Die Goeie Tyding

Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle `n goeie tyding
van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Luk 2:10
Ons hou almal daarvan om goeie nuus te ontvang. Kersfees, die
geboorte van Jesus Christus, is vir ons as sondaars die goeie nuus.
Die rede waarom dit goeie nuus is, word deur die engel self gegee.
Vandag is vir julle gebore die Verlosser, Christus die Here. Dit is die
beste nuus wat ooit gehoor is. Dit waaraan die ganse mensdom gely
het, kon nie reg gedokter word nie. `n Goeie leier of diplomat sou
ook nie help nie. Nee, om los te kom van die sonde, moes daar `n
Verlosser gevind word. `n Verlosser wat `n ware regverdige mens en
tegelyk ook waarlik God is. Wie sou so `n verlosser kon voorsien?
Nie mense nie. Die goeie nuus is: God voorsien self. `n Verlosser
word gestuur, Sy eie seun.
Nou hoef ons nie meer te vrees nie. Vir die grootste oorsaak van ons
vrees, nl ons sonde, is daar voorsiening gemaak. Hoor vandag nog
die engele boodskap. Moenie vrees nie…en deel so in die ware seen
van Kersfees

‘
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So word daar gewerkskaf
en die Besige bye bak
koekies om die kersfees
blikke te vul…. Baie
Dankie aan elkeen wat
kom help het.
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• Nuut en tog ook nie …….
• Dit is weer tyd vir `n gemeenteblad: vir ons mense van ons mense en oor ons
mense.
• Die bladjie is nie moontlik sonder julle nie. Julle moet ons help om die blad ‘n
sukses te maak. DIt kan en sal werk, glo ek. Maar dan moet julle dit asb
ondersteun. Die blad gaan net een keer per maand uitkom. DIt moet nuus en
stories bevat oor ons mense en artikels wat ons almal by kan baat. Dus moet
julle asseblief lief en leed vir ons deurgee. Gee vir ons iets vir alle
ouderdomsgroepe. Gee vir ons nuus, gee vir ons jou stokperjies, gee vir ons jou
nearing (werk) sodat ons dit kan adverteer en mekaar ondersteun in die
gemeente en ander wat dalk ons hulp nodig het. Ons wil graag mooi stories hê.
So gee asb jou stories deur. Selfs n goeie grappie sal geplaas word. Die blad gaan
dus ernstige en minder ernstige artikels bevat.
• Onthou dat alle artikels vir Pierre Swart gegee moet word. Sy e-pos adres is:
pierreswart@xsinet.co.za. Jy kan dit vir hom stuur of jy kan dit vir hom per hand
by die kerk gee. Dit sal makliker wees dat wanneer jy dit aanstuur, jy dit in ‘n
”attachment” plaas voor jy jou e-pos stuur. Op die manier kan ons die
elektroniese kant van die blad met baie min moeite hanteer. Pierre sal alles
nagaan, ook die taalkundigheid en ook die kwaliteit van jou bydrae. Daarvoor
dank ons hom. Onthou dus om dit voor of op die 10de van elke maand vir hom
deur te gee. As jou bydrae na die 10de gegee word, sal dit vir die volgende
bydrae oorweeg word. Kom ons maak ‘n sukses van die blad, neem deel, maak
bydraes, vertel ….. en lees dit. Ons gaan die blad elektronies uitstuur. Ons weet
daar is enkeles wat nie die nodige elektronika tot hul beskikking het nie, daarom
sal daar slegs n paar gedruk word, juis vir die wat dit in papiervorm wil he.
• Sien uit na jul betrokkenheid.
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