
BEDIENINGE / GEBEURE

Baie welkom by Wapadrant!
  ‘n Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika

 DATUM: 15 MEI 2016
d

EREDIENS:
10:00      Peet Vermeulen
Teks:       Handelinge 1: 8

     Tema:     Pinkster beteken - Immanuel
                    met ons

Geen Straatkafee diens

ONS VRA U VOORBIDDING VIR:

 Thea de Bruyn (0827847139) wat in ICU in
Wilgers Hospitaal  is na ‘n dermoperasie.

Fokus 2016: Dien met jou Gawes

Moederskamer: Slegs ma’s met babas tot 1 jaar oud.
Konsistorie: Babas (1 & 2 jaar) en ouers.
Kleuterkerk (3 & 4 jariges). Kom bymekaar in die
Jeuglokaal tydens erediens.

 Senior Bybelstudie: Dinsdae om 9:00 in die konsistorie.
Dinsdag 17 Mei behandel Wilhelm Prediker 6.

Vroue Bybelstudie: Dinsdae om 9:00 in lokaal 9.

Pakhuis: Registreer jou projek of as jyself voedselnood het,
kom kry kos op Maandae & Woensdae tussen 17:00 - 18:00
tot 29 Mei. Navrae by Frikkie Venter sel nr 079 763 5734.

Bybels: In die kerkbanke vir die gebruik deur lidmate en
besoekers of gee gerus vir iemand wat dit nodig het.

“Neem-en-Deel” Bybelboekrak in die saal. Volledige be-
sonderhede by die rak oor hoe die projek werk.

 Donasies vir Uitreikprojekte kan so gemaak word:

SunRise: ABSA rek nr 408 027 6489, takkode 632005.
Verw: Naam en Van.

Burundi: FNB rek nr 622 711 27485, takkode 252445.
Verw: Naam en Van.
Topia: ABSA rek nr 407 408 9319, takkode 632005.
Verw: TOPIA.
Kruik: FNB rek nr 622 702 50477, takkode 252445.
Verw: Naam en Van.
Cyferskuyl Kerkplant: Kontak Anlia du Plessis by
(012) 991 4907.

Laerskool kleingroepe 10:00
Gr 1 - 6: Grootgroep byeenkoms in die vierkant by die
nuwe lokale. Die toring van babel gaan gebou word
met blikkies kos.

Hoërskool kleingroepe
Gr 7 - 12: Geen byeenkoms vanaand.

WAT ONS GRAAG WIL Hê JY MOET WEET .....

    PREDIKANTE PREEKBEURTE
Kontemporêr     Klassiek      Straatkafee
8:30              10:15 18:30

   22 Mei
    Rassie    Rassie           Wilhelm

    29 Mei
    Peet      Peet            Wilhelm

    5 Junie
    Rassie    Rassie           Wilhelm

GEMEENTEKAMP 2016
Die naweek van 16 - 18 September

                 is dit ons gemeentekamp by
               Klein Paradys net buite Brits.
          Dis ’n pragtige omgewing met
           ’n baie mooi kampterrein en

chalets. Kom en geniet die naweek
saam met mede-lidmate.

Koste is:
 *  Staanplek R400/nag vir 4 persone
 *  4-Bed chalet R1 200 per nag
 *  2-Bed chalet R600 per nag
    Vir besprekings epos Ilze Vlok by
         vlok.ilze@gmail.com of die

kerkkantoor by
kantoor@gkwapadrant.co.za voor  26

Junie 2016.
Meer besonderhede is op die

kennisgewingbord of op hulle web  by
http//www.kleinparadys.com

WAGHUISIE VIR WAGTE BY DIE HEK

               waghuisie vir die wagte by die hek
             oprig. Donasies hiervoor sal baie

     welkom wees. Dit kan soos
 volg bygedra word:

 Voor die erediens is die donasieboks  in die
portaal op die houttafel.

 Na die erediens is die donasieboks in die saal
op die bruin toonbank.
Direkte inbetalings op die kerk se bank-
rekening met verwysing: Waghuisie.

Die wagte moet buite staan in die koue in die
winter en ook wanneer dit reën. Hulle doen
diens gedurende die week vanaf 14:00 tot
06:00. Enige bydrae, al is dit hoe gering, sal

verwelkom word

MOOTKAMP 2016
Jesus, Jongmense, Geloofsgroei

Kamptema: Waarna dors jy?

Graad 7, 8 en 9
26 Junie tot 1 Julie @ R550 p.p.

Graad 10, 11 en 12
25 Junie tot 2 Julie @ R700 p.p.

Volle besonderhede en om in te
skryf gaan na

www.mootkamp.co.za

Pakhuis ure verander op
1 Junie

Maandae en Woensdae sal
ure dan 16:30 - 17:30 wees

 Brei… Brei…Hekel…Hekel
Help ons om 2 500 blokkies

        te brei of te hekel.
    Mikpunt April 2017.

    Die blokkie moet
   20 cm x 20 cm wees.

 Gebruik slegs “double knit” wol. Kleur
van jou keuse. Brei of hekel by jou huis
of sluit Dinsdae 10:15 – 12:15 aan by

ander dames wat by die kerk bymekaar
kom. Ons sien uit om jou te

te ontmoet! Woldonasies (double knit)
is baie welkom. Plaas voltooide

blokkies of wol in die
gemerkte houer op die bruin toonbank

in die saal.
Navrae by Hetta 082 594 5885

FLIEKAANDE
As gevolg van die veranderende

besigheidstruktuur van Cross  Kine (by
wie ons die films bekom het) het dit  vir

ons onmoontlik geword om voort te gaan
met die fliek-aandeprojek aangesien dit

van  ons sekere vaste kostes vereis
wat ons nie sal kan bybring nie as
 gevolg van lae bywoningsgetalle

Straatkafee koffiebediening
Huidig is daar net vier groepe

wat sorg vir die heerlike koffie/tee wat
by die Straatkafeedienste bedien word.

Gevolglik het hulle elke maand ’n
diensbeurt. Ons almal geniet die heerlike

samesyn rondom ’n koppie tee/koffie
maar daar is ’n groot behoefte aan nog
mense wat hiermee kan help. Dit kan of
’n kleingroep wees of ’n groepie persone

wat saamgestel word om ’n groepie te
vorm. Kontak die kerkkantoor by
012 991 5623 of stuur ’n epos na

admin@gkwapadrant.co.za

Peet Vermeulen is verlof
van 16 - 19 Mei


