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Kersgesindheid
Kersfees is waarskynlik die enigste fees wat wêreldwyd
gemeenskappe aanraak, of mense nou gelowig is of nie.
Dit beïnvloed die ganse mensdom en selfs die ekonomie, daar is amper nie ‘n winkel sonder ‘n Kersboom en
ander blink goeters nie, ongeag of die eienaars Chinese,
Libanese of Kongolese is. Mense beleef ‘n gesindheidsverandering, dis amper asof ons tydens Kersfees hartoorplantings kry. Skielik verlang jy na jou familie, selfs al
was jy deur die jaar dalk te bedrywig om gereeld aan
hulle te dink. Tydelik beleef ons die begeerte om goed
te doen aan ander, soos kospakkies vir armes en
geskenkies vir straat- en weeskinders. Daar ontstaan die
behoefte om kore te organiseer vir Kersaande in kerke
en mense oorsee kry die bevlieging om in groepe op
straathoeke te sing terwyl die sneeu om hulle val. Talle
knorriges word vriendeliker en meer verdraagsaam,
minder negatief. Vreemd, is dit nie?

Om dit te doen moes Jesus in vers 6 besluit om die
hemel te verlaat en dat niks van Sy weelde, oorvloed en
mag iets is om aan vas te hou nie. Ter wille van ons sal
Hy alles laat gaan, selfs Sy ewige lewe. Vers 7 leer ons
dat Hy homself sal verneder om in die voorkoms van ‘n
slaaf te kom. Hierdie woord beteken dat Hy homself
leeg sal maak van alles wat Hy was.

Kersfees bring ‘n ander gesindheid; ons praat van die
gees van Kersfees, of soos die Engelse sê: “The Christmas spirit”.

DÍt is die gesindheid agter Kersfees. God wat homself
eenkant plaas om swak en kaal in ‘n stal Sy reddingsproses te begin. Hierdie Goddelike liefde het die aarde
kom skud toe God in Jesus Sy hart vir ons kom wys het.
Dis die oorblyfsels van hierdie liefdesdaad aan ons wat
nog jaarliks mense aanspoor tot omgee.

Vir ons as Christene dien hierdie globale Kersfees-hartsverandering eintlik as bewys dat die koms van Christus
‘n ware Goddelike ingrype was, want iets van Sy selfopofferende liefde kom jaarliks na vore vanuit die wegkruiplekke uit die dieptes van mense harte. Selfs mense
wat met hul rug na God gekeer leef ervaar emosie in hul
harte in hierdie tyd.
As ons Fil 2: 5-13 lees sien ons wat die oorsprong van
hierdie Kersgesindheid is, dit is Jesus se gesindheid en
met Sy geboorte het Hy hierdie gesindheid aan die
wêreld kom bekendstel. Hierdie gedeelte neem ons
agter die skerms in en wys ons wat in die hemel gebeur
het voordat Jesus sou kom om selfloos Sy Goddelike
lewe te gee vir ons vryheid. Hierdie optrede van Jesus is
die bron van die Kersgesindheid.
In vers 6 is dit duidelik dat Jesus God is wat voor Sy
koms in Goddelike gestalte in weelde en heerlikheid
geleef het as deel van die Drie-Eenheid. Vanuit hierdie
posisie van rykdom, almagtigheid en oorvloed word
God so geraak deur ons verdwaaldheid dat Hy besluit
om deur Jesus mens te word om die mensdom te red.

Terwyl Hy vanuit die hemel diep geraak is deur ons verlore toestand, steek Hy Sy hand diep in sy eie Goddelike
bestaan in en haal stukkie vir stukkie al die heerlikheid
uit Sy lewe uit. Hy laat dit los totdat Hy totaal leeg is van
alles wat na ‘n Goddelike bestaan lyk. Leeg van Homself
verklein Hy Homself verder vanaf ‘n heelal-Heerser,
groter as die skepping self, tot ‘n brose baba in ‘n stowwerige stal. Hy bring niks van Sy Goddelike oorvloed
saam nie, Hy laat alles gaan ter wille van my en jou.

Vir ons as gelowiges roep God in vers 5 om dieselfde
gesindheid as Jesus te hê. God nooi ons om onsself bietjie te laat los sodat Jesus se Kersgesindheid ons weer sal
bekoor om self ons harte oop te maak vir ander.
In vers 13 belowe die Here dat Hy ons sal help om soos
Hy, selfloos maar vol, te leef. Hy sal Sy gesindheid vir
ons gee en ons gewillig en bekwaam te maak om Sy
gesindheid hier op aarde te leef.
God sal ons “gewillig” maak; hierdie woord beteken dat
Hy ons sal aanspoor tot by ‘n punt dat ons lus sal raak
om te doen wat Hy gedoen het. Mag ons toelaat dat Jesus se Kersdaad ons weer aan die hart gryp sodat ons
soos Hy, onsself kan laat los om ander se hande te kan
vat, dis waarlik ‘n geseënde Kersfees.
Jy is ‘n geseënde hierdie Kersfees!
Sloet Grové †
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BURINDU Mission se bankbesonderhede het verander. Toekomstige bydraes moet asb in
Wapadrant se rekening betaal
word. Gebruik asb die verwysing
“BURUNDI”
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Wapadrant Finansiële sake
Tot en met einde Oktober 2021

gedagtes vanaf die Finansiële Werkgroep:

kan ons nog die seën van die Here sien en ervaar deur die bydraes en skenkings wat ons ontvang het. So sien
Hiermee ook ons dank aan al die lidmate wat getrou hulle finansiële bydrae bly gee, in dankbaarheid teenoor
ons Hemelse Vader wat aan almal voorsien het om so te kan teruggee, vir Sy Koninkryk op aarde.
spesifieke bydraes. Die afgelope paar jaar word die inkomstes wat spesifiek ontvang word vir die
Uitreikbediening en die Barmhartigheidsbediening, apart gehou vir hulle aanwending en hulle surplusfondse
word oorgedra na die opvolgende jare. Die KR het nou besluit om dieselfde te doen met Jeugbediening.
Lidmate sal nou ook vir die Jeugbediening aparte finansiële bydraes of skenkings kan gee. (Let op die spesifieke
geallokeerde afdeling vir Jeugbediening, op die nuwe beloftevorm.)
1m te moet goedkeur, in die vertroue dat daar wel meer inkomste sal kom uit verskeie bronne en dat die Here
so Sy Kerk op aarde laat funksioneer.
4) Daar is onlangs baie mooi bydraes ontvang vir die Barmhartigheidsbediening om in die nood te kan voorsien
van hulle wat tans swaar kry. Ons dank aan die lidmate wat ekstra hiervoor bygedra het. Elke bietjie help om in
hierdie nood te kan voorsien.

Opsomming na die eerste 10 maande in 2021:
Totale inkomste beloop R8 565 095 wat R651 927 minder is as die begrote R9 217 022.
(In vergelyking met 2020 oor dieselfde tydperk was dit R 9 130 204, dus 5,3% minder in 2021.)
Totale uitgawes beloop R8 523 135 wat R931 938 onderspandeer is teenoor die begroting.
(In vergelyking met 2020 oor dieselfde tydperk was dit R 8 453 067, dus 1,3% meer in 2021.)
Die totale bedryfsurplus na 10 maande staan nou op R 41 958.
Die verdere verdeling tussen die 3 groot fondse waaruit al die uitgawes vir spesifieke doeleindes gedra word lyk sou
soos volg:
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Kerkkas = R 139 433 (Surplus)
Barmhartigheidsbediening = R 73 006 (Tekort)
Uitreikbediening = R 24 467 (Tekort)

2020 se Oudit:
Die kerkraad het die vorige finansiële jaar se state laat oudit en kan ons hiermee amptelik bekend maak dat die
is terug ontvang. Indien daar enige lidmate is wat insae wil hê in die Ouditeure se verslag, kan dit op navraag by die
Kerkkantoor besigtig word.

Dankoffer-inligting
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

Junie 2021

*(1 082)
**(1 605)

402
37.15%

100
9.24%

100
9.24%

480
44.37%

Julie 2021

*(1 082 )
**(1 605)

398
36.78%

99
9.15%

113
10.54%

472
43.53%

*(1 082 )
**(1 600)
*(1 082 )
**(1 604)
*(1 081 )
**(1 620)

394
36.41%
392
36.23%
390
36.08%

94
8.69%
95
8.78%
91
8.42%

119
11%
126
11,65%
128
11,84%

475
43.90%
469
43.34%
472
43.66%

Maand

Aug 2021
Sept 2021
Okt 2021
* Bydraepunt :

Getroude man en vrou = 1 bydraepunt
Belydende lidmaat in dieselfde gesin
= bydraepunt
Enkellopende belydende lidmaat =
bydraepunt
Hou asseblief in gedagte dat, vir die gemeente om effektief te
kan funksioneer, daar finansiële verpligtinge is wat nagekom
moet word. Dit beteken dat finansiële bydraes vanaf lidmate
ontvang moet word waaruit die bedryfsuitgawes gedek kan
word. ‘n Deel van die bedryfsuitgawes is o.a. ook ‘n
persentasie van die gemeente se totale inkomstestaat wat aan
die Administratiewe Buro te Potchefstroom oorbetaal moet
word.
Daarom maak ons staat op elke lidmaat se dankofferbydraes.
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)

** Belydende lidmate

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/finansieumll
esake.html
Nog ‘n manier om jou
dankoffer/liefdegawe oor te betaal:
Snapscan – Vir gerieflike en vinnige
betaling. Gaan na
http://www.wapadrant.co.za/finansielesake.html vir instruksies
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Ons groet Wapadrant.
Ons verhuis eersdaags na George waar ‘n nuwe ervaring en uitdaging vir ons wag. Ons het vanaf die Boland in Mei
2002, na Pretoria verhuis en die wonderlike voorreg gehad om lidmate van Wapadrant te wees! Ons is die Here so
dankbaar vir ‘n geseënde en vreugdevolle byna 20 jaar wat ons in Sy teenwoordigheid en teenwoordigheid van
geliefde geloofsgenote op God se pad kon stap.
Vir ons was die tyd in Wapadrant ‘n wonderlike geloofsreis en rigtingveranderende belewenis in ons verhouding met
ons Hemelse Vader en mede geesgenote. Ons gaan dit voorwaar baie mis maar weet dat Hy ons ook sal lei om ‘n
nuwe geestelike tuiste te vind waar Hy ons ook sal gebruik in Sy diens.
Ons gebed aan julle is Paulus se gebed aan die Efesiërs in Ef. 3 vanaf vs. 14 tot 21.
“14 Daarom kniel ek voor die Vader. 15 Hy is die Vader van elke gemeenskap in die hemel en op die aarde. 16 Mag
Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy Goddelike grootheid aan julle die krag gee om innerlik sterk te word. 17 Dan
sal Christus deur die geloof in julle harte woon, en sal julle in God se liefde gewortel en gegrondves wees. 18 Mag
julle in staat wees om saam met al God se mense te begryp hoe breed en lank en hoe hoog en diep sy liefde is. 19
Dan sal julle Christus se liefde, wat alle verstand te bowe gaan, beleef. Mag julle heeltemal met die volheid van God
vervul word.
20 Hy moet geprys word – Hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk, oneindig meer te doen as wat ons vra
of dink om te vra. 21 Die kerk wat aan Christus Jesus verbind is, moet Hom prys deur al die geslagte heen tot in alle
ewigheid! Amen.”

Soli Deo Gloria
Liefde groete
Bernard & Véra Tollig

In Jesus se voetspore
Het jy avontuur en inspirasie nodig in jou lewe? Dalk wil jy nog altyd op
Jesus se voetspore loop en die beloofde land Israel verken?
Ons het vir jou goeie nuus, want ons gaan in Israel toer vanaf 24 Maart tot
2 April in 2022. Die doel van die toer is om geld in te samel vir die Mos
Inisiatief se beursfonds wat minderbevoorregte kinders ondersteun om
skool te gaan.
Onder die begeleiding van ervare toerleiers soos Ds Chris de Beer en Dr
Theuns Eloff gaan ons die avontuur van ‘n leeftyd belewe! Die beste deel is
die prys, want die toerprys begin vanaf R 27 900 per persoon.
Kontak ons vir meer inligting by 083 311 2001 indien jy belangstel.
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Attestate & Bewyse van Lidmaatskap
Ontvang van:
GK Annlin: Cornelia Louise Klomp (de Ronde)
NG Witbank Panorama: Johan Andries, Suzanne Boshoff (van der Walt) en dooplidmate Lelani en Handré
GK Pietersburg: Cornelius Johannes en Cornelia Aletta Botha (du Plessis)
NG Die Vleie: Eloise Strydom
GK Potschefstroom-Oos: Sané Roos (Rens)
NG Elarduspark: Willem Abraham Roos
GK Trinitas: Gert Diederik Johannes en Maria Caterina Helena Grimbeek (Scheepers)
GK Trinitas: Jochemus Johannes Scheepers
GK Waterberg: Pieter Gabriël van Deventer

Afgestuur na:
Kaapstad: Helena Barendina Theunetta Duporetha Pretorius (Opperman)
George: Bernard en Véra Tollig (Lugten)

Gereformeerde Studente
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Kruis...nuutgebore

Die kernwaarheid van die evangelieboodskap en die belofte dat dit goeie nuus is, word in Johannes 3 beklemtoon.
Jesus praat eintlik met jou en my. Dit is ‘n uitgebreide les oor die waarheid van die evangelie ... die weergeboorte. Jy
word nuut: “Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe
mens...” (Kol. 3:9 en 10).
Hierdie weergeboorte kan vergelyk word met ‘n veldbrand. Elke keer wanneer jy sien hoe ‘n uitgebrande veld weer
begin herleef - so asof dit weer gebore word - word dit ‘n lewensles. Dit leer jou om nooit te bly lê na ‘n teleurstelling
of seerkry nie. Net soos die natuur moet jy elke keer weer opstaan. Die uitgebrande veld illustreer die Christelike
boodskap dat ‘n mens eers moet sterf om te kan leef ... ons moet weergebore word. Ook in my en jou lewe is dit
soms nodig dat die Vuur van God se Woord en Gees sekere dinge moet verskroei en selfs wegbrand sodat die mens
as ‘n nuwe wese daaruit kan groei.
Hierdie “groei” van ‘n nuwe lewe vind by die Kruis plaas - daar waar ek en jy kan opkyk - soms met ‘n traan - daar
gebeur redding en vind ons God se liefde en die geskenk van Christus sodat “...die wat in Hom glo, nie verlore sal
gaan nie maar die ewige lewe sal hê”. Jesus se kruis is nie ‘n plek van vernedering nie, maar eerder ‘n plek van
verheerliking. Jesus word hoog opgetel om verlossing vir almal te bewerk. Jesus verander nie, maar wanneer ek en
jy in ‘n lewende verhouding met Hom staan, is elke dag ‘n avontuur.
Interessant genoeg kan mense wat Jesus verwerp, Hom ook nie uitlos nie. Max Lucado het eenmaal gesê: “Jesus se
lewe is ‘n boodskap van hoop, ‘n boodskap van genade, ‘n boodskap van lewe”. Het jy al gesien hoe mense se lewens
verander wanneer hulle met Christus ‘n ontmoeting gehad het? ‘n Nuwe mens word gebore. Het jy al so ‘n
ontmoeting gehad wat jou lewe radikaal verander en in ‘n nuwe rigting gestuur het? Indien wel, kan ons saam met
die Psalmdigter jubel: “Die Here is God; Hy skenk ons die lewe. Begin die fees! (Ps 118:27).
Alwyn Röhrs
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Almal se mandjie
TE HUUR
Pragtige 2-slaapkamer woornstel met balkon in Midasstraat Olympus. Woonkamer en kombuis met vol
badkamer (bad en stort). Een toesluitmotorhuis.
Veilige 24-uur sekuriteit in kompleks. Onmiddellik
beskikbaar. Skakel Christine 082 9066 082

TUINWERKER
Koos is een van die tuinwerkers op die kerk se terrein.
Hy is beskikbaar vir stukwerk op Maandae en Vrydae.
Kontak Koos by 076 281 5766

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

-
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Kameelfonteingeskenke
‘n Groot dankie aan gemeentelede en vele ander persone wat hulle harte oopgemaak het vir hierdie projek van
Kleingroep G28. Ons het so baie bydraes ontvang: geld, toiletware, ander gebruiksitems, poppe, waterbottels,
karretjies ensovoorts, te veel om op te noem. Die lede van die kleingroep het ook ingespring en items gemaak:
houtvoertuie, popbedjies, matrasse en kombersies. Die jeug van Wapadrant het die geskenksakke geverf en versier
en die verpakking gedoen. Dit was waarlik ‘n spanpoging!

Op Saterdag 20 November is die pakkies afgelewer by die Kameelfontein-perseel en die vreugde op die
kindergesigte was wonderlik om te sien. Daar was ‘n geskenkpak vir elk van die 63 kinders en elke gesin het ook ‘n
houer met koekies ontvang.

Die dames van Dynamic Women for Children doen wonderlike werk en ons vra dat mense hulle verder sal
ondersteun in hulle taak om die lewe vir hierdie kinders te verbeter.
Kleingroep G28
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Sunrise Naskool

As gevolg van Covid kon die leerders geen kampe doen nie en was die viering van ons 10-jaar-bestaan, die ideale
geleentheid om n uitstappie te reël.
SunRise Naskool word 10 jaar oud!
Die leerders van SunRise Naskool het heerlik partytjie gehou by oom Eric en tannie Anthea Coetzee. Hulle het
geswem, trampolien gespring en sommer net fees gevier. Oom Errol het gesorg dat die wat nie die swemtoets
geslaag het nie, behoorlik dopgehou word deur die toesighouers.
Daar is heerlik gesmul aan pizza, waatlemoen en roomys. Almal het die dag vreeslik geniet. Dit was n dag vol pret
voor die eksamen begin. Dankie aan almal wat dit bygewoon het en ons vreugde kon deel.
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Vanaf die kerkraad se tafel
Die Kerkraad (KR) het ‘n vergadering gehou op Woensdag
24 November 2021. Hier volg kortliks terugvoer uit die
vergadering aan die lidmate:
Sake wat die Kerkraad (KR) hanteer het waaroor daar nou
gekommunikeer kan word:
1)

2)

Orrelvervanging:
Die kontrakteur is aangewys om die vervanging van die
orrel te doen. Hulle het reeds op Maandag 29
November 2021 begin om die bestaande orrel in die
WPR-kerkgebou te verwyder. Hierdie projek gaan
volgens die huidige beplanning duur tot middel
Februarie 2022. Die KR vra dus almal se geduld vir
hierdie tyd van ongerief en ontwrigting. Intussen is die
pyporrel wat die bestaande een gaan vervang, reeds
aangekoop en sal tydens hierdie proses ook na WPR
verskuif word. (Hou maar die gat in die muur dop soos
wat die dinge daar gaan verander.)
Dr. Jaco Kruger lê die amp neer:
Soos die meeste van julle al moontlik weet, het dr. Jaco
Kruger die KR en daarna die gemeente ingelig dat hy
einde van 2021 die amp as predikant gaan neerlê om
saam met sy vrou meer betrokke te raak in nuwe
4)
besigheidsgeleenthede. Die KR het met leedwese
daarvan kennis geneem, maar gun dit vir Jaco om ook
so sy roeping op ander maniere en plekke te gaan
Jaco gehou word op Sondag 23 Januarie 2022 tydens

Saterdag 20 November 2021:
In hierdie unieke en onvoorspelbare tye waarin ons
te bly en dit geld ook vir ons gemeente. Daar is
voortdurend nuwe uitdagings om te oorkom en die ou
maniere hoe dinge gedoen is, moes plek maak vir nuwe
metodes. Die KR moes vra: hoe gaan ons nou vorentoe
strategies hieroor dink, wat moet dalk verander word,
wat wil die Here vir ons ook hiermee sê? Die KR is
oortuig die Here bewerk hiermee vir ons die
moontlikheid en kans om nuwe geleenthede te skep,
betrokkenheid en om minder verbruikersgesind te
wees. Tydens hierdie beraad, asook ons predikante se
vooraf-dinksessie hieroor en veral na aanleiding van ds.
Sloet Grové se aanbieding, kom ons tot die volgende
gevolgtrekking:
Ons moet die “stad” bou as rentmeesters in die
Koninkryk van God. Daarvoor moet ons voortgaan om

‘n stadbouerskultuur te skep as die maatstaf vir alles
wat ons doen. Dit moet ons gemeentekultuur word as
die nuwe normaal wat ons elke dag leef in diens van
God. Hierdie kultuur sal dan ons aksies aandryf en
veroorsaak dat dit wat ons bereik, die Koninkryk van
God sigbaar sal maak.
Hoe doen ons dit?
Ons moet as gemeente van Christus sorg dat alles wat
ons beplan, praat en uitvoer, uit God, deur God en tot
God geskied (Rom 11: 36).
Hierdie proses (uit God, deur God en tot God) sal ons
help dat al ons aksies God se karakter openbaar en in
lyn is met wat Hy vir ons ten doel het. Hierdie
Godgesentreerde proses skep God se kultuur in ons.
Die KR gaan nou in meer detail hierdie proses verder
beplan vir implementering in ons gemeente en ons vra
almal se voorbidding, dat die Here se wil so sal geskied.
Wees saam met ons opgewonde en begin solank deel
word daarvan, soos wat dit stadig maar seker in plek
gestel sal word in 2022. Die KR beoog om ook gereeld
met die lidmate hieroor te kommunikeer, sodat julle
ook saam met ons opgewonde die pad kan begin stap.
Gemeente se 2022-begroting goedgekeur:
As daar een plek is waar die KR kan sien en ervaar hoe
dit werklik gaan buite die gemeente se grense, met die
lidmate en die invloed van die land se ekonomie op
almal, dan is dit op die gebied van die gemeente se
algemene finansiële stand van sake. Ons beleef dit in
die dalende tendense oor die laaste 9 jaar. Dit is egter
ook op hierdie selfde gebied waar die KR ook die Here
se hand van seën steeds sien en beleef en hoe Hy elke
keer vir ons uitkoms gee. (Kyk weer na Oktobermaand
se ingrepe, soos dit elders in die Maand-Krant
gerapporteer word.)

tekort. Opgesom kan die KR die volgende saamgestelde
syfers uit die goedgekeurde 2022-begroting
bekendmaak aan die lidmate:
TOTALE BEGROTE INKOMSTE:
R 10 249 398
TOTALE BEGROTE UITGAWES:
R 11 439 711
TEKORT OP DIE BEGROTING:
R 1 190 313

Hiermee wil die kerkraad weer die geleentheid gebruik
hieroor voor ons Hemelse Vader vir jouself te vra of jy
na behore bydra tot die funksionering van hierdie
gemeente en so die Koninryk van God op aarde. Ons
kerklike bydraes behoort vir elkeen in alle opsigte ‘n
14

dankoffer te wees, wat ons gewillig en sonder om gedwing
te word, gee aan die Here, om in Sy diens gebruik te word.
Daarom is ons deeglik bewus daarvan dat elke gawe en
besitting wat ons het, van God af kom en Hy verwag dat ons
uit dankbaarheid altyd na buite sal leef. As ons in die vermoë
gestel is deur ons Hemelse Vader, is vrygewigheid dus ‘n
Goddelike opdrag. Daar is heelwat Bybelverwysings om
hierdie stellings te staaf, maar lees gerus 2 Kor. 9:6-15;
Spreuke 3:9-10; 1 Kor. 9:13-14; ens.
kyk sal wees om uit te wys hoe elke Rand wat ontvang
word, verdeel sal word:
14c Sal bestee word aan Barmhartigheidsbediening.
25c Sal bestee word om te verseker dat ons
predikante versorg word en hulle bediening kan
doen.
1,5c Sal die Diakonie gebruik vir hulle bediening.
3,4c Sal gebruik word om die eredienste van elke
Sondag in stand te hou en te laat funksioneer.
6,1c Sal gebruik word vir ander bedieninge soos
Jeugbediening, Kleingroepebediening, ens.

19c
11c
10c
1c
9c

5)

Sal gebruik word om al die administrasie van die
gemeente in plek te hou en te laat gebeur.
Sal gebruik word om ramings oor te betaal aan
die kerkverband.
Sal gebruik word vir die totale Uitreikbediening
van die gemeente.
Sal gebruik word vir die Pastorale bediening.
Sal gebruik word om die geboue en terrein in
stand te hou en te verseker ons het krag, water
en sekuriteit.

Ander voorsitter is aangewys vir die KR vir 2022:
Die KR het ook vir dr. Rassie Smit aangewys as die KR se
voorsitter vir 2022.

Hiermee dan ook die Kerkraad se goeie wense dat elke
einde van die jaar. Dat die tyd spandeer sal word aan die
bou van familiebande en goeie verhoudinge. Mag julle almal
nuwe krag en energie die nuwe jaar aanpak na die tydjie van
rus. †
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Seniors sluit op hoë noot af
Die Seniors het weereens bewys waartoe hulle in staat is om ten spyte van hewige inperkings - die afgelope jaar se aktiwiteite
af te sluit. Tafels is keurig en kleurvol gedek deur sommige van
die Seniors en ‘n heerlike Griekse skaap-spitbraaifunksie is
aangebied deur ene Naughty.
Die vreugde was sigbaar op elkeen se gesig omdat ons mekaar
weer kon sien en gesellig saam kon kuier met mooi
agtergrondmusiek na hierdie lang tyd van afsondering. Dankie
vir elkeen se bydrae en ons vertrou dat Kerstyd vir jou ‘n
vreugdevolle, geseënde tyd sal wees .
Mooi loop
Sonia Röhrs

Wapadrant-lidmate se
verjaarsdae is op die webblad
beskikbaar by
http://www.wapadrant.co.za/
neem-kennis.html

Jacques: 078 594 8759

TRY ME FRUIT AND VEG

Email: jbnamib@gmail.com

Aartappels
Uie 7kg R45 Tamaties 1kg
7kg R60
Soetrissies GeR30
Wortels 1 kg meng 3-pak R20
Beet 3 kg
PRODUKTE IS BESKIKBAAR SOOS PER SEISOEN EN PRYSE IS
ONDERHEWIG AAN VERANDERING
Stuur ‘n WhatsApp of epos aan Gert Coetzer
|0820802324|Trymefruitandveg@outlook.com
TRY ME FRUIT AND VEG vorm deel van Wapadrant se
Stadbouer-projek

* Plumbing
* Electrical
* Tiling
* Woodwork
* Security Gates

* Car Ports
* Roof Sealing
* Paving
* Painting
* Solar Power
Systems

We can help you replace & repair all things
in and around the house

078 594 8759

We can help you
replace & repair
all things in
& around
the house

BOU ‘N MANDJIE GEPAS VIR JOU GESIN
van groente en vrugte soos beskikbaar
(seisoen) byvoorbeeld
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Uitreik na Mabane en Motopi
My bakkie het amper uitgebrand
Na ‘n nare ondervinding waartydens my bakkie amper
aan die brand geslaan het, kon ons Dinsdag, 19 Oktober
so om en by 12 uur in die pad val. Ons het beplan om die
volgende oggend vroeg Mababe toe te ry. Terwyl ons op
pad was wys ek vir Abdul op die bestiering van die Here,
dat ons “toevallig” naby die garage in Gantsi moes wees
toe dit die bakkie oorgekom het. Kan jy jou indink, sê ek
vir hom, as dit daar in die wildernis tussen die leeus en
die olifante moes gebeur het. Die bakkie sou heel
waarskynlik uitgebrand het. Dit sou ‘n nagmerrie gewees
het. Abdul het dit beaam en die volgende gesê “Jy kan
duidelik sien die Here is met ons. Sulke dinge gebeur nie
toevallig nie.”
Die doel van ons besoek
Die doel van ons besoek was om Bybels uit te deel,
Bybelstudies te hou, mense te besoek waar ons laas
Bybels uitgedeel het en ook aan die kerkerf se omheining
te werk waarmee ons laas begin het. Hierdie keer was
draad en binddraad ook saamgeneem om te begin met
die span. In die mopaniebos het ons weer gaan pale kap,
maar by die kerkerf sou ons sien dat van die pale wat ons
laas geplant het deur die olifante platgedruk is. As daar
draad was, sou hulle die draad ook sekerlik gebreek het.
Ry jy in Mababe rond sal jy merk dat daar nie een erf is
met ‘n omheining nie. Al die drade lê platgetrap. Orals is
daar olifante en die kanse is bykans nul dat die olifante
nie jou drade gaan plattrap nie. Daarmee het almal in die
dorpie verlief geneem - dit is nou maar soos dit moet
wees. Die volgende dag het ons na ‘n lodge daar naby
gery om Bybels uit te deel. Dié lodge het in die verlede
baie las van olifante gehad, waarna hul besluit het om ‘n
elektriese omheining aan te bring wat van batterye af
werk en deur sonkrag gelaai word. Dit het my laat besef
dat elektriese omheining moontlik die enigste uitweg is
om olifante uit jou erf te hou. Soos ek verstaan kos dit nie
te duur nie.
Op heterdaad betrap
Die volgende dag het ons Sankoyo toe gery waar ons laas
klank Bybels uitgedeel het. Dit is om en by 40 kilometer
van Mababe af. Die doel was om mense te besoek vir wie
ons laas klank Bybels gegee het en uit te vind of hulle dit
gebruik. Ons het ‘n ou vrou besoek met die naam Zita. Sy
loop so geboë dat sy jou nie in die oë kan kyk as sy loop
nie. Haar woorde aan ons was: “Hierdie Bybeltjie gaan
oral met my saam. Ek luister oral na hom in my sak.” My
vraag aan haar was: “As jy hom laai in die son en jy gaan
iewers heen, kan hy mos maklik gesteel word?” “Nee,” sê
sy: “Ek sit die heeltyd by hom tot hy vol gelaai is. Ek los
hom nie op ‘n plek om gelaai te word nie.” Van daar af is
ons na Jimmy Ntema se huis toe. Hy en sy ouer broer
(Sepopo) het ons glad nie verwag nie. Ons het hulle daar

onder ‘n boom gekry met
Jimmy se Bybeltjie
aangeskakel. Vir ‘n oomblik het Jimmy my nie
herken nie, maar daarna
was hy tog te bly om ons
te sien. Dit was om en by
11 uur die oggend. “Ek en
my broer sit nou al van
vanoggend vroeg af hier
onder die boom en luister
na die Bybel. Hy kom luister altyd hier by my omdat hy
nie ‘n klank Bybeltjie het nie”, sê ou Jimmy. Hulle was juis
besig om die Nuwe Testament deur te luister. Sy broer is
die onderhoofman van die dorp en ‘n gesiene persoon in
die omgewing. Ek het ou Jimmy later geskakel om te hoor
hoe dit gaan. Sy woorde aan my was: “Orals val die mense
my lastig en wil my Bybeltjie leen. Hulle is so beïndruk
met julle werk hier. Almal wil by julle kerk aansluit. Hierdie Bybeljie gaan ons nog tot bekering bring.” Toe ons
later daar wegstap het dit weereens tot my deurgedring,
hierdie mense het nog nooit werklik met die Bybel in aanraking gekom nie. Nie dat ‘n mens die geskrewe Bybel afskiet nie, maar wie sou daar vir hulle van vroeg oggend af
die Bybel sit en voorlees het? Nou hoor hulle elke dag
tydens hulle ledige ure die Bybel tot hulle spreek vir ure
aaneen, en geloof is uit die gehoor en die gehoor is uit die
Woord van God. (Romeine 10:17)
Motopi
Ons is die Saterdag terug na Maun en tannie Dorette het
ons genooi om by haar te oornag. Dit was goed om haar
weer te sien en ons kon heerlik saam kuier. Die volgende
oggend het ons saam met haar deurgery na Motopi waar
ek die erediens waargeneem het. Na die erediens het een
van die kinders na ons toe gekom en gevra om vir haar
voorbidding te doen, want oor ‘n week of wat moet hulle
eksamen skryf. Haar naam is Topo en sy is 16 jaar oud.
Om af te sluit vra ons weereens u voorbidding vir ons bedieningspunte en ook dat die Here vir ons nuwe deure sal
oopmaak sodat almal wat die Vader aan sy Seun gegee
het na Hom toe sal kom (Johannes 6:37), en niemand kan
na Christus toe kom as die Vader hom of haar nie trek nie
(Johannes 6:44). Dit doen Hy, weet ons, deur die verkondiging van die Evangelie en die werking van die Heilige
Gees.
U broer in Christus, Hendrik du Plessis.
Indien jy meer wil weet kan jy in verbinding tree
met Cor Meindertsma.
Besoek hul webwerf by: https://botswanasending.co.za
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Gracia Kinderhuis
FONDSINSAMELING ~ SEEPROJEK 2021

Vir die kinders in Gracia Kinderhuis is ‘n vakansie ‘n uitsondering,
en ‘n vakansie by die see buite bereik, meestal net ‘n mooi droom....
‘n Droom waar hulle vrolik op die strand speel en lag,
sorgloos in die branders baljaar en mooi herinneringe bou,
die sleg en hartseer van hul gister vir ‘n oomblik vergete...
Help ons asseblief om hierdie droom vanjaar ‘n werklikheid te maak,
deur ‘n geldelike donasie met ‘n liefdeshart aan hulle te skenk!
Donasies kan direk aan Gracia Kinderhuis gemaak word per EFT
Rekeninghouer: Gracia CYCC Bank: ABSA Takkode: 632005
Rekeningnommer: 4081145417 Verwysing: Naam/See
‘n PBO-sertifikaat kan op aanvraag uitgereik word vir donasies.

Om onvoorwaardelik te GEE is die grootste VREUGDE!
GELOOF, HOOP en LIEFDE ons beste deugde!

Huis Gracia (geleë in Pretoria-Noord) is ‘n veilige hawe vir kinders wat
deur die Christelik-Maatskaplike Raad na hulle verwys word, en is ‘n
geregistreerde Welsynsorganisasie.
Vir meer inligting besoek gerus hulle webwerf: www.gracia.org.za
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Die verskyning van God se genade
Skrifgedeelte: Titus 1:1-16
Fokusgedeelte: Titus 2:11-12
Titus was predikant op Kreta. Sy taak was nie maklik nie. Die Kretensers was berug! Hulle was lui
(1:12), dronk (2:2-3), losbandig (3:3), gulsig (1:12) en onbetroubaar (1:12).
Tóg was dit nie altyd só nie. Kreta se verlede is roemryk. Die wortels van die Griekse kultuur, die
demokrasie en die Westerse leefwyse lê daar. Kreta was eens beroemd om sy kuns, bouwerke en
beskaafde samelewing. Maar dit was vroeër, voor die rampe en swaarkry gekom het, voor die afwaartse spiraal van kitsoplossings, selfsug en leuens die Kretensers al dieper in desperaatheid, in ’n
sosiale moeras laat wegsink het.
Is daar hoop vir Kreta? Is daar hoop vir samelewings met ’n roemryke verlede maar ’n tragiese
hede? Ons Skrifgedeelte leer: “Ja, daar is!” Daar is hoop omdat dit Kersfees geword het. Kersfees
beteken: Die genade van God verskyn aan alle mense (2:11). Hierdie genade bring verlossing, verlossing vir die mense van Kreta (én vir my en jou). In ’n leuenagtige, onbetroubare samelewing wys
God dat Hy betroubaar is. Hy hou sy Woord (1:2)!
Hy stuur sy Seun as betaling vir alle sondes – ook die sondes van ’n ontaarde samelewing. Wie
hierdie getrouheid van God as ’n reddingstou vasgryp, word self betroubaar, word opgevoed om “die
goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en
godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe” (2:12). Só begin die herstel van desperate samelewings: dáár waar mense nie meer die leuen van die sonde leef nie (1:16), maar gesond word in
hulle geloof (1:13).
God wil dit ook vandag steeds bewerk – sy genade het immers ook vir die mense van Suid-Afrika
verskyn!
Sing: Skrifberyming 33:1, 3
Dr WC Vergeer (Krugersdorp)
Dagstukkies verkry by http://www.cjbf.co.za/dagstukkies/2009/12/25.pdf
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