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Wapadrant Gemeente

Maand-Krant

Jou woorde tel

Lekker Afrikaanse 
woorde:

poenankies (oulik) 
kanalla (asseblief)
sjoekran (dankie) 
ntarra (aanmoedig) 
nxa! (goed; cool; lekker) mos (inderdaad; immers) aweh! (groetvorm)

aitsa (verrassing)    
eina (uitroep van pyn) baie (’n groot aantal)     
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Wapadrant Finansiële sake

Tot en met einde Junie 2022 (halfjaar)Tot en met einde Junie 2022 (halfjaar)Tot en met einde Junie 2022 (halfjaar)Tot en met einde Junie 2022 (halfjaar)

Na die afgelope 6 maande in 2022 kan soos volg gerapporteer word: 

In die vorige Maand-Krant, toe hieroor gerapporteer is, kon die beduidende en sigbare toename aan die 

inkomstekant van die gemeente se finansies gesien word, maar net die volgende maand  daal dit tot die laagste 

syfer van enige van die vorige 5 maande. Die inkomstes uit verskeie bronne bly dus baie wisselvallig en onder 

druk. 

Vir Junie was daar dus 'n netto Tekort van R66 296, teenoor 'n begrote Tekort van R25 450 agv die daling by 

die inkomstekant.

R421 135, teenoor die begrote Tekort van R336 217.

Hierdie Surplus na ses maande kan soos volg verder onderling verdeel word tussen die 4 groot fondse waaruit 

al die uitgawes vir spesifieke doeleindes gedra word:

 Kerkkas = Surplus van R 258 923 (minus die tekort  hieronder by Jeugbediening  wat dit dan afbring  

         na R 107 644)

 Barmhartigheidsbediening = Surplus van R 299 888

 Uitreikbediening = Surplus van R 13 603

 Jeugbediening = Tekort van R 151 279

Halfjaarsyfers:

Werklike Begroot Verskil

INKOMSTES: R 5 400 228 R 5 128 931 R 271 297

UITGAWES: R 4 979 093 R 5 465 148 (R 486 055)

VERSKIL: R   421 135 (R   336 217)

Slegs ongeveer 50% van die lidmate op die databasis, dra tans finansieel by tot die 

funksionering van hierdie gemeente.
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Dankoffer-inligting

Maand
Aantal 

potensiële 

*bydraepunte 

Aantal punte 

met geen 

beloofde bydrae

Aantal punte wat 

beloof het maar 

geen bydrae maak 

nie

Aantal punte

wat 

agterstallig is

Getroue 

bydraers

Jan 2022
*(1 082 )
**(1 621)

420
38,82%

162
14.97%

16
1.48%

484
44.73%

Feb 2022 *(1 089 )

**(1 625)

430

39,49% 

129

11,85%

56

5,14%

474

43,52% 

Maart 2022
*(1 085 )

**(1 621)

420

38,71% 

115

10,60%

69

6.36%

481

44,33% 

April 2022
*(1 083)
**(1 612)

417
38,50%

107
9,88%

87
8,03%

472
43.59%

Mei 2022
*(1 098)
**(1 633)

426
38,80%

102
9,29%

91
8,29%

479
43.62%

Junie 2022
*(1 093)
**(1 625)

425
38,88%

100
9,15%

106
9,70%

438
42.27%

* Bydraepunt :  Getroude man en vrou = 1 bydraepunt

  Belydende lidmaat in dieselfde gesin  

 = bydraepunt

  Enkellopende belydende lidmaat = 

 bydraepunt

** Belydende lidmate 

Hou asseblief in gedagte, vir hierdie gemeente om 

effektief te moet kan funksioneer, is daar heelwat 

finansiële verpligtinge wat nagekom moet word, wat 

meebring dat daar finansiële bydraes ontvang moet 

word, vanaf die lidmate, waaruit die bedryfsuitgawes 

dan gedek kan word. Daarom maak ons staat op elke 

lidmaat se dankoffer bydraes. 

Indien lidmate nie oorbetalings aan die gemeente doen 

nie, beteken dit die ander lidmate in die gemeente, wat 

wel bydraes maak, “borg” die nie-bydraende lidmate, 

vir die genoemde uitgawes wat aangegaan moet word.

Moet asseblief nie die genoemde finansiële bydraes, 

(wat in kerkterme ook ‘n Dankoffer genoem word), in 

die liefdegawesakkie plaas nie, want die liefdegawes 

gaan nie vir dieselfde doel nie. (Maak gebruik van die 

dankoffervorm).

Maniere van afdra van Dankoffer

 Direkte inbetaling op kerk se bankrekening/per 

internetbank of per aftrekorder by jou eie bank. 

 Bankbesonderhede: Gereformeerde Kerk Wapadrant, 

ABSA rek nr 349 0151 957, takkode 632 005. BAIE 

BELANGRIK: Naam, van en doel as verwysing. (Behalwe 

in die geval van ‘n anonieme inbetaling.)

 Indien jy anonieme bydraes wil maak, plaas 

kontant/tjek in `n koevert en sit in liefdegawesakkie of 

doen ‘n elektroniese oorbetaling in kerk se 

bankrekening. 

 Debietorder: Reël met kerkkantoor by 

kantoor@gkwapadrant.co.za of volg hierdie skakel vir 

vorm: http://www.wapadrant.co.za/finansielesake.html 

 Nog  ‘n manier om jou dankoffer/liefdegawe oor te 

betaal:

Snapscan – Vir gerieflike en 

vinnige betaling. Gaan na 

http://www.wapadrant.co.za/fin

ansiele-sake.html vir instruksies 

Kyk gerus na die video aangaande die 

gemeente se finansiële sake:

https://youtu.be/G2BmpiEa_4Y
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Alet Gardner van eKerk

Kleintyd het ons graag gesê: Sticks and stones may break my bones but words can never hurt me.

Ons het onsself probeer wysmaak dat harde, kritiese, spottende woorde ons nie sou raak nie. Ons was só ver 

verkeerd! 

‘n Paar dekades later weet elkeen van ons óf uit persoonlike ondervinding óf die ondervinding van iemand na 

aan ons hoe ligsinnige, veroordelende of kritiese woorde jare later steeds ‘n sensitiewe “litteken” of selfs ‘n 

wond in ‘n mens se lewe kan laat. Salomo het gesê: 

Die regverdiges bring lewe deur hulle woorde. (Spreuke 10:21a NLV)

Ek kan werklik lig en lewe bring in iemand anders se lewe deur opbouende, bemoedigende woorde. 

Woorde kan ‘n waardevolle instrument wees. Dit kan ook ‘n effektiewe wapen wees. Wanneer ek in ‘n 

argument betrokke raak of wil vertel hoe ongelukkig of verontreg ek voel, kan ek met kwetsende, 

vernederende woorde slae uitdeel OF ek kan kies om die gesprek as ‘n bouperseel te sien. Ek kan kies om nie 

aanstoot te neem oor die optrede of opmerkings van die ander persoon nie, maar met respek en opbouende 

woorde iets van Jesus se karakter in my lewe en optrede sigbaar laat wees. Dit beteken natuurlik dat ek nie 

enige bitterheid en gevoel dat ek veronreg is, kan vertroetel nie. Ek moet dit maar so gou moontlik vir die Here 

gee, Hom vertrou om my te help om met my woorde te bou en nie af te breek nie. 

Arnold Mol leer dat ons eerder ‘n gesindheid moet hê van “Kom ons wen saam.” Kom ons bou saam, met 

opbouende woorde. Paulus herinner ons juis in Efesiërs 4:29 “… praat net wat goed en opbouend is volgens die 

eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom.” (AFR83) †

My woorde: bou ek op of breek ek af?My woorde: bou ek op of breek ek af?My woorde: bou ek op of breek ek af?My woorde: bou ek op of breek ek af?
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Geagte Broeders/Susters

 Die Gereformeerde Kerk Derdepoort bied DV op 26 Augustus 2022 'n gholfdag aan te Pebble Rock Gholfbaan, naby 

Roodeplaatdam. Hierdie geleentheid dien as 'n fondsinsameling, en ons neem die vrymoedigheid om al die ge-

meentes in Pretoria Streeksinode te nader vir ondersteuning. Ons nooi u om 'n vierbal (vier spelers wat saam in 'n 

span speel) in te skryf vir hierdie gholfdag. Die gholfdag is oop vir die publiek, en enige iemand is welkom  om  ‘n 

vierbal in te skryf. Die formaat is ‘n vierbal-alliansie, twee om te tel, met ‘n ‘scramble’ dryf.

 Buiten die algemene kompetisie wat oop is vir die publiek, beplan ons ook ‘n onderlinge kompetisie tussen al die 

Gereformeerde gemeentes wat spanne inskryf. Die wenspan van hierdie kompetisie ontvang ‘n trofee as die 

wenners van die “Dopper Kompetisie”. Ons beoog om dit ‘n jaarlikse instelling te maak. Al die spelers in die vierbal 

hoef nie in die spesifieke gemeente te wees nie. Daar kan wel spelers van buite onder die vaandel van u gemeente 

deelneem. Die formaat van die “Dopper Kompetisie” sal dieselfde wees as die algemene kompetisie. Sien die 

aangehegte advertensie vir meer inligting. Baie dankie dat u dit sal oorweeg om deel te wees van hierdie geleent-

heid.

 Jackie Tredoux

 082 374 3330
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Die seun vra:“Oupa, waarom  moet ‘n mens elke dag Bybel lees, 

as ‘n mens dit nie eers kan onthou nie?”

“Voordat ek jou antwoord, bring eers vir my ‘n goiingsak vol 

water uit die spruit agter die huis.”

Met die goiingsak probeer die seun water aandra na sy Oupa 

toe.  Een keer.  Twee keer.  Drie keer.  Hier by die vierde keer 

protesteer hy: “Dit is onmoontlik Oupa!  Die water loop uit!”

“Met sy Oupa wysheid vra hy:”Hoe het die sak gelyk toe jy die 

eerste keer gaan water haal het?”

“Vuil”

Hoe lyk die sak nou?”

"Skoon”  Antwoord die seun.

“Dit is hoekom ons elke dag Bybel lees.  Jy hoef nie altyd als te 

onthou wat jy lees nie, maar wanneer jy Bybel lees gebeur daar 

iets met jou – jy word skoon.” 

Met ‘n verstaan draai die seun van sy Oupa weg.  

“Wag,  ek is nie klaar nie.” Sê Oupa.  “Draai die goiingsak sodat 

die water uitdrup.”Die vloer word papnat.

“Wanneer jy Bybel lees word dit deel van jou.  Die wêreld is 

dors vir dit wat die Heilige Gees in jou lewe doen.  Hoe kan jy 

vandag vir die mense in jou lewe gee, as jy dit nie vanoggend 

gekry het toe jy Bybel gelees het nie?”"
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Skenk asseblief!
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Ontvang van:Ontvang van:Ontvang van:Ontvang van:
GK Brooklyn: Elizabeth Magdalena Classina Koekemoer (Nel)

GK Rooihuiskraal: Leon en Nolette Maré (van Deventer)

NG Moreletapark: André en Maria Magdalena Botha (Viljoen) en dooplidmate André Mathys, André Carel en Lizette

GK Meyerspark: Moreen Louise Visser en dooplidmaat Heidi Louise

Afgestuur na:Afgestuur na:Afgestuur na:Afgestuur na:
Gobabis: Paul en Marzanne Roos (Nel) en dooplidmate Marko en Izanne

GK Rietvallei: Maria Jacoba Oosthuizen (Grobler)

Adriaan Willem  en Charné Janse van Rensburg (Venter)

Attestate & Bewyse van Lidmaatskap 
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Almal se mandjie 

* Plumbing

* Electrical

* Tiling

* Woodwork

* Security Gates

* Car Ports

* Roof Sealing

* Paving

* Painting

* Solar Power     

Systems

0
7

8
 5

9
4

 8
7

5
9

We can help you replace & repair all things

in and around the house

Jacques: 078 594 8759
Email: jbnamib@gmail.com

We can help you

replace & repair

all things in

& around

the house

EL-PIDA DIENSSENTRUM

Te koop -  GEURIGE  

TUISGEMAAKTE  SLAAIE &  

BLATJANG 

Kom kyk by  El-pida se 

kantoor, Valleisig 

Gemeente of kontak Judy 

by 083 325 2102

APTEKER: VAKANTE POS/BESIGHEIDSGELEENTHEID 

‘n Nuwe apteek naamlik Pharmacy@Spar, 

Wapadrand is reeds goedgekeur. Daar word beplan 

om dit teen 1 Oktober 2022 maar teen die laatste 31 

Oktober 2022 oop te maak.

Buiten dat dit 'n geleentheid bied om u vaardigheid 

en passie as 'n apteker in 'n gebied wat deur 

besigheidsgroei gekenmerk word uit te leef, bied dit 

ook die moontlikheid om met min/selfs geen kapitaal 

'n aandeel in die besigheid(apteek) te bekom. 

Daar sal van die suksesvolle aansoeker verwag word 

om beheer te neem van die dag tot dag operasionele 

take; en om ook deurlopend strategiese insette te 

lewer en inisiatiewe te neem ten einde die besigheid 

as een van die bestes in Pretoria-Oos te vestig. 

(Pharmacy@Spar is 'n snelgroeiende handelsmerk en 

in terme van aanvanklike groei vergelykbaar met die 

Tops@Spar handelsmerk).

Ouderdom en jare ervaring is ondergeskik aan ander 

kriteria soos o.a. entrepreneuriese ingesteldheid en 

die vermoë om beide slim EN hard te kan werk. 

Entrepreneurs hou nie hulle horlosie dop nie, maar 

eerder die groot prentjie wat uit klein (maar steeds 

kritiek belangrike) prentjies gevorm word. Uiteraard 

sal sobere gewoontes en 'n onverkwikbare 

waardestelsel "gegewes" wees.

Indien bogenoemde geleentheid u soos 'n handskoen 

pas EN u oortuig is dat dit dit ooreenstem met u 

persoonlikheidsprofiel en toekomsvisie, word u 

vriendelik uitgenooi om u CV (met 'n motivering vir u 

aansoek) te stuur aan hendri@absamail.co.za. 

STUKWERK: VRYDAE

Agnes (een van die kerk se skoonmakers) is op Vrydae 

beskikbaar.  Kontak haar  by 0737646012. 
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Bemoedig, bou op en moedig aanBemoedig, bou op en moedig aanBemoedig, bou op en moedig aanBemoedig, bou op en moedig aan

Bou ander op met jou woorde deur hulle aan te 

moedig, te prys vir goeie werk, hulle op te bou, 

en die regte woord op die regte tyd te spreek. 

Kom ons kyk vandag na ‘n paar maniere hoe ons 

ander kan bemoedig, aanmoedig en opbou.

DIE REGTE WOORD OP DIE REGTE TYD
Almal van ons het bemoediging nodig. Soms gaan ons deur ‘n 

moeilike tyd, en iemand anders sê net die regte ding op die 

regte tyd, en skielik gaan die lig in die tonnel aan, en dinge lyk 

nie meer so donker nie.

Wanneer jy iemand teëkom wat bemoediging nodig het, vra 

die Here om jou die regte woorde te gee. Hy weet presies 

wat daardie persoon nodig het om te hoor. Sý woorde kan iemand uit die gat van depressie en wanhoop haal, en hom 

neersit op die vaste Rots.

LOF WAAR LOF TOEKOM
Om iemand anders lof toe te swaai, is iets wat elkeen van ons elke dag kan doen. Wanneer jy sien iemand is goed in 

wat hy doen, sê dit vir hom.

Maak ‘n punt daarvan om elke dag iemand te komplimenteer. Selfs iets so eenvoudig soos om ‘n vrou op haar mooi 

rok of haarstyl te komplimenteer, kan iemand se dag sommer beter maak.

AANMOEDIGING OP DIE REGTE MANIER
‘n Vriend het een keer die opmerking gemaak dat nie alle mense op dieselfde manier aangemoedig kan word nie.

Sommiges het ‘n klop op die skouer nodig, terwyl ander ‘n skop op die agterstewe gegee moet word. As jy die ou wat 

‘n klop op die skouer nodig het, ‘n skop op die agterstewe gee, gaan jy hom nie aanmoedig nie.

Die omgekeerde is ook waar. Ons moet dus leer wat die mense naby aan ons – familie, vriende, werkers – se 

aanmoedigingstaal is, en hulle dan so aanmoedig.

BOU OP EERDER AS OM AF TE BREEK
Dit is soms makliker om ander af te breek as op te bou. En die ergste is, ons besef nie eens altyd ons woorde is 

afbrekend nie! Ons raak iets kwyt in ‘n grap, maar die persoon vir wie dit gesê word, neem dit anders op as wat ons 

bedoel het, en iets in hom knak. Hy kan vir jare met ‘n stuk seer in hom rondloop wat sukkel om gesond te word, en 

wat veroorsaak is deur onbedagsame woorde.

As iemand oor en oor dieselfde negatiewe ding toegesnou word, soos dat hy nooit iets in die lewe gaan bereik en 

beteken nie, glo hy naderhand dit is waar, en word sy selfbeeld afgebreek en hy bereik nie veel in sy lewe nie.

Juis daarom moet ons versigtig wees met wat ons vir ander sê. As dit wat jy wil sê nie opbouend is nie, bly liewer stil.

Daar is ‘n Engelse spreekwoord wat lui: “Sticks and stones will break my bones, but words will never harm me.” Dit 

klink baie mooi, maar dit is nie die waarheid nie. Woorde kan seermaak. Woorde kan verneder en verkleineer. 

Woorde kan iemand se binnekant doodmaak.

Maar woorde kan ook aanmoedig, bemoedig en opbou. Woorde kan ‘n persoon in homself laat glo.

Wanneer jy vandag met iemand praat, maar seker jou woorde bemoedig, bou op en dien as aanmoediging.

Risa Cronje 
van Nader In Eenvoud

Met toestemming verkry by https://nie.co.za/2019/06/03/vier-maniere-om-ander-op-te-bou-met-jou-woorde/  



12

Sneeuwitjie en die sewe bergies
Daar is ‘n groot jakarandastad. In die 

ooste van hierdie stad is ‘n gemeente 

met ‘n hart  so wit soos sneeu: Sneeu-

witjie. Sneeuwitjie het saam met 7 

bergies in die stad gewoon. Die ber-

gies se name was: Armoede, Vrees, 

Hulpeloos, Moedeloos, Weerloos, 

Gedaan en Nood.

Sneeuwitjie het besef dat die stad 

ernstige bou- en herstelwerk nodig 

het. Maar, waar sou sy hulp kry? Sy 

het gaan aanklop by die Koning van 

die Lig. Die Koning het altyd die op-

lossing. Hy het ‘n paar mense geroep 

en saam het hulle die Sonskyn-span gevorm. Hulle verteenwoordig die Koning van die Lig. Net soos wat die 

son verseker elke oggend opkom moet hulle elke dag die Koning se lig laat skyn om die sewe bergies te help.

Die Sonlig-span het ‘n plan bedink om Armoede en Nood te help. Vrees en Hulpeloos sal ook hierby baat. 

Hulle wil ‘n plantverkoping hou. As almal plante by hul huise het, kan dit hul herinner dat die Koning vir alles 

en almal sorg. Nou spring hulle aan die werk. Eers moet hulle mense kry wat graag van hul plante wil deel met 

ander. 

Wil jy ook jou plante met ander deel? Sal die Sonlig-span genoeg plante kan verkoop om Armoede en Nood te 

help? Ons sal maar moet wag om die volgende deel van dié storie te hoor...
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Stel jouself inStel jouself inStel jouself inStel jouself in
Watter radio-omroeper waardeer jy die meeste vir sy of haar aanbiedings?

Bybellees- en nadink-tydBybellees- en nadink-tydBybellees- en nadink-tydBybellees- en nadink-tyd
Waarom is dit so ‘n groot verantwoordelikheid om ‘n onderwyser te wees – meer nog as jy die  Bybel 

 aan ander leer?

Waarom is die beelde van ‘n stang, ‘n roer en ‘n vuur gepas wanneer oor die tong gepraat word?

Waarom sal ons nog probeer om die tong te beheer?

Maak dit jou eieMaak dit jou eieMaak dit jou eieMaak dit jou eie
Hoe ernstig beskou  jy Jak 3:9-10 as ‘n mens dit meet aan jou gesprekke van elke dag?

Jesus sowel as Petrus en Paulus was nie altyd “gematig” wanneer dit by woordkeuse gekom het 

 nie. Wanneer is sulke taal aanvaarbaar?

Hoe laat 3:2 en 10 jou voel oor die tong?

Op watter manier moedig hierdie verse jou aan om te bid?

Uit: Geestelik Groei-Bybel (Lux Verbi)

Beheersing van die Tong

Jakobus 3:1-12Jakobus 3:1-12Jakobus 3:1-12Jakobus 3:1-12
1 MOENIE baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat 

julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. 2 Want ons 

almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is 

hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in 

toom te hou.

3 Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons 

gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele 

liggaam daarmee. 4 Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so 

groot is en deur hewige winde voortgedryf word, word gestuur 

deur 'n baie klein roer net waarheen die stuurman wil.

5Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot 

dinge — kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan 

die brand.

6 Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net 

so 'n plek neem die tong onder ons lede in; dit besmet die hele 

liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word 

uit die hel aangesteek. 7 Want elke soort natuur van wilde 

diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en 

is getem deur die menslike natuur.

8 Maar die tong kan geen mens tem nie; dit is 'n 

onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. 9 Daarmee loof ons 

God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na 

die gelykenis van God gemaak is. 10 Uit dieselfde mond kom 

seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees 

nie. 

11'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en 

bitter water opborrel nie? 12 'n Vyeboom, my broeders, kan 

tog nie olywe voortbring, of 'n wingerdstok vye nie? So kan 

geen fontein brak en vars water voortbring nie.

Dit is nie duidelik aan wie die brief Jakobus gerig is nie. 

Die uitdrukking in 1:1 “aan die twaalf stamme” kan 

verwys na Joodse Christene. Op ander plekke in die Nuwe 

Testament word hierdie uitdrukking gebruik om te verwys 

na Christene uit die heidendom wat deur hulle geloof die 

nuwe Israel geword het. ‘n Mens kan wel uit die brief self 

aflei dat die lesers meestal arm was, hoewel dit lyk asof 

sommige ryk Christene ook die byeenkomste bygewoon 

het. Die lesers het baie aanmoediging nodig gehad om in 

die praktyk as Christene te lewe. 


