
Klein genoeg om ‘n geleier
van God se krag te wees

deur Stephan Joubert

Paulus moes leer hy  is nie  die  eindverbruiker  van die Here se krag nie.  Of  ‘n vertoonvenster
hiervan nie. Hy is slegs ‘n swak menslike geleier van God se groot krag. So skryf hy in 2 Korintiërs
12. Paulus het met name geleer God se krag word juis in menslike swakheid geopenbaar. Ook
moes Paulus ontdek hyself kort nie nog krag nie, maar genade. God se genade is vir homself genoeg.

Ons almal moet saam met Paulus leer dat ons eie menslike swakhede juis Goddelike geleenthede
is. In Jesus se omgewing gaan dit nooit oor "spog-krag" om te wys hoe groot ons eie geloof is nie.
Dit gaan oor genade! Wanneer die Here se krag wel ter sprake is, soos in Handelinge 1:8, gaan dit
oor die krag om oor Jesus te praat. In 2 Timoteus 1:7-8 gaan dit oor die krag om te volhard op die
lydingsroete van Christus. Geestelike krag lyk dus heeltemal anders as krag elders in die wêreld.

Ons as gelowiges voel nie aldag die Here se groot krag nie. Net soos wat ‘n dun elektriese draad
nie die krag voel wat daardeur vloei nie, hoef onsself egter nie eers sterk te voel voordat ons aan
diens kom vir die Here nie. Ons is menslike geleiers van aardskuddende hemelse krag. Ons gelei
dit na ander mense toe. Let wel, onsself is nie die eindverbruikers van die Heer se krag nie. Daar
aan die anderkant die lewenspad bevind die eindverbruikers van die Here se krag hulleself. Jy en
ek moet maar net die hemelse kragkabels oor die lewenspad aanlê na mense toe wat God se
liefde kortkom. Tussendeur benodig onsself elke dag 'n vars porsie hemelse genade.

Onthou, daar’s nie ‘n “SD” embleem onder gelowiges se klere wat staan vir “Super-Dissipel” nie.
Volgelinge van Jesus is altyd breekbare erdekruike, soos wat Paulus in 2 Korintiërs 4 skryf. Ons kry
seer. Dikwels is ons broos en breekbaar. Ons struikel en val. Menigmale is ons oor raad verleë. Ons
stel ander mense teleur. Nogtans is die Here vol genade met ons. Nooit hou Hy nie op om Hom
oor elkeen van Sy kinders te ontferm en Sy krag deur ons te laat vloei nie. Aan Hom kom al die eer
toe.

(eKerk by http://www.ekerk.org)
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Beroepenuus
BEROEPE AANVAAR

Ds JL Lee (Jan-Louis) van Pietersburg-Noord na Brits.

BEROEPE BEDANK
Ds WJ Botha (Kobus) van Bloemfontein-Noord na Durban-Noord.

Wapadrant Brokkies

Koue dae vra na warm bederfies. Indien jy ook ‘n
soettand het, is hierdie s’more-in-‘n-beker net die
regte ding.

 Meng ¼ koppie meel, 3e suiker, ¼ t sout, 1e kakao
met ¼ koppie melk, 2e olie en ½t vanieljegeursel in ‘n
koffiebeker. Meng goed. Voeg 2e sjokoladesplinters
en 2e klein malvalekkers by. Breek ‘n klapper-
beskuitjie in die mengsel en roer. Mikrogolf vir  40 se-
kondes. Mikrogolf nog 10-sekonde sessies indien
nodig. Besprinkel met nog ‘n paar malvalekkers en
gebreekte koekies.  Bedien warm.

BYDRAES VIR DIE BOTSWANA
SENDING GROEP (BSG)

Kleingroep S010 sê baie dankie vir die
spesiale geldelike bydraes wat ons

onlangs in die kassie in die voorportaal
van die kerk gekry het.

U voorbidding word gevra dat die
sending in die afgeleë gebiede en onder

soms moeilike omstandighede kan
voortgaan.

Seënwense, Kleingroep S010

In die môre as dit blou word
en die amber wolke roer
as die son sy eerste lig

oor die bitterboela stoot;
as die trein by Noupoort fluit

en dit wegraak in die wind
en 'n tolbos iewers vaswaai teen die rant .

(Coenie de Villiers: Karoonag)

Daar is ‘n plek waarvan ek hou; dit is ‘n plek
waar jy die stilte tot in jou beendere kan voel.
Die lug is pers-rooi wanneer die son sy kop
knik agter Witkransnek. Snags roep die jakkals
in antwoord op die glans van hemelse pêrels.
Juis hier kan jy die jas van die stadsgejaag af-
gooi en kaal-arm die vrede indrink.

Hier in die Karoo het ek my hart
verloor en my siel gevind.

ENKELOUER BEDIENING BIED AAN:

VROUEDAG VOET SPA
DONDERDAG 9 AUGUSTUS 2018

10H00 – 12H00
WAPADRANT AMFI TEATER

ALLE DAMES WELKOM!

RSVP TEEN 3 AUGUSTUS BY
ANRI KEMP

Selfoon: 083 256 1508

ENKELOUERBEDIENING BIED AAN:

VROUEDAG-VOETSPA
DONDERDAG 9 AUGUSTUS 2018

10H00 – 12H00
WAPADRANT-AMFITEATER

ALLE DAMES WELKOM!

RSVP TEEN 3 AUGUSTUS BY
 ANRI KEMP

Selfoon: 083 256 1508

As ek kon, het ek vir elke
mens wat aan my gedink of
‘n boodskap gestuur terwyl
ek gordelroos gehad het (vir
bykans 2 maande), ‘n bos
blomme gestuur. Ek is so
dankbaar vir almal se onder-
steuning. Liefgroete, Hetta

Ek wil met dié e-possie dankie sê vir die
meelewing van GK Wapadrant by die afsterwe

van my Ma vroeër vanjaar.

Dikwels, wanneer 'n groot klomp mense
bymekaar is, raak die individu 'n nommer,
maar ek waardeer dié Wapadrant-groep - 'n
geloofsgemeenskap - met strukture wat die

individu bereik.

In betekenisvolle tye  raak hartseer dan
gedeelde smart, en word vreugde dubbele

vreugde want die gemeenskap waarvan mens
lid is, leef saam met mens in jou swaarkry en
vrolikheid ... en so, aan die hand van die

geloofsgemeenskap wat sy rol in die
samelewing speel, kom mens makliker deur die

lewe.

Groetnis, en mooi loop!
Tienie de Klerk
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Kleingroep G028 se volgende
koekverkoping vind plaas Sondag 29

Julie tussen die oggenderedienste in die
amfi.  Fondse word hoofsaaklik gebruik

om getraumatiseerde en gestremde vol-
wassenes te ondersteun.  Kontakpersoon

Carene de Vries, 0845167988

Selfoon: 083 256 1508Selfoon: 083 256 1508
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Dr Steve Harris is ‘n internasionale
motiveringspreker met ‘n unieke
“bootcamp-vir-jou-brein” boodskap.

Dr Steve spog met ‘n PhD en MBA. Hy
is ‘n CEO, skrywer, dramaturg en
voormalige wêreldkampioen in sport.

Hy was die Bokke se kopdokter en is
nou ook vir ‘n kort oggend lank die
Wapdrant-manne se breinbuiger!

manne-ontbyt
Vr. | 27 | 07| 2018 | 7:00

Wapadrant Gemeente Sunrise Road 3, Olympus
Bespreek via epos aan kantoor@gkwapadrant.co.za

Gereformeerde Kerk Wapadrant,
ABSA rek nr 349 0151 957

Takkode 632 005. Verwysing: ‘Naam’+ Manne
Koste: R150 pp of R1000 vir tafel van 8

BENODIG NOG:

 Verblyf vir Dr Harris in

gastehuis (1 nag)

 Retoervliegkaartjie Kaap-

stad - Jhb - Kaapstad

 Kosborge

 Moontlik Kontantborge

Kontak: donette@dwk.co.za



5

Moreleta Plaza

 ‘Jou kinders is die grootste geskenk wat God jou
kan gee, en hul siel die grootste verantwoorde-
likheid wat Hy in jou hande kan lê. Maak tyd vir
hulle, leer hulle om geloof te hê in Hom. Wees
self ‘n mens waarin hulle kan glo. Wanneer jy
oud is, sal niks anders méér saak maak as dit
nie.’ Lisa Wingate

 ‘Kinders gaan jou nie onthou vir die materiële
dinge wat jy verskaf het nie, maar vir die wete
dat hulle vir jou kosbaar was.’ Richard L. Evans

 ‘Moenie jou vriendskap met jou tiener weggooi
oor gedrag wat geen belangrike morele
betekenis inhou nie. Daar sal genoeg werklike
kwessies wees wat van jou gaan vereis om rots-
vas te bly staan. Bêre jou grofgeskut vir daardie
kritieke konfrontasie.’ Dr. James C Dobson

Wyse woorde
Gebed

Genadige God, vul my met sensitiwiteit
en insig sodat ek sal verstaan wat  die
beste manier is om my  kinders  te lei

sodat hulle sal opgroei in U wysheid en
liefde. Liefdevolle God, hoewel ons

gesinslewe dikwels dol en besig is, help
my om met geduld te luister na die

bekommernisse, probleme en
moeilikhede wat my kinders mag hê.

Amen (Onbekend)

Uit: Lééf met Hart en siel
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SAMEROEPER:  Véra Tollig 012 997 2678  of  082 6446 741 of tollig@woodlandsnet.co.za

Chrisante Hospitaalbediening

PRETORIA-OOS HOSPITAAL:  TEL: 012 422 2300
1-7 JULIE 2018
Oloff O’brien: (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;

8-14 JULIE 2018
Rosalie van Rensburg (Di):  012 991 7857 / 082 330 2422;
Doulien Knopjes (Woe):  079 4998 392;
Daleen v Wyk (Do):  991-3312 / 082 926 3498;  Lientjie v/d
Walt:  012 996 1332 / 082 955 1509

15-21 JULIE 2018
Oloff O’brien: (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;

22-28 JULIE 2018
Rosalie van Rensburg (Di):  012 991 7857 / 082 330 2422;
Doulien Knopjes (Woe):  079 4998 392;
Daleen v Wyk (Do):  991-3312 / 082 926 3498;  Lientjie v/d
Walt:  012 996 1332 / 082 955 1509

LIFE FAERIE GLEN HOSPITAAL:  TEL: 012 369 5600
Jan Tollig:  807-0891 / 082 331 2756 (S); Henrikus Verhoef:
082 558 4450 / 012 993 0919

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

8-14 JULIE 2018
Braam Gous:  361 7632 / 082 468 3808 (Woens);  Annemarie
Bekkker:  348 0921 / 083 527 4350 (Ma);
Anmarie Steyn:  082 562 2839

15-21 JULIE 2018
Nancy Snyman (Woens):  803 1561 / 074 588 3374;   Cora Vor-
ster:  012 361 6727;  Aly van Hoven:  012 807 1856 / 072 275
9134;  Sonia Röhrs (Do):  082 807 1698;  Anmarie Steyn:  082
562 2839

22-28 JULIE 2018
Cor Meindertsma (S) (Di):  082 551 6183 / 012 991 2719;
Doulien Knopjes (Woe):  079 4998 392;
Truus Meindertsma (Vry):  082 551 6183 / 991 2719; Anmarie
Steyn:  082 562 2839

29 JULIE – 4 AUGUSTUS 2018
Braam Gous:  361 7632 / 082 468 3808 (Woens);  Annemarie
Bekkker:  348 0921 / 083 527 4350 (Ma);
Anmarie Steyn:  082 562 2839

5-11 AUGUSTUS 2018
Nancy Snyman (Woens):  803 1561 / 074 588 3374;   Cora Vor-
ster:  012 361 6727;  Aly van Hoven:  012 807 1856 / 072 275
9134;  Sonia Röhrs (Do):  082 807 1698;  Anmarie Steyn:  082
562 2839

12-18 AUGUSTUS 2018
Cor Meindertsma (S) (Di):  082 551 6183 / 012 991 2719;
Doulien Knopjes (Woe):  079 4998 392;
Truus Meindertsma (Vry):  082 551 6183 / 991 2719; Anmarie
Steyn:  082 562 2839

ANDER HOSPITALE:
Peet en Lacia Vermeulen:  082 336 8465; Doulien Knopjes
(Wo):  079 4998 392

EUGENE MARAIS, JAKARANDA, MUELMED, LOUIS PASTEUR,
MEDFORUM, ZUID-AFRIKAANSE HOSPITAAL
Ben Nel:  335-2411 (W) / 083 466 1264 & Miemie Mennen;
Doulien Knopjes (Wo):  079 4998 392

MUELMED, HART & ZUID-AFRIKAANSE HOSPITAAL,
JAKARANDA, UROLOGIES
André Sandilands: 081 205 8669 / 071 302 4593;  Doulien
Knopjes (Wo):  079 4998 392;

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

ONDERSTEUNINGSDIENSGROEP (PASTORAAL):
Vorster Combrink:  082 872 9725

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

KANKERPASIËNTE / ONDERSTEUNING / BESOEKE
Anet Hofmeyer:  072 5312 378
Lientjie v/d Walt:  012 996 1332 / 082 955 1509
Matty Coetzee:  072 330 1545

INTERCARE SUB-ACUTE HOSPITAL HAZELDEAN:  TEL:  012 880
0700
Adri Gertenbach:  076 201 4412

BRONBERG AFTREE-OORD - 086 136 4616:
Aat & Thea v d Dussen:  082 332 0855
Jan de Beer:  083 286 3960

Onthou om asb. die Kerkkantoor in kennis te stel indien jy
hospitaal toe gaan vir enige operasie of mediese prosedure
by admin@gkwapadrant.co.za of (012) 991 5623
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Heil die leser,

Vind asb. hieronder ‘n bondige uiteensetting van die tuisversorgingsdienste wat aangebied word deur
Retire at Home.

Hierdie dienste is saamgestel en bedoel vir persone wat hulp benodig in hul daaglikse lewe. Dus kan die
volgende tuisversorgingsdienste in die gemak en bekende omgewing van hul eie woning aangebied
word:

Voorsiening en bestuur van gekwalifiseerde en opgeleide tuis versorgers wat ‘n verskeidenheid
van take kan verrig, onder andere algemene monitering, persoonlike higiëne en bystand.

Persoonlike Higiëne: Afhangende van persoonlike behoeftes kan byvoorbeeld die volgende
ingesluit word; bedwas, hulp met stort en/of bad, kleding, mondsorg, oogsorg, harewas, katetersorg en
die sny van naels en toonnaels.

Gespesialiseerde Verpleegsorg: Monitering van lewensbelangrike data (bv. bloeddruk, pols,
longfunksie, ens.). Volgens vereistes en voorskrifte kan bloedglukosetoetse, urinetoetse, wond-
versorging, toediening van vooraf verpakte medikasie, monitering van voeding, neem van monsters
soos bloed en ander take daagliks of meer dikwels verrig word.

Verpleegsorg: Dit sluit in drukversorging, mobilisasie en rehabilitasie van pasiënt soos
byvoorbeeld hulp met beweging vanaf bed na stoel, hulp met loop, aktiewe en passiewe oefeninge,
geselskap en kommunikasie en om die pasiënt se gemak te alle tye te verseker.

Voeding: Skakeling en samewerking met ‘n dieetkundige om te verseker dat die pasiënt die
korrekte dieet ontvang om fisiese en geestestoestand te ondersteun en te verbeter. Die voorbereiding
van maaltye en hulp met en voeding van pasiënt.

Nie verplegingsaktiwiteite:  Dit kan insluit die opmaak van beddens, gereelde ruil van linne soos
benodig, skoonmaak van die woning, was en strykwerk, doen van inkopies, sowel om die pasiënt te
vergesel om inkopies te doen, doktersbesoeke en mediese toetse.

Die presiese dienste wat gelewer kan word, word in ooreenkoms met die pasiënt bepaal deur ons
geregistreerde suster nadat sy die Tuisversorgingassessering voltooi het.

Die assessering is gratis en kan per afspraak by u woning uitgevoer word. Dit plaas u mediese, fisiese en
geestelike toestand en omgewing op rekord en word gebruik om ‘n Tuisversorgingsplan saam te stel.
Hierdie plan word op ‘n gereelde basis hersien om die optimale versorging te verseker.

Die prysstruktuur van Retire at Home word op ‘n uurlikse tarief gebaseer om toe te laat vir die mate en
vlak van versorging benodig.  Die fooi sluit ook in weeklikse besoek deur ‘n geregistreerde suster vir die
eerste twee weke en daarna soos op behoeftebasis of maandeliks. Die effektiwiteit van die diens wat
gelewer word, word tydens die besoeke geëvalueer asook enige ander dienste wat die suster moet
verskaf (neem van monsters, toedien van medikasie, wondversorging, skakeling met dokters, ens.)
Vir meer inliging kontak gerus vir Sanel van der Walt, sanel@retireathome.co.za of 082 465 4405.
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‘n Krans vir jou
“Goeie wyn het nie ‘n krans nodig nie” lui die gesegde. By Wapadrant is ‘n man wat in die agtergrond
doenig is. ‘n Man wat stil-tevrede is om geen lof in te oes nie. ‘n Man wat mooimaak laat maklik lyk. Op
sy beskeie manier maak hy ‘n bydrae wat maklik as vanselfsprekend beskou kan word. David Bodenstein,
vandag gee ons ‘n krans vir jou!

Sedert 1996 deel David sy passie om die wonder van die Skepping met ander te deel.
Die snoeiskêr in sy hand vorm ‘n onlosmaaklike deel van sy karakter. Vroeg  soggens
kry jy hom in die tuin besig om te knip, breek of plant. David bring dikwels plante van
die huis af. Hy onderhou al die plante in die kwekery op die kerkterrein, versorg die
plante in die kerk en maak fokuspunte met feesgeleenthede by die kerk.

David kry plante en maak steggies so ver hy gaan. Die kleur,
vorm, tekstuur en hoogte van die plante is belangrik wanneer hy
‘n fokuspunt maak. Hy maak ook gebruik van ander props. “In
wese is ek eintlik ‘n kunstenaar. Ek betrek graag ander mense
om my idee ‘n realiteit te maak. Met Paasfees vanjaar het Kobus
Mostert gehelp deur twee houtkruise te maak om weerskante
van my wit houtkruis te staan. Dit het pragtig gewerk”, vertel hy.
“Die kandelare wat Gert-Jan Vahrmeijer gesweis het, is een van
my gunstelinge. Dit was juis sy kandelare wat met Paasfees in
die portaal gestaan het. Om van die pragtige gevlegde houtkruis,
wat Donette langs die preekstoel staangemaak het, nie eens te
praat nie. Sy is ‘n ware inspirasie!”  Koos (een van die kerk se tu-
iniers) sowel as David se kleingroep (wat gereeld potte en pot-
grond koop) is onmisbaar in David se liefdeswerk op die

kerkterrein.

Hoewel plante van kleins af
sy belangstelling geprikkel
het, is sy slag om met plante
te tooi tot volvoering gebring nadat hy ‘n kursus in uitleg en plante
aan die Techikon voltooi het.  David en Marietha is met vyf kinders
geseën. Al vyf hou van tuinmaak. KP en Yolandé (ook Wapadrant lid-
mate) asook hul seun in Tjeggië het ‘n slag met groente, terwyl die
ander drie hul graag met blomme besig hou.

Bo en behalwe plante, druk en vorm David  graag “fun elephants” uit
klei. Marietha sê al lankal dat hy dit kan verkoop. Hy oorweeg om ook
na ander diere uit te brei.

David, daar kruip ‘n warm hart weg onder jou baadjie. Ons sê graag
“Dankie” dat jy jou gawes en talent met ons deel. Jou bydrae gaan nie
ongesiens verby nie.

 ~ Ilda

“In wese is
ek eintlik ‘n
kunstenaar”

Indien jy plante, ligte potte of potgrond het wat jy nie meer
gebruik nie, kan jy dit gerus kerk toe bring sodat David dit kan gebruik.
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MY KERK

My kerk is nie tussen mure nie, maar daar buite,
waar die Skepper Sy Lig laat skyn oor die ewige Liefhê
van Sy mense.

Dis in die Stilte van die oggend, as my huis nog slaap,
en die dag vol belofte gebore word in 'n gloed van
Genade. En in die loop van die veld, as karoobossies
taai sy Parfuum aan my vingers laat vasklou.

My kerk is in die Skaduwee van 'n Genadeboom in
die nêrens, die Vashou van my mens deur die arms
van my kinders, die Vrede in die lê van 'n warm bed
tussen veilige mure, in die Volraak van 'n bord kos en
Warmraak voor 'n vuur.

Ek beleef my kerk as ek voor die weerlose wys van 'n
seer mens moet staan, as ek die gebore van 'n nuwe
lewe aanskou, en die leeg van 'n liggaam nadat sy
Gees Huis toe geneem is. En as ek voor 'n mens moet
sit wie se Onthou saam met die wind weggewaai is,
vir wie die Nou net deur 'n mis skyn wat nooit vasge-
vat kan word nie.

My kerk is nie tussen mure nie, maar in Sy ewige
Liefhê van Sy skapelinge, wat in 'n gebroke wêreld
elke dag net probeer staande bly. Onder Sy belofte
dat Hy ons nooit sal verlaat nie. Nooit nie.

En dis in die Lewende Fluister van Sy Ewige Stem, wat
elke sekonde van elke dag in my liggaam woon, en Sy
Lantern se Lig oor my pad laat skyn.

Altyd deurskynend maar altyd Sigbaar in die Liefhê
van my. Sy mens.

© Hekelwoorde van my Hart

DIT IS MY KERK!

 My kerk is saamgestel deur mense net soos
ek.

 My kerk sal vriendelik wees indien ek vrien-
delik is.

 My kerk sal groot werk verrig as ek die werk
doen.

 My kerk sal oorvloedig gee waar daar nood
is as ek oorvloedig gee.

 My kerk sal ander mense na die dienste
bring as ek hulle bring.

 My kerk se banke is ingeneem as ek my plek
inneem.

 My kerk is ’n kerk van liefde, lojaliteit, geloof
en diens indien ek wat die kerk maak wat dit
is, gevul is met hierdie aspekte.

Dus, deur die genade van God , is ek toegewy
om al hierdie dinge te wees wat ek van my kerk
verlang om te wees.

2 TIM.2:13  As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy
kan Homself nie verloën nie.

GEBED
Dankie Here dat U getrou bly! Ek wil, ja sal, ook
lojaal en getrou aan U bly! AMEN

Geskryf deur THEUNIS JOHANNES CLOETE
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Preke deur ds. Christiaan Jooste

Hierdie reeks preke, wat vanaf 15 Maart 2015 tot
28 Februarie 2016 gelewer is, word nou ter
herdenking aan die Sinodesitting 400 jaar gelede
te Dordrecht, Nederland (1618-1619) in boekvorm
uitgegee deur:  Die Lektuurkommissie, Gere-
formeerde Kerk Wonderboompoort, Pretoria

1. Eerste druk: Januarie 2018 (Uitverkoop)
2. Tweede druk: Junie 2018 (Tans beskikbaar!)

In sy preke, hier saamgebundel, lê ds. Christiaan
Jooste met vaardigheid die hart van hierdie be-
lydenisskrif op ’n sistematiese wyse uit in taal wat
die leser in 2018 maklik kan verstaan.

Die 34 preke is hier in volgorde gerangskik met
duidelike aanduiding van die gedeeltes wat behan-
del is. Die preekbundel is besonder bruikbaar as ’n
Bybelstudiehandleiding.

Prys: R70 per preekbundel.
Om te bestel, stuur asseblief WhatsApp. of SMS
aan:
082 829 2071 of 082 6701961

Die Dordtse Leerreëls

Hiermee ‘n uitnodiging aan almal  na ons eerste gebedsbyeenkoms vir hierdie jaar.  Dit is in
die formaat van Adoramus en gaan deur Jaco Kruger gelei word.  Die Adoramus vind plaas
op 15 Julie 2018 om 16:30 tot 17:30 in die Kapel.  Daarna kan ons saam kuier en dalk koffie
drink terwyl ons wag vir die Straatkafeediens.

Adoramus
Adoramus te

Adoramus te, Christe,
et benedicimus tibi,

quia per sanctam crucem tuam
redemisti mundum.

Qui passus es pro nobis,
Domine, Domine,
miserere nobis.

We adore Thee

We adore Thee, O Christ,
and we bless Thee,

who by Thy Holy Cross
hast redeemed the world.

Thou, who hast suffered death for us,
O Lord, O Lord,

have mercy on us
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Seisoene van geloof
Milanie Vosloo (eKerk)

Ek het die saad van die evangelie in julle harte ge-
plant en Apollos het dit nat gehou, maar dit was God
wat gesorg het dat daardie saad groei. 1 Korintiërs
3:6

Miskien voel jy soms so bietjie verward en selfs
skuldig oor jou eie geloofspad. Of dan nou: jou
ongeloof. Die waarheid is dat alle gelowiges dwars-
deur hul lewe verskillende seisoene van geloof beleef:

In die begin van ons geloofspad gaan ons deur die
lentefase waarin geloof vir ons eintlik baie eenvoudig
is en ons spontaan sê: “Ek is dankbaar om U te ken,
Here”.

Hierna begin ons geloofsplant vertak en groei en
begin ons oor baie meer dinge dink. In hierdie somer-
fase uiter ons gereeld woorde soos: “Ek is jammer,
Here.” “Help my asseblief.”

Maar dan gaan ons ook deur herfstye wanneer ons
geloofsplant oënskynlik kwyn en dit lyk asof ons
geloofsblare begin afval. Dis die tye wanneer ons
uitroep: “Nee, Here!”; “Waarom Here?”; “Wanneer?”

Met die leiding van die Gees bereik ons egter na herfs
die winterfase. Dis die harmonietydperk waarin ons
’n dieper en nederiger geloof ontwikkel en ons maar
net – soms sonder antwoorde – in stilte by God wil sit
en na Hom luister. Dis in hierdie laaste fase waar ons
besef, soos Brian McLaren sê: die doel van geloof was
nooit die eindbestemming nie. Dis die reis wat saak-
maak.

Mag jy, ondanks die seisoen van jou geloof, maar net
altyd weer uitroep: Hier is ek Here, help my glo.

Ja, Here, help my glo!

Gebedsversoeke

Gebed is seker een van ons belangrikste aspekte as
volgelinge van Jesus en daarom wil ons graag die
gemeente aanmoedig om saam en vir mekaar te

bid.

Na elke erediens is daar geleentheid vir gebed.
Diegene  wat ‘n behoefte het aan gebed, of om vir
ander te bid,  word uitgenooi om  na die diens by

die preekstoel bymekaar te kom. U kan ook met die
ouderling aan diens of  Magda Prinsloo kom gesels.

Alternatiewelik kan u u   gebedsversoeke in die
houers agter in die ingangsportaal plaas.

Broers of susters wat die gawe van gebed ontvang
het, word hartlik uitgenooi om met Magda kontak

te maak en so deel van ons gebedsgroepie te word.

Kontak Magda by 0824145688 of stuur ‘n epos
na bidsaammetmy@gkwapadrant.co.za
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Opsomming:

Hierbo kan gesien word dat die gemeente se finansies vanaf 2013 onder druk verkeer en tans nie
verbeter nie. Daar was verskeie pogings deur die Kerkraad en kerkkantoor om die inkomste uit bydraes te
verbeter. Dit is egter duidelik dat die pogings om die inkomste (blou lyn) te verbeter, nie die gewenste
effek gehad nie. Die Kerkraad het dus tydens die laaste vergadering ‘n besluit geneem dat die Strategiese
Werkgroep (SWG) in samewerking met die Finansiële Werkgroep en die predikante, drastiese inkortings
van die vaste uitgawes moet bepaal, sodat daar ‘n volhoubare besparing van R 130 000 per maand
teweeggebring kan word. Indien dit nie realiseer nie, sal die gemeente binne 2,5 jaar al sy bestaande
reserwes opgebruik het.

Gemeentelede word versoek/uitgenooi om met voorstelle te kom vir moontlike oplossing. Hierdie
voorstelle sal aan die SWG gegee word en kan direk aan die registrateur (Gawie Jooste) gestuur word by
die volgende epos-adres: gawie@gkwapadrant.co.za

Tipe betalings en aanwending:
Dankoffer (kerkkas) – alle ontvangste word aan die kerkkas toegedeel ten behoewe van bedienings,
instandhouding, salarisse, asook die ramings, tensy anders aangedui deur lidmaat.
Liefdegawe – fondse aan diakonie vir barmhartigheid binne die gemeente en na buite.

Finansiële sake van die gemeente
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Dankoffer-inligting

Maand Aantal
potensiële

*bydraepunte

Aantal punte wat
geen

beloofde bydrae

Aantal punte wat
beloof het maar

geen bydrae

Aantal punte
wat agterstallig

is

Getroue
bydraers

Feb 2018 *(1 127)
** (1 724)

348
30.88%

126
11.18%

77
6.83%

551
51.11%

Maart 2018 *(1 123)
**(1 723)

340
30.28%

103
9.17%

91
8.11%

589
52.44%

April 2018 *(1 142)
** (1 724 )

360
31.52%

88
7.71%

77
9.37%

617
51.40

Mei 2018 *(1 151)
**(1 735)

364
31.62%

78
6,78%

123
10,68%

586
50.92%

*Bydraepunt = Getroude man en vrou = 1 bydraepunt
Belydende lidmaat in dieselfde gesin = bydraepunt
Enkellopende belydende lidmaat = bydraepunt

**  Ramings betaalbaar aan Administratiewe Buro te Potchefstroom
(Gaan kyk na http://www.wapadrant.co.za/finansiele-sake.html vir volledig inligting oor Ramings.)

Hou asseblief in gedagte dat die gemeente verplig is om R81 per maand per belydende
lidmaat oor te betaal aan die Administratiewe Buro te Potchefstroom, selfs al kry ons
geen dankoffer vanaf ’n betrokke lidmaat nie. Daarom maak ons staat op elke lidmaat se
dankoffer.

namens lidmaat.

Dui asseblief aan wanneer die R81 in die liefdegawesakkie geplaas word dat dit ‘n
dankoffer is, want die liefdegawes gaan nie vir dieselfde doel nie. (Vir elektroniese
bydraes, dui aan dit dit n dankoffer bydrae is of maak gebruik van 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/finansieumllesake.html

 Nog  ‘n manier om jou dankoffer/liefdegawe oor te betaal:

Snapscan – Vir gerieflike en vinnige betaling
Gaan na http://www.wapadrant.co.za/finansiele-sake.html vir instruksies
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Ge
me

en
tek

am
p Waar: Bosveld Oase (± 1 uur van Pretoria)

Wanneer: Naweek 26-28 Okt 2018.

Koste: Staanplekke R440/ nag; 6-bed chalet
R1500/nag, 4-bed chalet R1300/nag; 2-bed
kamers R590/nag

Kontak die volgende persone vir inligting en
besprekings:
1. PC Kruger
    Kruger.pc@gmail.com 076 812 7610
2. Gerhard Groenewald
     elhandreg@gmail.com 082 447 7737

Bespreek nou by duetfees@gmail.com
of skakel/sms Cassie by 082 377 1112
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Die laaste gedeelte van Lukas 15:4-6  het geskommel geraak. Kan jy dit weer reg oorskryf?

“Sê nou een van julle het honderd skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy
laat die nege en negentig in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy
hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep
hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle .....

WEG!

Het jy hierdie
skaap gesien?

Help die herder om die skaap wat
weggeraak het te vind.

E E S W M A S A T M E

Y M Y L B , N A W T

K E E H T Y M K S P A A

T W A G W E S A W ,

R E E W Y R G E K .
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Kameeldrif Damesoggend
18 Augustus 2018  8:30 tot 13:00

Uitnodiging

St. Mary’s DSG Saal
Duxburyweg, Brooklyn

Gaskunstenaars:

Joseph Clark en

Jannie Moolman

Toegang
R160

Tafeldektema:“Deur die oëvan ‘n kind”

Bespreking van sitplek of om as gasvrou op te tree,

kyk na kennisgewingbord in saal.

Augustus is ‘n hoogtepunt op Kameel-
drif se kalender: Dit is die DAMES-
OGGEND! Dan word ongeveer 800
dames bederf met ‘n wonderlike inspi-
rerende bederfdag. Tafelhoofde tooi
tafels feestelik op.  Kreun-kreun onder
‘n wa-vrag eetgoed word tee, koffie en
sap bedien. ‘n Inspirerende spreker
spreek ons toe en ‘n gaskunstenaar kie-
lie die voetsole om te skoffel.  Alle
fondse wat daardie oggend ge-in word,
gaan na ons Gereformeerde kinderhuise
(President Kruger Kinderhuis en Red-
dersburg).
Wil jy graag as tafelhoof (gasvrou) op-
tree? Dalk wil jy net deel van wees van
die feesvieringe? Kontak die kerkkan-
toor by 012 991 1395 of stuur epos aan
kantoor@gkwapadrant.co.za

Ons verkoop nou ORAL in Pretoria–Oos.

Betrokke in die eiendomsmark sedert 1983 en
met die nuutste tegnologie beskikbaar.

Kontak Fransiska Schutte  Sel 082 566 3293 of
fransiska@realfundi .co.za
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‘n Droom word werklikheid

Sparkling Kids is klassies vir kinders van Gr. 4 - 7.
Ons gee 'n Wiskunde- en Engelseles afwisselend
met 'n rekenaarles. Hulle kry kos en ons gee 'n baie
ernstige les reg uit hul Bybels, wat hulle by ons
ontvang op hulle eerste dag. Hierdie is die rede
waarom ons uitreik en is dus die belangrikste deel
van ons program!

Ons wou graag vir ons Sparkling Kids (28 kinders),
elk 'n poncho maak om hul warm te hou deur die
winter. Die projek het groter geword en ons het
besluit om 950 ponchos te maak, genoeg vir die
HELE skooltjie! 33 Vrywilligers  het deelgeneem aan
die projek. Ons het altesaam 6 dae oor 3 naweke,
bymekaar gekom om te werk, maar baie van die
poncho's is ook by die huis gemaak. Min of meer 'n
kilometer (ja, 1000 meter) se materiaal is vir die
poncho's gebruik!

Die vroue het bitter hard gewerk en met mening
probeer soveel moontlik klaarmaak.

Wat 'n plesier om daardie gesiggies te sien straal
toe ons die poncho's uitdeel. Ons het vir elke kind
ook 'n baie mooi kleurbrosjure gegee oor hoe om in
Jesus te glo. Ons gebede vergesel ook daardie
voubiljette! Die skool het die volgende dag foto's

gestuur van die kinders op die speelgrond waar
hulle die poncho's  dra en rondbaljaar.  Van  die
vrywilligers het kinders vroegoggend in die koue by
die busstop gesien wag -  met hul poncho's aan!!

As jy lus voel om deel te wees van die program, kon-
tak my gerus: Pauline  082 331 6376.
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“Dit is nag!” kom dit luidkeels van Jaco. Op 21 Junie
is dit die kortste dag en die langste nag. Maar, ons
leef nie in vrees nie; ons weet dat die seisoen begin
draai. Ons weet dat die dae nou langer word en die
nagte korter. Die lig het tog ook ‘n dieper
betekenis. Ons wéét dat die Lig wat almal kom ver-
lig het, weer na die wêreld toe kom. Dít is ons ver-
wagting; ons hoop!

Ons kon hierdie Lig en lig nie op ‘n beter manier
vier as met ‘n fees der feeste nie. Die vure is 16H00
aangesteek maar kon nie kers vashou by die feeste-
likheid wat in Wapadranters se gemoedere geheers
het nie. Die aroma van braaivleis en hartlikheid vul
die lug.

Vinnig het dit begin gons by die kosstalletjies en
feesgangers smul aan kerrie en rys, pizzas, wors-
broodjies en doughnuts. Die bier- en koffiestal-
letjies lewer flinke diens.

Net na sononder vul die lug met die heerlike jazz-
klanke van The Fusion Effect. Kopknikkend word
vreemdelinge vriende. Voorsmaak afgehandel.

Digby 18:30 beweeg almal na die kerkgebou en
kring die lig van hartlikheid al verder uit. Ons lig
ons harte en hande in lofgebed. Voorgereg afge-
handel.

En toe begin die harige hoofgereg! Drie
be’baardes’ en een be’haarde’ bestyg die verhoog.
Jo deel sy hart, passie en lewe in elke lied. Tog gee
hy aan God die eer vir die positiewe verandering in
sy lewe.

Die lig kom terug-fees
met Jo Black en ander
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Almal se mandjie
Emily Mbonani (55 jaar oud) wat al 14 jaar vir my
werk, benodig werk vir 1 of 2 dae per week
(Maandae en Dinsdae) vanaf 1 Augustus.
Ons het na ‘n kleiner huis getrek en ek kan haar nie
meer voltyds in diens neem nie. Sy is altyd betyds,
baie lojaal en verantwoordelik. Het ‘n lieflike sagte
geaardheid en is betroubaar en eerlik. Haar
strykwerk is van hoogstaande gehalte. Sy is ‘n
harde werker en ook altyd gewillig om nuwe take
te verrig.  Sy is bietjie hardhorend maar as sy vir jou
kyk as jy praat sal jy dit nie agterkom nie. Sy praat
Afrikaans maar sukkel bietjie met die Engels. Indien
daar iemand is wat belangstel kontak my gerus by
0722031362. Hanli Coetsee

Koeksisters, Vleisrolletjies.
Heerlike koeksisters, R35 per dosyn
Vleisrolletjies – gebak of rou en gevries, geskik om te

Kontak Sannetjie 076 203 0237

Te huur: R8600pm elektr uitgesluit, Enkelvlak 2
slaapkamers, 2 motorhuise, 1 badkamer, geen
honde, 807 Plastonstraat, Faerie Glen, 1 min van
Virgin Active. Beskikbaar einde Julie. Kontak 072 437

Die Lig kom terug-fees was ’n reuse sukses.
Baie dankie aan Donette en haar span vir
die reëlings asook elkeen wat gewerk,
gekyk, gekoop en geluister het. Mag Jo se
woorde in jou hart refrein:

Hoop, wat is hoop?
Dis die wens dat die son weer opkom

Hoop, wat is hoop?
Dis dat vrede by ons uit kom

Hoop, dis die samesyn voor 'n wêreldbeker
eindstryd

Hoop, dis die taal van 'n hart
Dis die gees van 'n man wat uitskree

Bring die hoop weer terug

Daar's 'n oorlog hier binne my
Dis vir jou wat teen jouself baklei

Ek sê vir jou, jy is goed genoeg
So, bring die hoop weer terug
Jy's die lig in die donker gang

Jy's die baken wat op die heuwel staan
Ek sien die mens wat jy nog kan wees

So, bring die hoop weer terug
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Die stelling wat die heel meeste in
die Bybel gemaak word is “Ek is by
julle!” en dit is God aan die woord.
Die opdrag wat die meeste in die
Bybel gegee word is “Moenie bang
wees nie!” Nou waarom leef ons
dan gedurig in vrees en waarom glo
ons in baie gevalle God het van ons
vergeet! Ek wil jou uitnooi om die
Bybel te glo! Jou gevoel bepaal nie
hoe ver God van jou af is nie, Hy is
by jou, dit is ‘n feit, die Wood beloof
dit! Liesel Krause-Wiid

Van GK Pretoria-Alkantrant: Anita du Preez (Ebersohn)
Van NG Haakdoorn: Gideon Floris du Preez
Van GK Rietvallei: Paul en Vida-Maré de Beer (Joubert) en dooplidmate Esri, Jan du Plessis,
Madelie en Du Toit Joubert
Van GK Edenvale: Johan Jacobs en Catharina Maria de Beer (Burger)
Van GK Rietvallei: Leonard Johannes & Marita du Plessis (Seymore) asook Leandri en Leonard.
Van NG Valleisig: Marius en Hester Antoinetta Kirsten (Barwise)

Matthys Gerhardus Deysel
Johannes Michiel en Dalena Ester Erasmus (Greeff)
Johann Christiaan en Judilene de Klerk (Kruger) en dooplidmate Lihan en Janco
Shane en Izelle Nel (Louw) en dooplidmaat Ruben
Na NG Valleisig: Wouter Paulus en Marié Venter (Young)

Attestate


