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HEILBRON HERALD - VRYDAG, 26 JUNIE 2013 - NUWE DOMINEE VERWELKOM IN HEILBRON
Die afgelope Sondag was 'n feestelike dag vir die NG Suid Kerk, wat hulle nuwe dominee en sy gesin aan die
gemeente bekendgestel het. Ds Tiaan en Jean is hartlik verwelkom en ds Tiaan het ook Sondag sy intreepreek
gelewer, van die lidmate van die Bronkhorstspruit Gemeente het gekom en het met 'n knop in die keel afskeid geneem.
Na die verrigtinge is heerlik gekuier en gesmul aan die eetgoed wat die susters verskaf het. Op die foto is Ds Tiaan
en Jean Victor asook Ds Hans en Ria van Vuuren.

SUDOKU - Each grid is made up of nine columns by nine rows. This grid is then

divided into groups of nine boxes giving a total of nine blocks. Each of these nine blocks
must have the numbers 1 to 9 placed in them, but here is the catch - no row and no column
can have any number repeated so your job is to place the numbers in the boxes without
repetition in the rows and columns.

Skenk jou
skryfbehoeftes
Maak 'n verskil
D

it is Januarie en die skooltasse is
reeds netjies gepak, propvol nuwe
skryfbehoeftes om die nuwe skooljaar aan te pak. Vir talle gesinne is hierdie
tyd van die jaar egter 'n groot bekommernis
wanneer kinders, sonder die nodige skryfbehoeftes, benoud en skaam skool toe moet
gaan. Saam kan ons egter 'n verskil maak en
seker maak elke leerder begin die jaar met
groot opgewondenheid!
Office National loods 'n nasionale projek

waar skryfbehoeftes geskenk kan word aan
minderbevoorregte leerders.
Bring jou ou potloodsakkie met vergete
penne, potlode en meer om jou bydrae te
lewer. Donasies word ook verder beloon met
groot pryse vir skole en leerders wat deelneem. Neem 'n foto van jou donasie en plaas
dit op sosiale media met die
#ONmystationerypledge merk. Herald
Office National sien uit om saam met jou 'n
verskil te maak! #ONmystationerypledge
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