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   Maand-Krant 

              APRIL 2016 
 

 

VROU IN DIE AMP – ‘N BYBELSE PERSPEKTIEF 

2 Timoteus 2:11-14: “11 Dit is ’n betroubare woord: As ons saam met Hom gesterf het, 

sal ons ook saam met Hom lewe; 12 as ons in die geloof volhard, sal ons saam met Hom 

regeer; as ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën; 13 as ons ontrou is – Hy bly getrou: 

Hy kan Homself nie verloën nie. 14 Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te 

herinner en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde.1 Dit het 

geen nut nie en is net skadelik vir die hoorders.” 

 

1. Bybel lewer GEEN uitspraak oor vroue as ouderlinge of predikante nie 

2. Bybel praat wel oor: 

a. Vroue in die erediens  

b. Vroue in die huwelik 

c. Vroue in die algemeen 

 

2a. Vroue in die erediens: 

Vraag: Kan riglyne oor eredienste bepalend wees vir die ampte? 

 

Kernbegrip: Openbare vs Privaat ruimtes 

’n Plek is nie maar net ’n plek nie 

 

Die rolle van die verskillende partye in die samelewing was destyds baie duideliker omskryf as wat 

vandag die geval is. Mans, vroue, kinders en slawe het almal hul spesifieke plek en status in die 

samelewing gehad (lees Kol 3:18–4:1, sowel as Filemon). 

Die verskillende groepe is nie net van mekaar onderskei nie, maar verskillende plekke of gebiede 

(ruimtes) is ook vir verskillende groepe gereserveer. So was die kombuisarea die vroue se area. 

                                                                 

1
 OAV: HERINNER aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net 

tot ondergang van die hoorders. 

Die Boodskap: Herinner die gelowiges gedurig aan hierdie dinge. Waarsku hulle met God as getuie dat die stryery oor wat sekere 
woorde kwansuis sou beteken ’n einde moet kry. Dit bring ’n mens nêrens nie en bou nie dié wat daarna luister op nie, maar breek 
hulle eerder af. 



 

 

 

 

 

2 

Hulle moes die huishouding behartig en daarom is daar ’n spesifieke area daarvoor vir hulle opsy 

gesit. In die groter huise was daar selfs ’n vrouehof waar geen mans toegelaat is nie. In die huis kon 

die vrou dus vry beweeg en was dit ook nie vir haar nodig om ’n sluier te dra soos dit buite die huis 

wel nodig was nie. (Natuurlik was daar ook kleiner huisies met net een kamer wat miskien in twee 

vlakke ingedeel is. In sulke gevalle kon die ruimtelike indeling natuurlik nie so streng geld nie). 

Sekere take het saam met hierdie ruimtes wat so vir spesifieke groepe gereserveer is, gegaan. Die 

vrou was verantwoordelik vir die huishouding en versorging van die gesin en daarom was die 

kombuis ook aan haar toegesê (Vgl die interessante opmerking in Luk 8:3). Volgens Spreuke 

31:10–30 moes die deugsame vrou alles reghou en selfs van die lande af sorg dat alles daar is om 

te eet! Ek kan my goed voorstel dat sekere vrouegroepe vandag sal sê dat die deugsame vrou van 

Spreuke niks anders as die slaaf van die man is nie. Sy werk hard op die lande en in die kombuis 

terwyl haar man in die son in die stadspoort saam met die ander mans sit! In die algemeen was die 

vrou dus in die huis (oftewel die privaatruimte van die gesin) vry om op te tree en te beweeg soos sy 

wou. Daar het sy haar take verrig. Let op hoe Petrus se skoonmoeder dadelik na haar genesing 

opstaan en die mans bedien (Luk 4:38–39)! In moderne oë is dit, om die minste te sê, onsimpatieke 

en ongevoelige gedrag, veral deur haar eie skoonseun. Die gedrag van Petrus word egter 

verstaanbaar as ’n mens besef dat die rol- en funksieverdeling baie duideliker was in daardie tyd. 

Bediening was die vrou se taak en daarom moes Petrus se skoonmoeder dit ook doen. Martha het 

in Lukas 10:38–42 heelwat om oor te kla as Maria aan die voete van Jesus sit terwyl sy moet 

bedien. Martha vra dan vir Jesus om vir Maria aan te spreek omdat sy haar eintlik soos ’n man en 

nie soos ’n vrou gedra nie. Die huis is die terrein van die vrou. As sy egter na buite gaan, het sy die 

publieke terrein betree wat hoofsaaklik deur die man gedomineer en gereserveer is. Dan moes sy 

haar gesig met ’n sluier bedek om nie aan mans van ander gesinne aanleiding te gee en so haar 

gesin in die skande te bring nie. 

Die mans se taak het weer buite die huis in die publieke lewe gelê. Hulle moes hul gesinne na buite 

verteenwoordig en daar geld verdien om kos en ander dinge mee te koop. Hulle het die gesin se eer 

na buite verteenwoordig. Daarom was veral die oudste seuns so belangrik. Hulle moes die 

gesinsverteenwoordiger na buite word. As daar nou in gedagte gehou word dat die vrou eintlik nie 

haar eie eer na buite kon verteenwoordig nie, maar dat dit deur die manlike lid van die gesin gedoen 

moes word, kan ook verstaan word waarom seuns so belangrik was en hulle in die algemeen deur 

hul moeders so opgepas is (Lees Luk 2:48,51; 7:13,15). In Lukas 11:27 roep ’n vrou uit dat die vrou 

gelukkig is wat Jesus in haar liggaam gedra het. Jesus se optrede het eer aan sy moeder besorg en 

daarom is sy gelukkig! Daarom was Sarah ook so vriendelik met Ravi. 

Ook kinders kon nie sommer enige plek gegaan het nie. Kinders het tot die minder belangrike 

groeperinge in die samelewing behoort en is dus nie oral toegelaat nie. Daarom keer die dissipels 

van Jesus ook die kinders af toe hulle sommer na Jesus wou kom (Matt 19:13 par.). 

Daar was egter nie net plekke vir mans, vroue of kinders nie. Daar was ook heilige en onheilige 
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plekke. Die tempel was byvoorbeeld die heiligste plek. Daarom word Paulus volgens Handelinge 

21:28 in die tempel gevange geneem omdat hy glo die heilige plek ontheilig het deur Trofimus van 

Efese na bewering die tempel in te bring. Grafte moes normaalweg vermy word omdat veral die 

kontak met die doodsbeendere as onrein beskou is (vgl in dié lig Jesus se skerp uitspraak teen die 

Fariseërs in Matt 23:27. Sien ook Rom 3:13. Die grafte (stene) self is in sommige gevalle goed 

versorg—Matt 23:29; Hand 2:29). 

Hierdie gegewens open natuurlik interessante moontlikhede vir die verklaring van die moeilike 

gedeeltes oor die vrou in 1 Korintiërs. 

Kom ons oorweeg die hoofbedekking van die vrou waaroor Paulus in 1 Korintiërs 11:2–16 praat. 

Daar sê Paulus ’n vrou moet ’n hoofbedekking in die erediens dra as teken van respek vir en 

erkenning van die man se gesag oor haar. As sy dit nie sou doen nie, kon sy net sowel haar hare 

afskeer. Die vraag is nou waarom daar vroue was wat nie hoofbedekkings in die erediens wou dra 

nie. Dit mag wees dat dit libertyne was, met ander woorde vroue wat vanweë omstandighede teen 

die manlike gesag gerebelleer het. Tog kan die probleem ook in terme van publieke en private 

plekke verklaar word. In die privaatheid van haar huis was dit nie vir die vrou nodig om ’n 

hoofbedekking te dra nie. (Hoofbedekkings moet in alle geval nie met ons hoede verwar word nie. 

Baie antieke vroue het hoofversierings gedra wat aan ons hedendaagse hoede herinner. Daar bo-

oor is die hoofbedekkings waarvan Paulus praat dan gedra). As sy egter buite die huis in die 

publieke ruimte in beweeg het, was dit vir haar nodig om ’n hoofbedekking te dra. Nou sê Paulus in 

1 Korintiërs 16:19 dat die gemeente in huise bymekaar gekom het (sien ook Rom 16:5; Hand 20:8). 

’n Huis was die terrein van ’n vrou. Daar kon sy sonder ’n sluier loop. 

Nou het die gemeente in die huise begin bymekaar kom—miskien so ongeveer drie gesinne in ’n 

huis (meer as twintig was dit waarskynlik ook nie). Die private area van die huis het egter as gevolg 

van die gemeentebyeenkoms verander na ’n publieke area waar daar aanbid is. Immers, daar kon 

te eniger tyd vreemdelinge inkom volgens 1 Korintiërs 14:23. In publieke areas moes vroue sluiers 

dra. Vroue wat in publieke areas nie sluiers gedra het nie, was gewoonlik as prostitute beskou. 

Prostitute is dikwels ook gestraf deur hul hare af te sny. (Dit was vir ’n vrou van destyds ’n groot 

skande en sy was natuurlik ook nie so aantreklik vir mans nie). 

Wat het nou in die gemeente gebeur? Die vroue was gewoond om nie in die huise sluiers te dra nie. 

Met die samekomste van die gemeente het die huis egter in ’n publieke plek verander. Wat sou ’n 

persoon wat daar inkom en al die vroue sonder sluiers in die publieke samekoms sien, nie kon aflei 

nie? Dan kon die vroue mos net sowel hulle hare maar afsny. Daarom vra Paulus die vroue om in 

die samekoms, al is dit in hul eie huise, tog maar ’n sluier te dra. 

Die gebruike van destyds sou ook ’n interessante verklaring kon bied vir Paulus wat die vroue 

verbied om in die gemeentes te praat (1 Kor 14:34–36), ten spyte daarvan dat hy in 1 Korintiërs 11:5 

tog vermeld dat vroue in samekomste profeteer. Skynbaar het die vroue in die Korintiese gemeente 

tog aktief saamgepraat in die byeenkomste. In die konteks waar Paulus egter oor die orde in die 
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gemeente praat, vra hy dat vroue nie in die gemeente moet praat nie. 

Veronderstel weer dat die gemeente nie in ’n sinagoge of so ’n openbare plek bymekaar gekom het 

nie, maar in die privaatheid van ’n huis. In die huis was die vrou vry om te praat en sake met haar 

man te bespreek, soos Paulus in 1 Korintiërs 14:35 self impliseer. Met die erediens neem die huis 

egter die karakter van ’n publieke plek aan. In ’n publieke plek was dit die taak van die man om te 

bespreek en die leiding te neem. Soos die man uit die kombuis moes bly, moes die vrou uit die 

openbare besprekings bly. Deur daar te veel te sê sou ’n oorskryding van die sosiale grense, wat 

deur die gemeenskap gestel is, wees. Dit versteur dan weliswaar die orde. Die vroue het 

waarskynlik gevoel dat hulle in huise kon saampraat. Dit is immers hul plek. Paulus vra hulle egter 

om ter wille van onder andere die orde, nie in die gemeentebyeenkomste (al is dit in hulle eie huise) 

te praat nie en so die openbare karakter van die byeenkomste te respekteer. 

Malina, B. et. al., Vensters wat die Woord laat oopgaan, (Johannesburg: Orion) 1995. 

 

 

Teksvers: Vroue in die erediens: Rede: 

1 Korintiërs 11:5:  

 

Maar elke vrou wat bid of profeteer sonder 

iets op haar kop, doen haar hoof, haar man, 

oneer aan, want dan is sy net soos ’n vrou 

wie se hare afgeskeer is. 

 

 

Vroue MAG bid en 

profeteer, maar met 

hoofbedekking 

 Sosiale 

konvensie 

 Eer en respek 

vir man 

1 Korintiërs 12:7: 

 

Aan elkeen afsonderlik word ’n werking van 

die Gees gegee tot voordeel van almal. 

 

 

Vroue ontvang gawes om 

in die EERSTE plek in die 

gemeente, en dan veral IN 

die erediens te gebruik. 

 

 Ledemate dra 

gelyke sorg en 

verantwoordelikheid 

vir mekaar 

1 Korintiërs 13:1: 

 

Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al 

praat ek die tale van mense en engele, maar 

ek het geen liefde nie, het ek ’n stuk 

klinkende metaal, ’n galmende simbaal 

geword. 

 

 

Die belangrikste in die 

erediens is liefde: vir en 

deur vroue ook 

 Liefde vir mekaar is 

die teken van 

dissipelskap 

(Johannes 13) 
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1 Korintiërs 14:1, 5: 

 

Julle moet die liefde nastreef. Lê julle toe op 

die gawes van die Gees, maar veral daarop 

om te profeteer. ... 

 

Ek sou graag wil hê dat julle almal 

ongewone tale of klanke gebruik, maar nog 

liewer dat julle profeteer. 

 

Almal, vrouens inkluis, 

moet in die erediens streef 

om te profeteer, d.i. die 

Woord te verkondig 

Vraag: Kry net mans die 

gawe van profesie? Die 

Bybel is tog vol van vroue 

wat profeteer! Mag dit dan 

net nie-amptelik en buite 

eredienste wees?  

1 Korintiërs 14 sê anders. 

 

 

 Die gemeente word 

gebou hoe meer 

mense kan profe-

teer 

1 Korintiërs 14:26: 

 

Elke keer as julle bymekaarkom, het elkeen 

gewoonlik ’n bydrae om te lewer: ’n psalm, 

’n onderwysing, ’n openbaring, ’n ongewone 

taal of klank, ’n uitleg daarvan. Sorg dan dat 

alles tot opbou van die gemeente verloop. 

 

 

ELKEEN, ook vroue, het ’n 

bydrae te lewer IN 

eredienste 

 

 Hoe meer deel-

name, hoe meer 

opbou 

1 Korintiërs 14:33-35: 

 

33 God is tog nie ’n God van wanorde nie, 

maar van orde en vrede. Soos in al die 

Christelike gemeentes 34 moet die vrouens 

ook in julle byeenkomste stilbly, want hulle 

word nie toegelaat om te praat nie. Hulle 

moet onderdanig wees, soos die wet ook sê. 

35 As hulle iets te wete wil kom, moet hulle 

tuis hulle eie mans vra, want dit is lelik vir ’n 

vrou om in die erediens te praat. 

 

 

Vroue moenie die erediens 

ontwrig deur vrae te vra 

nie. 

 

 Vroue was onge-

leerd en het die 

erediens onder-

breek deur on-

ingeligte vrae. 

Efesiërs 5:18, 19 (OAV): 

 

18 Moenie dronk word van wyn nie - daarin 

is losbandigheid; maar word met die Gees 

vervul. 19 Spreek onder mekaar met psalms 

en lofsange en geestelike liedere; en sing en 

psalmsing in julle hart tot eer van die Here, 

 

 

Almal moet vol word van 

die Gees en daaruit met 

mekaar praat – veral in die 

erediens. 

 

 Opbou is veral 

onder-ling onder 

mekaar 
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Kolossense 3:16 (OAV): 

 

Laat die woord van Christus ryklik in julle 

woon in alle wysheid. Leer en vermaan 

mekaar met psalms en lofsange en 

geestelike liedere, en sing in julle hart met 

dankbaarheid tot eer van die Here. 

 

 

Almal word opgeroep om 

mekaar IN die erediens te 

onderrig en vermaan EN 

om saam te sing. 

 

 Opbou noodsaak 

almal se deelname 

1 Timoteus 2:8-15: 

 

8 Ek wil dus hê dat die mans by elke plek 

van samekoms met ’n skoon gewete hande 

in gebed tot God moet ophef, vry van onmin 

en twis. 9 Van die vroue wil ek hê dat hulle 

ook in hulle kleredrag waardig, beskeie en 

ingetoë moet wees. Hulle versiering moenie 

haarkapsels en goud of pêrels of duur klere 

wees nie, 10 maar goeie werke, soos dit 

vroue betaam wat openlik bely dat hulle God 

dien. 11 ’n Vrou moet in die erediens stil en 

onderdanig wees en haar laat leer. 12 Ek 

laat haar nie toe om daar onderrig te gee of 

oor die man gesag uit te oefen nie; sy moet 

stil wees. 13 Adam is immers eerste 

gemaak, Eva daarna. 14 Dit is ook nie Adam 

wat verlei is nie, dit is die vrou wat haar laat 

verlei het en die gebod oortree het. 15 Maar 

sy sal haar redding vind in moederskap, as 

sy maar volhard in geloof, liefde en ’n heilige 

lewe, en daarby beskeie bly. 

 

 

Vroue moenie juwele dra, 

hulle hare laat doen, duur 

klere aantrek of praat in 

die erediens nie. 

 

Vrouens moenie mans leer 

of oor hulle heers nie, 

want dit bring oneer aan 

die man. 

 

Let wel:  

1. Mans MOET met hulle 

hande opgehef  bid. 

2. Waarom geld net die 

stilbly reël en nie die 

ander ook nie? 

 

 Volgens sosiale 

konvensie het dit 

die eer van die 

mans weggeneem. 

 

 Vroue was onge-

leerd en minder-

waardig. In die kerk 

moes sosiale kon-

vensies nie omver 

gegooi word nie. 

 

Gevolgtrekking: 

 Vroue mag in die erediens profeteer, bid, sing, praat, leer, SOLANK dit die gemeente opbou 

 Wanneer iemand (in die Bybelse tyd vroue) ’n erediens ontwrig deur oningeligte vrae, 

ongegronde lering, revolusionêre gesag, is dit verkeerd. (Hoe sal dit in ons tyd lyk?) 
 

2b. Vroue in die huwelik: 

Vrae: 

 Hoekom is huweliksreëls bepalend vir ampte in die kerk? 

 Hoekom is die reëls vir die verhouding van een vrou tot een man bepalend vir haar verhouding 

tot alle mans? 

 Wat beteken dit vir ongetroude / geskeide / weduwee –vroue?  
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Teksvers: Vroue in die huwelik: Rede: 

Efesiërs 5:21: 

Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar 

onderdanig. 

 

Vroue is aan HULLE mans 

onderdanig. 

 

Mans is aan HULLE vroue 

onderdanig. 

 Omdat albei aan 

Jesus onderdanig 

is, is hulle aan 

mekaar ook onder-

danig, want Jesus 

is bo haar/hom. 

 

Efesiërs 5:22-24: 

 

Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, 

net soos julle aan die Here onderdanig is. 23 

Die man is die hoof van die vrou, soos 

Christus die hoof van die kerk is. Christus is 

ook die Verlosser van die liggaam, sy kerk. 

24 Soos die kerk aan Christus onderdanig 

is, moet die vrouens in alles aan hulle mans 

onderdanig wees. 

 

Vroue is aan HULLE mans 

onderdanig, soos aan 

Jesus: 

 Doen wat Jesus wil, 

nie mans nie 

 Geld net hulle eie 

mans 

 Staan nie dat mans 

NIE aan hulle vroue 

onderdanig is NIE 

 

 Vir ’n gesonde 

samelewing, is 

gesonde huwelike 

nodig. In die 

Bybelse tyd, waar 

die mans opgelei 

en geleer was, was 

dit noodsaaklik dat 

mans die leiding 

neem. 

 

Kolossense 3:18: 

 

Vrouens, wees aan julle mans onderdanig 

soos dit pas by mense wat in die Here glo. 

 

Vroue moet aan HULLE 

mans onderdanig wees.  

 

 Vir ’n gesonde 

gesin moet die man 

leiding neem in die 

huis. 

 

 

Gevolgtrekking: 

 In die huwelik is ’n man en ’n vrou aan mekaar onderdanig, omdat Jesus Christus bo beide is. 

 Daarom behoort ’n vrou aan haar man onderdanig te wees, omdat (as?) die man teenoor die 

vrou leef soos Christus teenoor die kerk. 

 

2c. Vroue in die algemeen: 

Vraag: Indien die Bybel nie antwoord gee oor die vraag van vrou AS OUDERLING OF PREDIKANT 

nie, moet die breë lyne nie deurslaggewend wees nie, eerder as riglyne vir eredienste en huwelike? 
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Teksvers: Vroue in die algemeen: Rede: 

Galasiërs 3:28 (OAV): 
 
Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is 
nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie 
meer man en vrou nie; want julle is almal 
een in Christus Jesus. 

 
In Christus is man en vrou 
een en gelyk 

 

 In Christus gaan dit 
oor genade en nie 
verdienste nie. Ek 
verdien nie iets 
ekstra vanuit my 
ras, kultuur, beroep, 
geslag, ens. nie. 

 

Romeine 12:3-8: 

 

3 Kragtens die genade wat aan my gegee is, 

sê ek vir elkeen van julle: Moenie van jouself 

meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, 

lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees 

in ooreenstemming met die maat van geloof 

wat God aan elkeen toebedeel het. 4 Ons 

het baie lede in een liggaam, en die lede het 

nie almal dieselfde funksie nie. 5 Net so is 

ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, 

en almal afsonderlik lede van mekaar. 6 Ons 

het genadegawes wat van mekaar verskil 

volgens die genade wat God aan elkeen van 

ons gegee het. As dit die gawe van profesie 

is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming 

met die geloof wat ons bely. 7 As dit is om te 

dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te 

gee, laat ons onderrig gee. 8 As dit is om 

mense te bemoedig, laat ons hulle 

bemoedig. As ons gee, laat dit sonder 

bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan 

met toewyding. As ons ander help, dan met 

blymoedigheid. 

 

 

 Niemand mag meer 

van homself dink as 

wat hy behoort nie. Dit 

sluit mans teenoor 

vroue in. 

 Almal het gawes om te 

gebruik. 

 Een van hierdie gawes 

is leierskap. Nêrens is 

daar aanduiding dat 

net mans die gawe van 

leierskap kry nie. 

 

Vraag: Sal die Here vir ’n 

vrou die gawe van 

leierskap gee, maar sy 

mag dit net buite die kerk 

(of buite die ampte 

gebruik)? Of kry vroue nie 

die gawe van leierskap 

nie? En die gawe van 

profesie? 

 

 Dis die Here se 

plan om ALMAL te 

gebruik om sy 

koninkryk uit te brei. 
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Efesiërs 4:11, 12: 

 

11 En dít is die “gawes” wat Hy “gegee het”: 

apostels, profete, evangeliste, en herders en 

leraars. 12 Sy doel daarmee was om die 

gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die 

opbou van die liggaam van Christus.  

 

Die Here gee leiers om die 

gelowiges toe te rus vir 

hulle dienswerk. Daar is 

geen aanduiding dat dit 

net mans is nie. 

 

 Kerk is mense. Vir 

die mense om ware 

dissipels te wees, 

moet hulle toegrus 

en begelei word. 

Daarvoor is ver-

skillende tipes 

leiers nodig. 

 

 

Gevolgtrekking: 

 In Jesus Christus is die onderskeid tussen mans en vroue opgehef. Daar is nou gelykheid. 

 God gee sy gawes aan wie Hy wil. Die doel van die gawes is om gelowiges toe te rus vir hulle 

dienswerk. Dit sluit nie vroue uit nie. 

 

3. Samevattende gevolgtrekking: 

a. Daar is geen aanduiding in die Skrif dat vroue nie mag ouderling of predikant wees nie. 

b. Die Skrif lei eerder daartoe dat  

i. mans en vroue voor die Here gelyk is 

ii. die Here gawes gee aan wie Hy wil, vroue inkluis 

iii. die doel van hierdie gawes die opbou en toerus van die gemeente is 

iv. ruimte geskep moet word vir die gawes om te funksioneer, veral binne die gemeente en 

erediens 

v. die manier waarop dit ingerig word, rekening moet hou met die samelewingsgebruike 

waarbinne die gemeente leef, sodat die manier van doen nie aanstoot gee in die 

samelewing nie. 

 

Hierdie studiestuk is deur die Raad van Ouderlinge (RvO) as amptelike standpunte aanvaar op 

2 Maart 2016. 

 

@@@@@@@ 

 
HARTKLOPFEES op VRYDAG 15 APRIL 2016 
Ten bate van President Kruger Kinderhuise 

 

Venue: NG Moreleta Ouditorium 

Kaartjies @ R150 per persoon 
Kunstenaars: Steve Hofmeyr, Bok van Blerk, ADAM (Die band), The Muses 
Kaartjies beskikbaar by www.itickets.co.za 

 

http://www.itickets.co.za/
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STAND VAN DIE FINANSIËLE SAKE VAN WAPADRANT-GEMEENTE 

 

Na die eerste 2 maande beloop die netto surplus: R70 339.  

 

HOE WORD DIE FONDSE AANGEWEND: (Deel 10) 

Hiermee wil die Finansiesdiensgroep die lidmate stelselmatig in die opvolgende Maand-Krante inlig oor die 
aanwending van al die fondse, met die doel tot meer deursigtigheid en begrip. 

Hierdie keer staan ons stil by die BEDIENAARS begrotingspos, waar daar opsommend vir die volgende begroot 
word. nl:  

 Personeel – Hierdie dek dan al die uitgawes wat aangegaan moet word vir die gemeente se huidige 3 
voltydse predikante en 1 deeltydse predikant. Dit sal dan insluit: Salarisse en verwante uitgawes, 
Telefoon kostes, Kursusse en seminare, Funksies en byeenkomste.   
(Dit beloop 31 % van die totale begroting).  

********************************************************** 

Verdeling: Verloop van die beriggewing (Reeds gepubliseer, tans en vir die toekoms) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Kerkkas Kerkkantoor Terrein en 
Geboue 

Diakonie Eredienste Uitreik Pastoraal Gesin en 
Jeug 

Kleingroepe Bedienaars Kapitaal 

********************************************************** 

“Vir ‘n gemeente om finansieel te oorleef en al die uitgawes te kan dek, maak ons hoofsaaklik staat op 
Vrywillige finansiële Skenkings / Donasies / Dankoffers / Liefdegawes / Bydraes. 

Ons bankbesonderhede vir hierdie doel: 

Gereformeerde Kerk Wapadrant, ABSA rek nr 349 0151 957, takkode 632 005. (BAIE 
BELANGRIK: Naam, van en doel as verwysing). Anonieme bydraes ook welkom.  

Vir meer gereelde bydraes kan ‘n debietorder gereël word by die kerkkantoor by: 012 991-
1395 / kantoor@gkwapadrant.co.za” 

mailto:kantoor@gkwapadrant.co.za
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Kom praat en wonder saam oor die nagmaal 
Onthou, die volgende keer wat dat daar ‘n gesprekgeleentheid oor die nagmaal is, is die 10de April om 17:30 
in die kerkgebou. 
 
Die Raad van Ouderlinge beplan om gedurende 2016 besluite te neem oor die frekwensie van 
nagmaalviering, asook die minimum ouderdom van wanneer dit sinvol sal wees dat ‘n mens aan die 
nagmaalviering deel kan hê.  Indien jy hieroor wonder, kom luister gerus en neem deel op die 10de April om 
17:30.  Aanbieder daardie aand: Dr Klasie Heystek. 
 

######## 
 

Kom lees en praat saam oor ons nuwe boek 
Miskien weet jy dit nie, maar daar is ‘n groep in ons gemeente wat al ‘n hele 
ruk lank bymekaarkom om oor wetenskaplike teorieë en hulle uitdagings en 
geleenthede vir ons geloof te praat.  Elke keer as ons ‘n nuwe boek bespreek 
nooi ons mense uit om by die groep aan te sluit en baie mense het al oor die 
tyd gekom en gegaan. 
 
Nou gaan ons weer op Maandag 18 April om 19:00 in lokaal 5 met ‘n nuwe 
boek begin: THREE BIG BANGS deur Homes Rolston. 
 
As jy belangstel om te praat oor hoe materie, energie, lewe en denke te 
voorskyn gekom het, en hoe ons as gelowiges daaroor kan dink, kontak gerus vir Jaco Kruger.  
jaco@gkwapadrant.co.za  
 

******* 
 

GESPREKFORUM SATERDAG 9 APRIL  
Ons gemeente hou op Saterdag 9 April 2016 ŉ gesprekforum vir ander Gereformeerde 
Gemeentes oor die saak “Vrou in die amp” met spesifieke fokus op die gelyke behandeling 
van alle geslagte in die hedendaagse kerk. Ons verwag ongeveer 80 - 100. 
 
Ons het egter hulp nodig vir die dag (mans en vroue is welkom!) 
 
Daar is verskeie tye waar ons hulp nodig het. 
Met elke geleentheid sal die gaar kos/verversings reeds in die kombuis beskikbaar wees 
asook ‘n koördineerder. 
 

07:00 – 09:00 (Registrasie 08:00-08:30) 
Baie dankie vir almal wat hulp aangebied het. 
 

10:15 – 12:00 (Tee/koffie/sap/verversings word 11:00-11:30 bedien) 
Baie dankie vir almal wat hulp aangebied het. 

 
 

mailto:jaco@gkwapadrant.co.za
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11:45 – 15:00 (Middagete 13:00 – 14:00) 
Wat behels die hulp? 

 Uitpak van eetgerei, warm hou en opdien van voedsel, opwas en opruim 

 Benodig nog 4 persone 

 
15:30 – 17:00 (Tee/koffie/sap/verversing word 16:00 bedien) 
Wat behels die hulp? 

 Uitpak van breekware en verversings, opwas en finale opruim van kombuis. 

 Hulp met opruim van saal, kerk (waterbotteltjies, regskuif van stoele, tafels, ens.) 
Benodig nog 3 persone 
 
Laat weet asb by watter tydgleuf jy behulpsaam kan wees deur ŉ epos te stuur aan 
kantoor@gkwapadrant.co.za of skakel 012 991 1395 (Maandag – Vrydag 08:00-15:00) teen 
Dinsdag 5 April 
 

 
GKSA - Sinodale deputate: Bybel 
‘n Bybelvertalingsprojek is nie noodwendig 
daarop gemik om ‘n gedrukte Bybel te 
produseer nie. Waar geletterdheidvlakke baie 
laag is, is klank geneig om ‘n beter oplossing 
te bied. Soms word die vertaling ook net 
gedoen om aanlyn gelees te word! Nie-
gedrukte produkte vereis verskillende 
benaderings tot vertaling. Wat goed werk in 
die gedrukte media het nie noodwendig 
dieselfde impak in ‘n ander medium nie. 
 
Groot vordering is gemaak in Bybel-vertaling 
metodes en tegnieke maar daar is nog baie 
om te doen! Daar is byna 7000 tale in die 

wêreld waarvan 4000 van hulle geen teks- of 
skrifgedeeltes het nie. Bid asseblief vir 
bybelvertaling regoor die wêreld sodat al hoe 
meer mense die vreugde sal ervaar om God 
se stem in hule eie taal te hoor. 
 
In Suid-Afrika het ons reeds die afgelope twee 
jaar begin met die verspreiding van die 
Auditbybel. Die klankbybel is reeds 
beskikbaar in meeste van ons plaaslike tale 
en ook in beide die 1953 en 1983 vertaling. 
Dit is veral geskik vir ongeletterdes of 
swaksiendes en blindes of natuurlik vir mense 
wat nie graag lees of wil lees nie! 

 
^^^^^^^^^^ 

 

Kruisvroue nooi almal hartlik uit na ‘n inspirasie middag 
Datum:  28 Mei 
Tyd:  12:00 
Plek:   Emmie Hartman Straat 285, Garsfonein 
Prys:  R150 en kinders onder 12 jaar R100. Sluit middagete in. 
Kaartjies te koop by NG Gemeente Garsfontein Kerkkantoor 012 361 3618 of  Michelle 
Raubenheimer by 082 057 83701 
Jy word uitgenooi na ‘n inspirasie middag met Shérl, die ambassadeur vir Down Sindroom 
Internasionaal wat al verskeie lande besoek het waar sy mense met haar besondere 
praatjies positief beïnvloed het. 
 
Sy is die enigste persoon in die wêreld met Down Sindroom wat ‘n Diploma in Onderwys (Educare) verwerf 
het. Shéri het haar buiging as aktrise in die sepie Binnelanders gemaak en het die land aan die gons na haar 
pragtige onderhoud op Kwêla. Sy raak soveel lewens aan deur haar positiewe houding en die nuwe uitdaging 
wat sy aanpak. 
 
 

mailto:kantoor@gkwapadrant.co.za
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DIENSGROEPE VAN DIE GEMEENTE 

DIENSGROEPE VOORSITTERS KONTAK BESONDERHEDE 
Administrasie Helena Aucamp 012 991 1395 / kantoor@gkwapadrant.co.za 

Diakonie Martin Grobler 083 414 6030 / diakonie@gkwapadrant.co.za 

Eredienste en Audio- Visuele Johan Vorster 083 766 8888 / johanvo@mweb.co.za 

Finansies  Dawie Venter 083 611 1530 / dawie.venter@za.ey.com 

Jeug en Gesinne Rassie Smit 082 877 1482 / rassie@gkwapadrant.co.za 

Kleingroepe Annatjie Haasbroek 083 560 3432 / annach@absamail.co.za 

Kommunikasie (Vakant)  

Pastorale Sentrum Wapadrant Freek Werkman 071 360 8583 / werkman@mweb.co.za 

Personeel Gawie Jooste 012 991 8877 / gawie@gkwapadrant.co.za 

Terrein en Geboue Raymond Hugo 082 444 0061 / hugo@grmprop.co.za 

Uitreik Pieter Swanepoel 082 854 2377 / pieter@realpay.co.za 

 
OPGESOMDE MANDATE 
 

1) Administrasie Diensgroep 
Die daarstel en handhawing van ‘n administratiewe kantoor vir die Gemeente met die 
instandhouding en bestuur van ondersteunende stelsels, asook om te dien as die sentrale 
kommunikasie bron. 

 

2) Diakonie 
Dat alle lidmate in Wapadrant Gemeente almal onderlinge liefde en eenheid beleef en leef dit 
ook uit na binne en buite die gemeente, terwyl elke lid van hierdie gemeente ook versorg sal 
wees en so sal sorg  dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander 
redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. 

 

3) Eredienste- en Audio-Visuele Diensgroep 
Die daarstelling van hoogstaande eredienste wat aangebied word tot eer van die Here, in 
verskeie idiome, om so ook die Eenheid in die Verskeidenheid van die Gemeente te vier. Dien 
dus as ondersteuning en koördineringsfunksie tussen en in samewerking met, die Liturge, 
Musiekdiensgroep en verwante Stelselsdiensgroep, wat almal saamwerk om Wapadrant se 
eredienste aan te bied. 

 

4) Finansiesdiensgroep 
Tree op as die finansiële beplannings- en bestuursfunksie van die gemeente met die doel dat 
die Bedieninge by Wapadrant Gemeente nie skade ly as gevolg van onvoldoende fondse nie. 
Verseker dat daar in samewerking met die Administrasie Diensgroep stelsels in plek is wat lei 
tot ordelike en volledige boekhouding van die gemeente se geldsake, en dat daar jaarliks 'n 
rekeningkundige oudit uitgevoer kan word oor die voldoende beheer en bestuur van die  
gemeente se besteding. 

 

5) Jeug en Gesinne Diensgroep 
Dat die jeug van hierdie gemeente begelei word op die pad van geestelike volwassenheid, 
sodat hulle ook volwaardige meelewende lidmate sal word van die gemeente. Dat die 
diensgroep die jeug toerus, begelei en geleenthede skep om ten volle te kan groei in hulle 
strewe na geestelike volwassenheid. Dat die diensgroep ook die Gesinne as hulpmiddel 
hiertoe sal gebruik en daarin ondersteun. 

 

6) Kleingroepe Diensgroep 

Die daarstelling en ondersteuning van Kleingroepe in die Gemeente. Kleingroepe word 

mailto:kantoor@gkwapadrant.co.za
mailto:diakonie@gkwapadrant.co.za
mailto:johanvo@mweb.co.za
mailto:dawie.venter@za.ey.com
mailto:rassie@gkwapadrant.co.za
mailto:annach@absamail.co.za
mailto:werkman@mweb.co.za
mailto:gawie@gkwapadrant.co.za
mailto:hugo@grmprop.co.za
mailto:pieter@realpay.co.za
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volgens lewensfases ingedeel en word ondersteun deur Herderouderlinge en Predikante. As 
geestelike gesinne sal kleingroepe saam op reis wees in hulle verhoudings met God, mekaar, 
die gemeente en die wêreld. In kleingroepe word geloofsgewoontes ingeoefen en ge-
vestig.Onderlinge versorging en groei in die geloof vind ook plaas binne kleingroepe. Die 
Kleingroepdiensgroep moet aksieplanne opstel en uitvoer om die kleingroepe toe te rus, te 
begelei en geleenthede te skep ter ondersteuning van spesifieke RvO fokusareas: Dienswerk, 
Getuienis, Onderlinge liefde en verhouding, Luister en praat met God en Viering. 

 

7) Kommunikasiediensgroep 
Die daarstelling van relevante, werkbare interne en eksterne kommunikasie metodes en 
prosedures  vir die gemeente om die kommunikasie van die dag te vergemaklik sodat lidmate 
ten alle tye goed ingelig is. Verantwoordelikheid neem vir die beeld van die gemeente in 
gedrukte en elektroniese mediums, in samewerking met die Kerkkantoor. Deurgaans 
navorsing doen oor die nuutste neigings in kommunikasie mediums en bepaal of dit wel 
geskik is vir die gemeente.  

 

8) Pastorale Sentrum Wapadrant 
Om lidmate en persone van buite die gemeente pastoraal te begelei deur middel van 
berading, toerusting, navorsing en bestuur, sodat hulle toegerus is met vaardighede om hulle 
probleme op ‘n Bybelse wyse te verstaan en te hanteer. Die diensgroep kan ook lidmate 
begelei en ondersteun wat in nood lewe, deur middel van een tot een, pare, gesinne en 
groepsberading. Die werwing, opleiding en daarstelling van ‘n netwerk Bybel-gelowige 
beraders wat kan help met berading en ondersteuning. 

 

9) Personeeldiensgroep 
Die daarstel en handhawing van ’n gesonde en gelukkige personeelkorps, wat werksaam is in 
diens van die gemeente. Deur middel van die personeelbestuursfunksies en die daarstelling 
van ‘n Personeelbeleid wat gereeld hersien en evalueer  word en stelsels wat dan ook gehoor 
gee aan die Arbeidswette van die land, met die doel dat die personeel regverdig behandel 
word, gelukkig is, voldoende vergoed word en werk met ywer en passie in afhanklikheid van 
God om die visie van Wapadrant waar te maak.  

 

10) Terrein en Geboue Diensgroep 
Om die huidige infrastruktuur in stand te hou en ook verder uit te bou tot voordeel van die 
gemeente se bedieninge. Alle veranderings en ontwikkelings aan die terrein of geboue 
koördineer sodat daar te alle tye voldoen word aan bouregulasies, wetlike, veiligheids, 
brandbestrydings, sekuriteit en versekerbaarheidsaspekte. Die daarstelling van ‘n effektiewe 
kosterdiens en sekuriteit op die kerkterrein. 
 

11) Uitreikdiensgroep 
Die diensgroep moet toesien dat die gemeente se amptelike uitreike doelgerig en uitnemend 
bestuur en bedryf word. Om oorkoepelend betrokke te wees by alle uitreike van die gemeente 
sonder om in die proses die inisiatief, entoesiasme en outonomiteit van die onderskeie uitreike 
skade aan te doen. Toesien dat oorvleueling en raakpunte doelmatig bestuur word om tyd en 
energie so doeltreffend moontlik te benut. Sentraliseer die administrasie en bestuur sodat 
uitreik inisiatiewe bewus is van mekaar en ondersteunend te werk gaan. Verseker dat 
hulpbronne optimaal aangewend word. Begelei en lei die lidmate sodanig dat die gemeente sy 
roeping om die Evangelie deur woord en daad uit te dra, sal uitleef. Om die gemeente, 
kleingroepe en lidmate aan te moedig om uit te reik met Woord en daad na diegene binne en 
buite die kerk wat ŉ behoefte daaraan het. 
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Chrisante   
SAMEROEPER:  Véra Tollig  997 2678  /  082 6446 741  / tollig@woodlandsnet.co.za 

 
PRETORIA-OOS HOSPITAAL:  TEL: 012 422 2300 
 
4-10 APRIL 
Jana Schalekamp (Ma):  082 411 5247;  Rosalie van Rensburg (Di):  012 991 7857 / 082 330 2422; 
Izabel Pretorius: (Wo)  991 2727;   Daleen v Wyk (Do):  991-3312 / 082 926 3498 
 
11-17 APRIL 
Oloff Obrien: (Ma) 072 673 6295;  Deleen Kornelius: (Di)  082 215 8118; Yvonne du Preez: (Wo)  082 332 
0802/012 482 2548; Bernard Tollig (Do):  082 900 1816 / 012 997 2678; 
 
18-24 APRIL 
Jana Schalekamp (Ma):  082 411 5247;  Rosalie van Rensburg (Di):  012 991 7857 / 082 330 2422; 
Izabel Pretorius: (Wo)  991 2727;   Daleen v Wyk (Do):  991-3312 / 082 926 3498 
 
25 APRIL – 1 MEI 
Oloff Obrien: (Ma) 072 673 6295;  Deleen Kornelius: (Di)  082 215 8118; Yvonne du Preez: (Wo)  082 332 
0802/012 482 2548; Bernard Tollig (Do):  082 900 1816 / 012 997 2678; 
 
2-8 MEI 
Jana Schalekamp (Ma):  082 411 5247;  Rosalie van Rensburg (Di):  012 991 7857 / 082 330 2422; 
Izabel Pretorius: (Wo)  991 2727;   Daleen v Wyk (Do):  991-3312 / 082 926 3498 
 
9-15 MEI 
Oloff Obrien: (Ma) 072 673 6295;  Deleen Kornelius: (Di)  082 215 8118; Yvonne du Preez: (Wo)  082 332 
0802/012 482 2548; Bernard Tollig (Do):  082 900 1816 / 012 997 2678; 
         
 
LIFE FAERIE GLEN HOSPITAAL:  TEL: 012 369 5600 
Jan Tollig:  807-0891 / 082 331 2756 (S);    
 
KLOOF HOSPITAAL:  TEL: 012 367 400 
Isabel Lensink:  012 998 3377 /  083 231 2869 
Clara de Jonge:  083 609 9259 / 012 662 3822 
 
WILGERS HOSPITAAL:  TEL: 012 807 8100 
 
4-10 APRIL 
Marina v Wyk:  072 202 8250 / 803 0629 (Ma); Nancy Snyman 012 8031561 (Woens);  Hannetjie v Aswegen:  082 062 
8264;  
Irma Kruger:  084 514 4842 

 
11-17 APRIL 
Cor Meindertsma:  082 551 6183 / 012 991 2719 (S) (Do); Truus Meindertsma:  082 551 6183 / 012 991 2719  

(Woens/Vry) 

 
18-24 APRIL 
Braam Gous:  361 7632 / 082 468 3808 (Woens);   

 
25 APRIL – 1 MEI 
Marina v Wyk:  072 202 8250 / 803 0629 (Ma);  Nancy Snyman 012 8031561 (Woens);  Hannetjie v Aswegen:  082 062 
8264; Irma Kruger:  084 514 4842 
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25 APRIL – 1 MEI 
Cor Meindertsma:  082 551 6183 / 012 991 2719  (S) (Do); Truus Meindertsma:  082 551 6183 / 012 991 2719 

(Woens/Vry)  
 

2-8 MEI 
Braam Gous:  361 7632 / 082 468 3808 (Woens);   
 

ADDISIONELE LEDE VIR WILGERS: 
André Sandilands: 076 848 4267 / 071 302 4593 
 

ANDER HOSPITALE: 
Peet en Lacia Vermeulen:  991-2122 / 082 336 8465  
 

EUGENE MARAIS, JAKARANDA, MEULMED, LOUIS PASTEUR, MED FORUM, SUID 
AFRIKAANSE 
Ben Nel:  335-2411 (W) / 083 466 1264 & Miemie Mennen 
 

MEULMED, HART & SUID-AFRIKAANSE-HOSPITAAL, JAKARANDA, UROLOGIES 
André Sandilands: 081 205 8669 
 

KINDERBEDIENING:  
Rita Schoen: 012 809-1459 / 082 2662 3964  
 

ONDERSTEUNINGSDIENSGROEP (PASTORAAL): 
Voster Combrink:  082 872 9725 
 

SENIORS - TUISBESOEK:       
Daleen v Wyk:  991-3312 / 082 926 3498;  Hetta Henning:  991 1793;  Petro Bouwer:  991-7229 / 082 450 
5091;    
 

MOOIGELEë: 
Carla Boer:  012 998 6575 / 083 739 2588 
 

KANKERPASIëNTE / ONDERSTEUNING / BESOEKE 
Matty Coetzee:  072 330 1545; Anet Hofmeyer:  072 5312 378 
 
 

######## 
 
 

“CONE PIZZA’S” EN JEUG SPELETJIESAAND VRYDAG 8 APRIL 
 
o Alle lidmate word genooi om vanaf 17:00 – 19:00 “Cone 
Pizza’s”  te kom koop en geniet by die kerkterrein. Vooraf 
bestellings nie nodig. 
 
o Speletjies vir Gr 4 - 7: 19:00 – 21:00 in tent 
Kom speel lekker saam terwyl die ouers verder kuier na die “Cone 
Pizza’s”. 
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Uitnodiging 

 
 

 
  
Tema:   Op Reis deur die Wêreld       

 

 

Om jou plek te bespreek kontak 

Helena Aucamp by Wapadrant Kerkkantoor 

012 991 1395, 

kantoor@gkwapadrant.co.za of 

skryf jou naam op lys by  

kennisgewingbord in saal. 

 

Gasvroue word benodig  

vir ‘n tafel van 11 gaste  

Laat weet asb nie later as 1 Junie 2016 of jy 

bereid is om as gasvrou op te tree. 

  

 

 

 

 

Damesoggend 

Saterdag, 20 Aug 2016 

 

08:3o vir 9:00 

 

Venue:  

 St Mary’s DSG Skool 

Duxburyweg, Lynnwood 

 

Voorprogram 

Esté Pienaar  

& 

 Henry van Dyk 

 

Gaskunstenaar 

Jak de Priester 

 

 

   Toegang:     R150 pp 

 
 
 

 
 

 

mailto:kantoor@gkwapadrant.co.za
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BEROEPE 
BEROEPE ONTVANG 

 Proponent LJ Sefadi [Lerato] na Dobsonville. 

 
BEROEPE AANVAAR 

 Proponent KV Mohotsi [Kabelo] na KaNyamazane (Nelspruit). 

 Proponent LJ Sefadi [Lerato] na Dobsonville. 

 
BEROEPE BEDANK 

 Dr PJ de Bruyn [Paul] van Oos Londen na Windhoek. 

 Dr GJ Meijer [Gerard] van Oos Moot na Potchefstroom. 
 

@@@@@@@ 
 

ATTESTATE/BEWYS VAN LIDMAATSKAP 
Attestate ontvang vanaf: 
Geref Cachet: Christelle Spoelstra; Acornhoek 307 
Geref Centurion: Louis Tjaart Petrus Venter; 4514 Midstream Ride 
Geref Centurion: Liana Erwee; Wierda Villas 15 
Geref Die Bult: Wynand van der Wateren; Skukuzastraat 627 
Geref Durban-Noord: Susara Johanna Nellmapius; Oubos nr 19 
Geref Middelburg-Noord: Christoffel Bernardus & Maria Christina Gertruida van der Merwe en 
twee dooplidmate Charlize en Bernice; Skukuzastraat 657 
 
Attestate aangevra: 
Geref Benoni: Adell van Vollenhoven  
Geref Brooklyn: Martinel Hoffman en dooplidmate Henrike & Jacobus Abel Johannes McCarthy 
Geref Hartbeespoort: Willem Johannes & Cornelia Susanna Botha 
 
Bewys van Lidmaatskap ontvang: 
Alida Smit; Monument Laan 42 
Judith Doreen Jordaan; Schoonspruit 18 
Matthia Johanna du Plooy; Weavers Nest 45 
 
Bewys van lidmaatskap aangevra: 
Ané Venter 
Erma Carstens 
Matthuys Adriaan du Preez 
Francois Cornelius Roux 
Liana Roux 
Therina Lombaard en dooplidmate Ricke en Elize du Toit 
Eben & Ananda Jansen en dooplidmate Rigter en Laney Jansen 
Barend Jacobus & Natascha van Dyk 
Martin en Liesl Jansen van Rensburg 
Johannes Jacobus Weideman 
Christine de Kock 
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ALMAL SE MANDJIE 
 
Voorsiening van gaar groente in houers: Gems, wortels, groenbone, blomkool, broccoli, spinasie, botterskorsies en 
patats. Alles gereed om in die mikrogolf te druk, warm te maak en te eet. R15 per houer. Kontak Sarel Venter vir 
bestellings en navrae by 083 710 8237. 
Ons verf huise; geen werk te klein of te groot.  Lewer ook ‘n skoonmaakdiens, was van matte ens. Kontak 
Adell 082 888 4003 of Phyllis 082 808 3146. 
 
Faerie Glen - Simpleks 3 slk huis, 2 badkamers, oop plan familiekamer – kombuis met aparte opwaskamer, 
eetkamer,  sitkamer,  patio, baie privaat tuin. Wendy huis en plaveisel agter huis  Baie netjiese kompleks naby 
Glen Village Noord en Suid.  Swembad en muurbalbaan Huur R12 500 pm  Okk onmiddellik  Kontak Magda 072-510-
6531 of Estelle 072-785-3935 (Agente) 
 
Boardwalk Meander - Pragtige Kaaps-Hollandse moderne simpleks huis,  2 slk, studeerkamer, 2 bdk, oopplan sit- 
eetkamer en kombuis, aparte opwaskamer,  granietblaaie, patio met ingeboude braai, dubbel motorhuis en mooi 
roostuin.  Pragtige landgoed met 24 uur sekuriteit, klubhuis, swembad en tennisbane.   Naby Olympus Mall, Woodhill 
College, Pretoria oos hospitaal, N1 en N4 snelweë.   
Huur R11 500 pm  Okk 1 Mei 2016.  Kontak Magda 072-510-6531 of Estelle 072-785-3935 (Agente) 
 
Betroubare huishulp soek werk: Thandi Ntuli is 47 jaar oud en werk al die afgelope 13 jaar by ‘n gemeentelid. Sy 
maak huis skoon, was skottelgoed, was en styk baie netjies, kan heerlik kook en help kinders grootmaak. Sy is 
geletterd, sy kan lees en skryf. Sy soek werk vir Dinsdae en Donderdae. Kontak haar by 076 260 1639.  
 
Kamer te huur: Vir ongetroude jongmens (geen alkohol of rook) in ŉ woonhuis in Willow Acres omgewing. R2 000 per 
maand met deposito. Huis is tot huurder se beskikking. Kontak Ina Grobbelaar by 073 767 2041 
 

 
 

EREDIENSTYE 

APRIL – SEPTEMBER 

 

 

08:30   KONTEMPORêRE DIENS 

 

10:15   KLASSIEKE DIENS 

 

18:30   STRAATKAFEE DIENS 

 
 

 

RE 
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VAKANSIEHUISVESTING  

KEURBOOMSTRAND 
Ontspan en geniet ‘n heerlike vakansie in die 

pragtige Tuinroete met al die skakerings van 

blou waaraan jy kan dink. Die see gekombineer 

met die Keurbooms- en Bitouriviere sowel as 

die boomryke voetheuwels van die 

Tsitsikammaberge, bied ‘n wonderlike 

omgewing om kwaliteit-tyd deur te bring. 

Keurboomstrand is sentraal geleë, sowat 12 

km van Plettenbergbaai en binne bereik van 

Knysna, Nature’s Valley en Stormsrivier. 

Die huisvesting behels 3 afsonderlike 

toegeruste eenhede in 1 groot huis. Die 

eenhede kan afsonderlik of saam gehuur word. 

Elke eenheid het 2 slaapkamers (een met ‘n 

dubbelbed en een met 2 enkelbeddens), ‘n 

badkamer, kombuis en ‘n woonkamer. Linne 

en handdoeke word voorsien, maar bring asb 

jou eie DSTV-dekodeerder. 

Vir meer besonderhede,  
kontak André by 082 807 4338  

of Rentia by 082 655 1031 
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DIE WASLYN 

 

ONS WAS GORDYNE 

KOM HAAL DIT AF 

DROOG EN STRYK DIT 

HANG WEER TERUG 

 

SKAKEL 078 296 4596  

 

 

 
 
 
 

 
VERDIEN BONUSPUNTE VIR DIE GEMEENTE 
 
Het jy ŉ bestaande Makrokaart? Deur slegs jou bestaande kaart te koppel 

aan die kerk se rekeningnommer kan die kerk bonuspunte verdien. 

Voltooi die vorm wat in die houtrakkie op die tafel in die voorportaal van die kerk beskikbaar is of 

laai dit af by http://www.wapadrant.co.za/aktiwiteite.html 

 

Die kerk koop die Pakhuis se maandelikse voorraad by Makro aan en met die ekstra bonuspunte 

maak dit ŉ groot verskil in die Diakonie se begroting! Stuur asseblief jou voltooide vorm na die 

kerkkantoor (kantoor@gkwapadrant.co.za of faks 086 524 0495)  

 

 

 
 

http://www.wapadrant.co.za/aktiwiteite.html
mailto:kantoor@gkwapadrant.co.za

