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God het ons kerk geplant en geroep om in die Ooste van Pretoria ŉ stroom te
wees wat uit die Heiligdom (Esegiël 47) vloei, om lewe te bring vir almal. Ons
wil ELKEEN gehoorsaam wees aan hierdie roeping en onsself plant langs hierdie
stroom sodat ons kan vrug dra vir ŉ wêreld wat genesing nodig het.
Lees as groep saam Esegiël 47 vers 9 & 11.






Om geplant te word langs hierdie stroom beteken dat ek my energie, my tyd,
my geld en my gees sal GEE vir die werk wat God deur ons as
geloofsgemeenskap wil doen. Elkeen in die groep gaan vandag die geleentheid
kry om te bid oor hoeveel die Here van ons vra om te gee!



Ons gemeente is op ŉ nuwe blaadjie van toewyding, en so ook JY!

Psalm 1; Psalm 16:11; Matteus 7:13-14; Psalm 24:3

Kliek hier om weer te kyk.

Ons het in die diens gepraat om ons maandelikse bydraes te
verhoog, asook ŉ eenmalige bedrag vir 4 projekte wat die Here
vir ons kom wys het. Hulle is:

Borg ŉ baksteen (projek van kerk ingang langs plastic view)

Borg ŉ kind (borg ŉ Moreleta Duifie se opvoeding vir ŉ
jaar)

Borg ŉ besigheidsman (Vaardigheidsontwikkeling op die
kampus)

Borg ŉ pixel (Projektors en kameras in hoof-oudit)

1. Wat leer jy van goddeloses uit Ps.1, en hoe leef
regverdiges?
2. Wat kan jy doen om by ŉ waterstroom geplant te wees?
3. Hoe lyk iemand se lewe wat geestelik vrug dra?
4. Is jy ingelig oor die Plant & Pledge projek?
5. Deel met mekaar wat julle verstaan oor wat die Bybel sê oor
bydraes, sowel as geldelike offers bo en behalwe jou
offergawe vir die kerk?




Elke groeplid moet genoeg tyd hê om na
te dink oor wat God van hulle vandag
vra.
Laat elke lid goed nadink oor wat dit
beteken om geestelike vrug te dra.
Laat elkeen na die pledge vorm kyk en
invul hoeveel hul finansieel as
geloofsverklaring gaan gee.
Elke leier moet toesien dat die pledge
vorms ingehandig word by die kantoor of
ge-e-pos word na rrp@moreleta.co.za.

Onderaan die materiaal is ŉ pledge vorm wat elkeen moet invul.
Ons word elkeen gemotiveer om finansies te pledge vir die
gemeente se pad vorentoe. Gesels in die groep oor hoe word
geld gesien in die lig van God se koninkryk? Gee ruim tyd ook vir
elkeen om te bid oor wat die Here op sy hart lê om te pledge vir
die Koninkrykswerk.

Gebedsversoeke - 076 351 8383
gebed@moreleta.co.za

Vul nou die vorm in en stuur dit aan na rrp@moreleta.co.za of
gaan gee dit die week in by die kerkkantoor.
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