK+jou van as verwysing.
Vir meer inligting kontak gerus vir Anrich by 083 257 6768 of Michelle by 083 649 8301

Dankoffers kan deur middel van SnapScan gegee
word. Besoek gerus www.getsnapscan.com om
SnapScan op jou slimfoon af te laai of besoek die
App Store of Play Store. Ons Gemeente se
SnapCode word hiernaas vertoon.

www.kruin-kerk.co.za

NG Kempton-Kruin - Bankbesonderhede
Absa-bank Tjekrekening
NG Kempton-Kruin
Rek No.: 260 580 965
Takkode: 630542

Verwysing
DANKOFFERS
OF NOODFONDS
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JONGMENS SELGROEP
Die Selgroep vir Jongmense kom toto en met 13 Desember op Sondae-aande direk na die aanddiens in die
Kruin Hartklop-kamer bymekaar. Ons gaan met die Overcomer-reeks werk.
Dit is ‘n reeks wat gebaseer is op die fliek, Overcomer. Ons gaan elke week ‘n video clip kyk en dit bespreek.
Daar is ook daaglikse stukkies wat elkeen op hulle eie gedurende die week kan deurwerk.
Kom verryk en verdiep jou verhouding met die Here en met ander jongmense van Kruin.
Vir meer inligting kontak vir Herman by 0843776607. Sien julle van 1 November af daar!

KOFFIE VERKOPE
Moenie op 'n Sondag by die kerk dors wees nie. Die Koffiespan is volstoom aan diens en daar is elke
Sondag tydens die oggend en aanddiens koffie teen R12 in die kerksaal beskikbaar.
Daar is ook lekker koue water teen R12 beskikbaar.

KRUIN BLOMME SPAN
As jy ‘n talent ontvang het om blomme te doen en graag deel wil word van die Kruin Blomme span skakel asseblief die
kerkkantoor en gee vir hul jou naam en kontak besonderhede.

NUUS VANAF MOSAMBIEK
Dr. Manasse dink aan Kempton Kruin en bid vir ons. Sy vrou Olina het 'n groot begeerte om vir ons te kom kuier en
bid dat dit indie toekoms sal gebeur.Aan die finansieële kant gaan dit swaar. Die staff hetvir 3 maande nie
salarisse ontvang nie en van die student kan nie klasse bywoonnie a.g.v geen subsidie fondse en moeilike tye
gedurende Covid.Sy boodskap: "Weare in the Hands of God. It is very important to trust Him now. I really appreciate
what you have done for me in the past."
Bid a.s.b vir uitkoms finansieël asook vir die Noorde van Mosambiek waar ISIS die Christene vervolg. Indien enige
iemand wil kontak maak, skakel vir Brechtje Cilliers 078 456 1015

NUWE LERAAR Nominasies
Die Gemeenteraad het op 10 November die proses vir die beroeping van 'n nuwe leraar vir Kruin goedgekeur.
Die nuwe leraar sal spesifiek fokus op die bediening aan tieners en hulle ouers tesame met ander
Artikel 9 pligte van 'n leraar. 'n Volledige profiel vir hierdie pos is in die Nuusbrief of by die Kerkkantoor beskikbaar.
Enige lidmaat van Kruin is welkom om 'n persoon vir hierdie pos te nomineer. Nominasies vir die pos tesame
met 'n CV en dekbrief van die genomineerde moet teen Donderdag 21 Januarie 2021 om 12:00 by die Gemeentebestuurder
ingehandig word of aan hom ge-epos word by cobus@kruin-kerk.co.za ingehandig wees. Daarna sal ‘n volledige sifting
en onderhoudsproses deur die Pre-Advies kommissie hanteer word. Kom ons gaan in volkome biddende afhanklikheid
teenoor God, sodat Hy ons sal lei en die persoon wie Hy na Kruin wil stuur op ons harte sal kom lê.

VOORBIDDING
Heleen Geyer
Piet Dippenaar
Edwin Böhmer

Michelle Scholtz
Elca Myburgh
Riaan Coertze

Harold du Toit
Gerrie Minnaar
Coen Cronjé

Magda Sliep
Tina Burger
Ritha Marais
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