
BEDIENINGE / GEBEURE

Baie welkom by Wapadrant!
’N GEREFORMEERDE KERK IN SUID-AFRIKA

7 Julie 2013 LIEF EN LEED

Eredienste:
   08:30 & 10:30   Wilhelm Leuschner

Teks:                Johannes 8: 12
 Tema:               EK is die LIG vir jou wêreld

10:30 English   Malwande Mdonga
Text:                 Genesis 12: 1 - 9
 Theme:            Worship in the call of Abraham

12:30 Sizanani  Johannes Mbonani
   Text:                  1 Corinthians 12: 1 - 11

 Theme:  Know your spiritual gifts

   18:30  Peet Vermeulen
Teks:                Jona: 1: 8
 Tema:               Wie is jy?

MOEDERSKAMER: Slegs ma’s met babas tot 1 jr oud.
KONSISTORIE:    Babas (1 & 2 jaar) en ouers.
KLEUTERKERK: (3-6 jariges). Afgesluit vir die skool-
                             vakansie en begin weer 21 Julie.

Bybelstudie Dinsdae: 9:00 Seniors:  Afgesluit vir die skool-
vakansie. Begin weer Dinsdag 16 Julie.

Vroue Bybelstudie: Afgesluit en begin weer Dinsdag 16 Julie.

Gebed: Sondagoggende 9:45 in die Gebedskamer in die
klaskamerblok. Navrae aan Jan Tollig by 082 331 2756.

PakHuis: Registreer jou projek of as jyself voedselnood het
kom kry kos op  Maandae & Woensdae tussen 17:00 - 18:00.
Navrae Frikkie Venter by 072 112 1204.

Bybels in kerkbanke: Vir die gebruik deur lidmate/besoekers
of gee gerus vir iemand. Besoek die “Neem & Deel” boekrak in
die saal waar volle besonderhede beskikbaar is oor hoe die
projek werk.

     Skenkings vir SUNRISE ROAD NPC (Naskool, Jobseekers,
     Traumasentrum, Garsie Ondersteuning), BURUNDI EN
     TOPIA BEDIENING:
      Betaal asb in hul eie bankrekenings ipv die kerk se rekening.

SUNRISE: Absa rek nr 4080276489, bankkode 632005. Verw:
Naam & Van asook projeknaam.

     BURUNDI: FNB rek nr 62271127485 takkode 252445. Verw:
Naam en Van asook projeknaam.

     TOPIA: Absa rek 9114552477 takkode 632005. Verw: Naam
en Van asook die projeknaam.

 Laerskoolkleingroepe
Gr 1 - 6  Afgesluit vir die skoolvakansie en begin

                weer 21 Julie.

 Hoërskoolkleingroepe
 Gr 7 - 12 Afgesluit vir die skoolvakansie en begin
                 weer 21 Julie.

WEET JY HIERVAN..

BID ASSEBLIEF SAAM VIR:
 Riana Stapelberg (0833241005) wat weer in die hospitaal was met malaria
wat nog nie opgeklaar het nie.
 Pieter Knox (0834696906) wat Dinsdag ‘n knievervangingsoperasie onder-
gaan in Die Wilgers Hospitaal.
 Pierre van der Merwe (0824989997) wat Vrydag ‘n rugoperasie ondergaan in
Pretoria-Oos Hospitaal.
 Phillip (0824397188) en Johané (0765743663) Jansen wat hulle verstand-
tande laat uithaal het.
 Chevaugn Pelser (0825285782) wat die afgelope week ‘n operasie onder-
gaan het om galstene te verwyder.
 Issie Hattingh (0761231854). Haar eggenoot Marius is die afgelope week
oorlede.

BAIE GELUK AAN:
 Jaco en Drina van der Merwe (0823492605) wat vandag vir Kyle doop.

DANVILLE UITREIK
’n Blanke “plakkerskamp“ in Zandfontein,
Danville huisves 20 gesinne wat elk ’n

regeringshuis gekry het met net 1 bed. Die
kombuis het ’n kassie en wasbak. Gesinne
bestaan meestal uit enkellopende ma’s

met kinders. As jy enige items het wat in ’n
huis gebruik word om te skenk, sal dit baie

waardeer word. Merk hierdie items
“Danville-uitreik“ en sit dit by die roomkleur
toonbank in die saal. Vir groter items skakel
Alet Stroebel by 082 771 5318 om  te reël

vir die afhaal van die items.

GEMEENTEKAMP 6 - 8 SEPT
Gaan plaasvind by Mbizi. Hulle is omtrent

8 km buite Warmbad op pad na Thabazimbi.
Daar is ’n verhitte en ’n koue swembad.
Verblyf beskikbaar is karavaanstaanplekke,
chalets, berg-chalets asook tenthuise. Daar

is heelwat te doen soos putt-putt,
trampolien, gholf, staproetes, wildritte,
visvang, 4X4 roetes ens. Kontak hulle asb
direk vir ’n bespreking by 071 609 9799 of

bookings@mbizi.co.za.

SUNRISE NASKOOL
Benodig dringend, vir 3 dae per
week, vir een uur per dag, ‘n

persoon wat  sal help met
huiswerk vir ‘n gr 1 leerling.
Enigiemand met ondervinding
van pre-primêre onderrig en/of

remediërende onderrig, sal vir ons
van onskatbare hulp wees. Indien
jy kan help, skakel asb vir Daleen

de Villiers by 0829332416

KONINGSKINDERSKAMP IN DES
Kan elke kleingroepleier asb twee

skoendose kom haal in die saal en dit
vol maak met toiletware soos seep,

tandepasta, ens en ’n pakkie lekkergoed.
Maak asb die skoendoos op soos ’n

geskenk. As dit vol is, plaas weer op die
tafel in die saal. Kontak Celia de Beer by
0832452410 vir enige navrae. Dit is ’n

buite uitreikprojek deur kleingroep G007

PREDIKANT MET VERLOF

RASSIE SMIT IS MET VERLOF
TOT 12 JULIE

KOFFIE/TEEDRINK OP SONDAE
Ons doen ’n beroep op alle lidmate
wat Sondae koffie/tee drink tussen
die twee oggenddienste, om asb
hulle koffiebekers kombuis toe te
neem. As die kombuis reeds op-
geruim is WAS ASB JULLE EIE
BEKERS. Sizanani se erediens

begin 12:30. Hulle lidmate kry feitlik
elke Sondag ’n wasbak vol vuil
bekers wat hulle dan moet opwas.

Let wel, daar is nie voltydse
opwaspersone in die kombuis nie.
Daarom vra ons ook lidmate om na
die Straatkafeediens, nadat die

kleingroep aan diens reeds opgeruim
het, jul eie koffiebeker te was.

BELYDENISAFLEGGING AANSOEKE
SLUIT OP 19 JULIE

Stuur skriftelike aansoeke na
admin@gkwapadrant.co.za of gee in by die
kerkkantoor. Lidmate moet self aansoek doen

en nie hulle ouers namens hulle nie.


