




09:00 Familiediens

Ds Nelis Lindeque



09:30 English Service

In vennootskap met 

Fellowship City



18:30 Leefdiens

Ds Chris Swart



Sondag

7 November Preekbeurte

09:00 Erediens
Ds. Emile Rademeyer

18:30 Leefdiens
Nagmaal

Ds. Chris Swart



Baie welkom aan al 

die nuwe lidmate



Oordenkings

Die predikante se 

oordenkings sal op Dinsdae

en Donderdae op die DKFK 

Facebookblad gelaai word.

Die Oudiogreep sal op die 

Broadcast gedeel word



GROEIGROEPE

Virtuele groeigroepe

via zoom

Dinsdag of Donderdag

E-pos Emile vir meer inligting

emile@dkfk.co.za



VOORBIDDING
Die leraars nooi Voorbidders

uit om saam met hulle 

voorbidding vir die 

Eredienste te doen 

Sondagoggende om 08:00 in die 

Kerk.



Mediabediening

Die Mediaspan moet dringend

uitgebrei word. 

As jy tydens erediens wil help met klank, 

beeld en live streaming,  kontak asb vir

Kevin Lawrence by 083 442 2076. 

Opleiding sal gegee word.



Bybelskool 2022

Ons beplan 'n Bybelskool vanaf begin 2022 aan die hand 

van   Veritas College Internasionaal se materiaal. 

Die kostes beloop R400 per jaar en dit sluit die 

studiemateriaal in.

Tans probeer ons om die belangstelling te bepaal. 

Ten einde 'n sinvolle besluit te neem versoek ons dat alle                    

belangstellendes hulle kontakbesonderhede moet epos na 

admin@dkfk.co.za, teen 31 Oktober 2021.

mailto:admin@dkfk.co.za


DKFK “Broadcast”-groep

Op WhatsApp

Indien u op hoogte wil bly van al die 

nuus en afkondigings vra ons dat u asb 

die kantoor se selnommer 

(083 659 3612) op u foon stoor. Stuur 

dan asb ‘n boodskap na die nommer om 

op die groep geplaas te word.



DKFK Plantjie Projek

Enige skenkings van plantstiggies en plante wat in 

u tuin uitgedun word, is welkom vir ons

“DKFK Plantjie Projek”

Hierdie plantjies kan by die Kerkkantoor of by ds. 

Nelis afgegee word.

Kontak ds. Nelis of die Kerkkantoor



Tiendemaand

Baie dankie vir elkeen

se bydrae tot die 

Tiendemaand.

Koeverte kan by die

Dankfees in die posbus

gegooi word.

Tiendemaand bydraes

kan tot einde Feb. 2022

gemaak word.





Rusoord Kamers

Beskikbaar

Kontak asb

Matrone

Magda



NAASTES 

IN

NOOD

Baie dankie

aan almal wat 

so getrou

bydra!!!



Muur van herinnering
Kontrakte en blomhouers is 

beskikbaar by die kerkkantoor.



BYDRAES

Indien u nie kan EFT, SnapScan of 

per Debietorder inbetaal nie, kan die 

blou posbus gebruik word vir

kontant. 

Merk duidelik op die koevert

waarvoor die gelde is.

Baie dankie vir almal se 

konstante bydraes.



EFT-Betalings:
Verwysings:

· MDO vir Dankoffer

· OFF vir Offergawe

· TM vir Tiendemaand



Kontak asb die 

Kerkkantoor met 

enige Lief & Leed

of versoeke om 

huisbesoek.



@NGDFK 

www.dkfk.co.za


