
FAMILIENUUS
F A M I L I E K E R K  

N G  K A M E E L D R I F
27 NOVEMBER 2022

 
Vandag by ons gemente

 
  

Gee jou naam op by die inligtingstoonbank of stuur
epos na kantoor@kameeldrif.org

LAASTE FAMILIENUUS VIR 2022
Vandag is die laaste familienuus vir 2022.

Volgende familienuus weer 15 Januarie 2023.

BELYDENISKLAS 2023

DABOEK 2023
 

Hou die spasie dop



 
Vandag by ons gemente

 
 

NUWE INTREKKERS
Hartlik welkom by NG Kameeldrif.

Ons vertrou dat julle ’n baie geseënde verblyf in ons gemeente gaan

hê. Nuwe intrekkers wat erediens vandag in kerkgebou bywoon

ontmoet die kerkkantoor dames by die inligtingstoonbank 

agter in die kerk. Aanlyn nuwe kykers, stuur gerus 'n WhatsApp na

076 554 5031 vir meer inligting oor ons gemeente.

FEESSEISOEN EREDIENSTYE



SNAPSCAN / ZAPPER BANKBESONDERHEDE

NG KAMEELDRIF 
ABSA-TJEK 1430580104  
DERDEPOORTPARK 335245 

 
 

Erediensbydraes van gemeentelede wat die erediens
in die kerkgebou bywoon kan by die

inligtingstoonbank agter in die kerk met 'n
kaartmasjien betaal word.

Aanlynkykers is welkom om met Snapscan/Zapper of
by wyse van EFT bydraes te maak.

 

VANAAND
 
 



KAMCARE 

Kamcare is geseën met
klere vanaf Klub
Helpmekaar in

Modimolle. Baie dankie
aan Gideon Jonker en sy

swaer wat vir ons die
klere gaan oplaai het. 

 
 

Ons koskas is baie leeg en ons moet Desember /Kersfees
kospakkies uitdeel. Jy is welkom om 'n sakkie in kerk te

neem en weer volgende Sondag terug te bring of kontak
Liezel as jy kos wil skenk.

ONTVANGS - KERKKANTOOR / KAMCARE
Maandae tot Vrydae 

08:00-13:00 / 
Sondae agter in kerk by inligtingstoonbank

08:30 - 10:30 
 

Tel 012-756 4223 
Sel 076 554 5031 

 
Web 

www.kameeldrif.org / www.kamcare.org
 

Facebook: 
Familiekerk NG Kameeldrif / Kamcare

 
Epos:

kantoor@kameeldrif.org
 
 
 
 

KOMMUNIKASIE / ADVERTENSIES
Stuur gerus ‘n WhatsApp na 076 554 5031

indien jy by ons wil inskakel

 



SONDAG

 
 
 
 

Ons maak hamburgers. 
Watter aande kan jy kom help?

Laat weet kerkkantoor watter aand  jy kan help.
 
 
 

 

 Liggiefees
 
 
 


