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Die tema van die gemeente vir die jaar is Kononia – ons
gee om vir mekaar.  Die susters speel ‘n belangrike rol in
hierdie ‘omgee’ vir mekaar – binne die gemeente en buite die
gemeente.
Van die blomme voor in die kerk, die tee na die diens tot die poeding na die gemeente
ete wys dat ons vir mekaar omgee.  Die susters gee om vir die verswakte bejaarde
wat nie meer die dienste kan bywoon nie en die lidmate wat ouer is as 80 jaar wat
verjaar.  Die susters gee om deur die verjaardag koek vir die die onbaatsugtige
helper wat daagliks omsien na ‘n jongmens met ‘n ernstige gebrek, die trui vir die
kind wat niks warm het teen die koue nie en die vertroostende koppie tee vir die
hartseer geliefde wat sopas langs ‘n oop graf moes staan.

Soos Matteus 25:40 sê: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die
geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’

Die doel van hierdie inligtingstuk is om die werkinge van die susters bekend te stel.
Hou hierdie inligtingstuk byderhand vir vinnige verwysing sou jy enige navrae oor die
sustersaksies het.
Melinda Engelbrecht het vir die susters ‘n pragtige nuwe embleem geteken.  Die
lelie word verskeie kere in die Bybel genoem en alhoewel ons nie weet of die dieselfde
lelie is nie glo die susters aan die belofte van die Bybel oor die lelie in Matteus 6 dat
ons ons nie hoef te bekommer oor die dag van more nie, wat ons moet aantrek of
wat ons moet eet nie.  Ons hemelse Vader weet tog wat ons nodig het.
Laat die nuwe embleem ons telkens weer herinner dat ons susters met prag geklee
is en ons ons oor niks hoef te bekommer nie.
Hou gerus die Kommunikaatjie en projekter dop vir die susters se embleem vir
berigte met inligting van die verskeie diensgroepe van die susters en raak betrokke
by die verskillende diensgroepe volgens jou Godgegewe talente en roeping.
Lewe so die tema van die jaar uit – gee om vir mekaar.

Isabel Nel, Voorsitter

Senior funksie
Koördineerder: Riana Crafford 083 775 2405
Jaarliks bied die susters saam met die diakonie ‘n funksie aan vir lidmate ouer as 65
jaar.   Lidmate ouer as 65 jaar word gevra om die Kommunikaatjie dop te hou vir
meer inligting.

Teeskink
Koördineerder: Anette van den Berg 084 436 5331
Die susters is verantwoordelik vir die skink van tee en koffie na die diens.  Elke
suster word gevra om te help teeskink wanneer dit haar wyk se beurt is.  Daar is
ongeveer 3 teeskink beurte per wyk per jaar.    Hou die Kommunikaatjie dop om te
sien watter wyke elke Sondag skink en daar word ook aangedui watter wyke die
volgende wyke die volgende Sondag skink.

Verjaardae –  Lidmate ouer as 80 jaar
Koördineerder: Riana Crafford 083 775 2405
Lidmate ouer as 80 jaar word met hul verjaarsdae met ‘n geskenk van die diakonie
af bederf.  Ons benodig nodig om hierdie geskenke uit te deel aan die lidmate wat
ouer as 80 jaar is. Indien jy aan een lidmaat wat ouer as 80 jaar is ‘n geskenk kan
neem as hy/sy verjaar kontak asb. vir Riana.

Verswakte bejaardes
Koördineerder: Jeanette van der Bijl 083 564 1160
Die susters ontferm hulle oor ‘n paar bejaarde lidmate wat nie meer in staat is om
die eredienste by te woon nie.  Indien jy geroepe voel om te help met hierdie besoeke
kontak asb. vir Jeanette.

Wyksusters
Koördineerder: Magda van der Schyff 079 511 0196
Daar is 51 wyke in die gemeente en die susters het dus 51 wyksusters nodig.  Die
enigste taak van die wyksuster is om dames in haar wyk te reël om tee te skink as
dit haar wyk se beurt is om tee te skink.  Elke wyk het ongeveer 3 teeskink beurte
per jaar.
Kontak gerus vir Magda en word ‘n wyksuster en dra by tot die Kononia van die
gemeente.



Isabel Nel Voorsitter 083 640 5304

Magda van der Schyff Onder-Voorsitter 079 511 0196

Riana Crafford Sekretaresse 083 775 2405

Hannie van den Berg Tesourier 082 780 3653

Rika Kruger Addisionele lid 076 834 7774

BestuurBestuurBestuurBestuurBestuur

Die susters is aktief betrokke by die gemeente aktiwiteite in ‘n ondersteunde rol.
Daar word slegs twee funksie uitsluitlik vir die susters gereël.

• Die Sustersaamtrek word hierdie jaar deur die Gereformeerde Gemeente
Brooklyn aangebied.  Dit vind plaas op Saterdag, 10 Maart 2018.  Die
spreker is Prof Kobus van der Walt en die tema is – Skuil onder God se
vleuels.

• Die tweejaarlikse Dames-wegbreek-naweek word hierdie jaar vervang deur
‘n Dames-bederf-dag op Saterdag, 4 Augustus.

Aktiwiteite vir die jaarAktiwiteite vir die jaarAktiwiteite vir die jaarAktiwiteite vir die jaarAktiwiteite vir die jaar

Die susters word slegs befonds deur donasies uit die gemeente, geen
fondsinsamelingsaksies word gehou nie.  Drie keer per jaar kry die susters van die
gemeente die geleentheid om donasies dmv die koevertjie sisteem te maak.

Donasies kan ook deurlopend in die susters se bank rekening inbetaal word:
Gereformeerde Kerk Centurion Susters
ABSA bank Lyttelton
Rekening nommmer 600 340 417
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DiensgroepeDiensgroepeDiensgroepeDiensgroepeDiensgroepe
Begrafnisse
Koördineerder: Liesje Kuperus 083 481 1160
Die susters bedien tee en verversings tydens begrafnisse.  Indien jy van hulp kan
wees met die maak van eetgoed of die skink van tee kontak asb. vir Liesje in
hierdie verband.

Blomme
Koördineerder: Ronell Hoogenboezem 083 292 3534
Die blomme word Sondae deur die kerkraad uitgedeel volgens behoefte.  Jy kan
hiermee help deur die blomme op ‘n Vrydag by die bloemiste af te haal.

Die Kombuis
Koördineerder: Brenda Venter 084 200 4700
Die susters sien om na die kombuis deur seker te maak dat alle toerusting in ‘n
werkende toestand is.  Breekware word aangekoop soos benodig asook
kruideniersware vir teeskink.

EL-SHALEM
Koördineerder: Amanda Wilson 084 901 0109
EL-SHALEM is ‘n privaatonderriginstelling vir kinders en jong mense met ernstige
gestremdhede. Die susters bederf die helpers wat betrokke is by die versorging
van hierdie kinders/jong mense op hulle verjaarsdae met ‘n geskenk en ‘n
verjaarsdagkoek.
Ons benodig susters wat bereid is om ‘n koek te bak. Jy kan ook ‘n skenking
maak tov geskenke vir die helpers.

Gemeente Etes - Nagereg
Koördineerder: Heleen Kruger 082 448 3406
Die susters werk saam met die diakonie om die nagereg te koördineer by gemeente
etes.  Luister asb. vir enige afkondiging waar daar hulp gevra word vir die maak van
poedings vir die gemeente etes.

Handwerk
Koördineerder: Phia Lombard 083 454 9358
Hou jy daarvan om te brei of hekel? Warm items word benodig vir behoeftige
volwassenes en kinders in en om Pretoria.  Enige warm items is welkom.  Voltooide
items kan in die blou gemerkte houer agter in die saal by die deur geplaas word.
Indien jy wol benodig om te brei kontak gerus vir Phia.

Die susters se struktuur bestaan uit ‘n klein bestuur met diensgroep koördineers
vir die verskillende diensgroepe wat aan die bestuur rapporteer.


