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Wapadrant Finansiële sake
Tot en met einde Mei 2022

Na die eerste 5 maande van 2022 kan ons soos volg rapporteer:
verbetering in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar (2021), maar steeds 1.7% minder as in 2018 en amper
dieselfde as in 2019 en 2020. Die uitgawes is naastenby dieselfde in vergelyking met verlede jaar (2021) en amper
dieselfde as al die vorige jare vanaf 2019 tot 2020. Dit is wel 7,8% minder as in 2018.
Vir Meimaand was daar 'n netto Surplus van R124 807.
Vir die jaar tot op datum is die netto Surplus R487 430 teenoor 'n begrote Tekort van R310 767.
Hierdie surplus na vyf 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 322 705 (minus die tekort hieronder by Jeugbediening wat dit dan afbring
na R 196 082)
Barmhartigheidsbediening = Surplus van R 278 655
Uitreikbediening = Surplus van R 12 693
Jeugbediening = Tekort van R 126 623
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* Bydraepunt :

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

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).

** 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/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/finansielesake.html vir instruksies
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In Christ alone my hope is found
He is my light, my strength, my song
This cornerstone, this solid ground
Firm through the fiercest drought and storm
What heights of love, what depths of peace
When fears are stilled, when strivings cease
My comforter, my all in all
Here in the love of Christ I stand
In Christ alone who took on flesh
Fullness of God in helpless babe
This gift of love and righteousness
Scorned by the ones He came to save
Till on that cross as Jesus died
The wrath of God was satisfied
For every sin on Him was laid
Here in the death of Christ I live
There in the ground His body lay
Light of the world by darkness slain
Then bursting forth in glorious day
Up from the grave He rose again
And as He stands in victory
Sin's curse has lost its grip on me
For I am His and He is mine
Bought with the precious blood of Christ
No guilt in life, no fear in death
This is the power of Christ in me
From life's first cry to final breath
Jesus commands my destiny
No power of hell, no scheme of man
Can ever pluck me from His hand
Till He returns or calls me home
Here in the power of Christ I'll stand
Source: LyricFind
Songwriters: Keith Getty / Stuart Towsend
In Christ Alone lyrics © Capitol Christian Music Group, Capitol CMG Publishing,
Universal Music Publishing Group
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Solus

Christus
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30 jaar getrou
Dit is reeds 30 jaar sedert Irene Hugo aangestel is as koster van Wapadrant-gemeente. Irene, baie dankie
vir uitmuntende diens - ons bid jou en jou familie die seën van die Here toe.
Ek onthou die dag toe Irene vertel het dat sy aansoek gedoen het vir die koster-pos.
Ons jongste dogters was toe ongeveer 6 jaar oud en
Irene was lus vir ‘n nuwe uitdaging!
Die klein vroutjie het kans gesien vir die reusetaak!
Oor die jare het sy duidelik haar voetspore gelaat in en
om die kerkgebou.
Sy is altyd beskikbaar, prakties in alle opsigte en met haar
kalm optrede het sy baie krisisse en probleme die hoof
gebied.
Ons ken haar ook as meelewende lidmaat, goeie vriendin
en vir jare was sy ook deel van die Vroue-Bybelstudiegroep.
Sy is ook ons stap-vriendin en het al honderde kilometer
saam afgelê.

Irene is sedert 1992 koster van die gemeente.
Sy is nougeset op haar pos om die oop- en
toesluit en gereedmaking van die kerkgeboukompleks vir geskeduleerder byeenkomste reg te hê.

Wat ‘n voorreg om haar as geloofsvriendin te mag hê en
dat ons na 30 jaar nog steeds die band het !
~ Ineke du Preez

Irene sorg dat alles skoon en netjies (sy doen selfs
“springcleaning” saam met die skoonmakers) en
hou haar wakende oog oor die pragtige tuine.
Ek en Irene werk al vir 30 jaar saam, lag saam,
huil saam.... dankie daarvoor!
~Helena Aucamp
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Almal se mandjie

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

* 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
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Programme

Fokussertifikate
(kerk-gesentreerd)

Mukhanyo Theological College (MTC) is ‘n multi-denominale, Christelike,
akademiese instituut wat diepgaande Bybelopleiding bied aan kerkleiers
en jongmense wat hulself as herders wil voorberei as bedienaars van God
se Woord sowel as getuies in die wêreld. Ds. Malwande Mdonga,
bedienaar van Rainbox Fellowship op Wapadrant se kerkterrein, het ook sy
opleiding by Mukhanyo ontvang.
Mukhanyo lewer reeds vir die afgelope 35 jaar geloofwaardige opleiding
wat aan ingeskrewe studente die volgende bied:

Hoër sertifikaat in
Bybelleer
(geakkrediteer NQF vlak 5)

Hoër sertifikaat in
Kerkbediening
(geakkrediteer NQF vlak 5)

Baccalaureus in
Teologie
(geakkrediteer NQF vlak 7)

Honeurs in Teologie
(geakkrediteerde NQF vlak 8)

Meesters in Teologie
(Internasionale akkreditasie,
Erkende NQF vlak 9)

“In U lig sien ons die lig”
Psalm 36:10
Mukhanyo het kampusse in KwaMhlanga, Johannesburg, Pretoria,
Rustenburg en Durban. Voorts beskik hul oor 100 plaaslike leersentra

regoor Suidelike Afrika. Mukhanyo het jou hulp nodig. Donasies
word gevra vir die aankoop van 'n nuwe kampus in Durban. Daar is
reeds 'n donateur wat R300 000 sal skenk op 'n rand-vir-rand-basis
indien MTC ook R300 000 kan insamel. Vrywillige bydraes vir hierdie
projek sal waardeer word. Donasies kan ook spesifiek geoormerk
word vir:
Algemene hulp

-

hulp met operasionele uitgawes
waar dit die meeste benodig word.
Studenteondersteuning Subsidiëring van onderrigfooie en
spesifiek beursondersteuning.
Lektorondersteuning
help betaal aan salarisse van Mukhanyo
personeel.
Afstandsprogramme
Promovering van gefasiliteerde leerprogramme in Suid-Afrika.
Mediaontwikkeling
Skep professionele DVD’s en studiegidse.
Nuwe Kampusgebou
Eiendom aankoop en uitbreiding van
hul fasiliteite in Durban.

www.mukhanyo.ac.za
Study@mukhanyo.ac.za
074 139 9348 / 013 947 2179
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Uitreik na Bere
BSG is 'n groep gemeentes en individue wat sendingwerk onder die Narosprekende San in Botswana ondersteun. Ds Hendrik du Plessis word deur die BSG
versorg met die bediening van die evangelie vanuit die Gereformeerde Kerk D'kar,
in Botswana.

Baie goeie en verrassende nuus
Deur die Here se genade kon ons verlede naweek vir die
mense van Bere gaan kuier. Die twee hoofmanne van die
dorp het by ons kom kuier wat ons baie waardeer het.
Ons kamp gewoonlik net buite die dorp. Aangesien dit
Vrydag was, was dit nog ‘n werksdag vir hulle en tog het
hulle die moeite gedoen om ons te voet te kom groet. Dit
was vir ons weereens ‘n bevestiging dat hulle ons as hulle
vriende sien.
Die een hoofman het bly sit vir nog ‘n koppie koffie en op
my vraag oor hoe dit gaan in Bere het hy geantwoord dat
dit baie goed gaan. Die klank-Bybels wat ons aan hulle
uitgedeel het, het ‘n beduidende verandering in hul
midde teweeggebring. Twee sjibeens moes toemaak - iets
wat nog nooit gebeur het nie. Ek was aangenaam verras
en het hom geantwoord dat die Gees van die Here altyd
deur sy Woord werk. Waar die Woord van die Here aan
mense gebring word, daar werk die Gees van die Here in
hulle harte. Dit is Hy wat die Woord laat ontkiem in die
harte van mense. Bere is in die greep van alkoholisme en
is een van die laaste plekke waar ‘n mens ‘n verandering
sou verwag.

Tydens ons besoeke in Bere laat ek nooit die geleentheid
verbygaan om valse leërstellings aan te spreek nie. Die
tyd gebruik jy om hulle in te ent deur die Woord van die
Here. Deur voortdurend met hulle te praat maak jy hulle
bedag teen valse leërstellings wanneer hulle opduik en
bou jy so ‘n geestelike immuniteit onder hulle op. Jy
vermaan tydig en ontydig om Paulus se woorde te
gebruik.
Wat vir my baie positief was, is die gesindheid van die
twee hoofmanne daar. Ek sê toe vir hulle dat, siende dat
hulle as hoofmanne ‘n belangstelling toon om in die
Woord van die Here opgelei te word, gaan ek hulle deur
die boek Genesis neem en gaan ons deur Genesis na die
Nuwe Testament soos deur ‘n venster kyk, want sonder
Genesis kan jy nie die Nuwe Testament verstaan nie.
Hulle was baie opgewonde daaroor.

Ná die eerste les daar onder die bome het ek hulle vertel
dat ek vir hulle twee klein radiotjies gaan koop wat hulle
in die son kan laai met geheuekaartjies. Daarop gaan ek
die lesse vooraf opneem waarna hulle dan rustig in hulle
eie tyd kan luister. Wat ek van hulle verwag is dat hulle
met hulle eie klasse moet begin. Soek na gelowige mense
As jy vinnige resultate wil sien, moet jy nie Bere toe gaan in die dorp wat ywerig is om ook opgelei te word. “Julle
nie. Alkoholisme is aan die orde van die dag. Later het ek sien self dat dit vir my te ver is om elke week te kom,
die ander hoofman by sy huis gaan opsoek. Hy was ook
maar met die radiotjies en die geheuestafies kan ons
vol lof vir die klank-Bybeltjies wat ons uitgedeel het. Die
wondere verrig. Vir diegene dan wat julle oplei stel ons
misdaad het drasties begin afneem. Sommige dae sit hulle weer in staat om ander op te lei.”
by die aanklagkantoor saam met die plaaslike
polisiemanne verstom oor die geweld so drasties
Bere se mense is nie mense onder wie jy sommer kom en
sê, ons begin nou ‘n kerk en siedaar nie. Dit is mense wat,
al het hulle gehoor van Jesus, hoegenaamd geen kennis
van die Bybel het nie. Die bietjie kennis wat hulle het, is in
Juis in die tyd wat ons daar was, was daar ‘n ‘kerk’ wat
baie gevalle so verdraaid as gevolg van valse apostels en
kom besoek aflê het met hulle tromme en wit japonne.
Hulle het ‘n klomp sogenaamde apostels en profete onder biskoppe. Hier moet jy eers afbreek om weer op te bou.
Om die waarheid aan hulle te verkondig moet vir hulle
hulle wat kastig kwale genees en vir mense profeteer en
seën. Die hoofdrinker met wie ons gereeld praat was die
eers verduidelik word dat dit wat hulle geleer het al die
hele naweek nugter. Hy vertel toe dat die mense met die jare verkeerd was. Noudat die dorpie Bere as’t ware vir
tromme vir hom gesê het dat hy nagtelike probleme met die eerste keer gebombardeer word deur die ware
sy oorlede ma het en dat hulle bereid is om hom te help. Evangelie bring dit hulle tot die besef van hoe maklik hulle
Hy het hulle geantwoord dat hy nie hul hulp nodig het nie in die verlede geval het vir valse leërstellings.
want ons kerk (die Reformed Church) glo nie aan wat
hulle doen nie, en buitendien lieg hulle want sy oorlede
In my gesprek met David het hy nog iets aan my genoem:
ma pla hom nie in die minste nie.
“Jy weet Hendrik, tydens begrafnisse hier preek ek
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gewoonlik en jy sal nie besef hoeveel van jou preke ek al
hier gepreek het nie.” Daaroor was ek baie dankbaar. ‘n
Mens ry baie keer daar weg en wonder wat tot hulle
deurgedring het, maar dan troos ‘n mens jouself met die
wete dat ‘n mens die werk van die Heilige Gees nie moet
onderskat nie en ek maar net ‘n instrument is in God se
heilige doel.

“Want die woord van God is lewend en kragtig en
skerper as enige tweesnydende swaard, en dring
deur tot die skeiding van siel en gees en van
gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die
oorlegginge en gedagtes van die hart.”

Ek is veral opgewonde oor die Woord wat mense deur
hierdie Klank-Bybeltjies bereik. Ek was gisteraand by my
kollega hier in D’kar wat dieselfde ervaring met my gedeel
het. Ons buurplaas hier naby wat deur hom bedien word,
kon maar net so wel ‘n bierplaas genoem word. Ook aan
hulle het ons so ‘n tyd gelede Klank-Bybeltjies gegee. Daar is
baie mense wat daar bly na wie ons vir jare uitgereik het
sonder enige noemenswaardig “sukses”. Ons almal hier
weet hoe die mense hulle daar aan drank oorgegee het. My
kollega kan nou nie uitgepraat raak oor die verandering wat
by die mense daar ingetree het nie. “As ek daar kom, kom
hulle spontaan na my toe aangestap en is honger vir die
Woord, iets wat nooit voorheen gebeur het nie,” het hy vir
my gesê. Ons het toe ooreengekom om ook vir die drie
punte waarby hy betrokke is radiotjies en geheuestafies te
koop om ook die materiaal wat ek vir Bere voorberei aan
hulle te verskaf. Hy is betrokke by oom Dick Eaton se plaas,
Tchabo en Groot Laagte.
Sondagskoolklassie
In Bere het ons ook ‘n Sondagskoolklassie wat goed op dreef
is. Ene mevrou Mereyabone is die juffrou daar. Elke Sondag
kom hulle gereeld bymekaar. Ons is op die oomblik op soek
na 20 klein plastiekstoeltjies waarop hulle kan sit, en
miskien so 2 of drie groot stoele. Nog ‘n behoefte is ‘n bord
en kryt. Ons is baie dankbaar vir iemand soos sy wat so mooi
na die kleintjies omsien.
Om af te sluit: Dit het my net weereens onder die besef
gebring dat die eenvoudige Woord van God baie skerper is
as wat ons dink. Hebreërs 4:12 stel dit so treffend:

Die Botswana Sending Groep beoog om 500 Audio
Bybels aan ds. Hendrik du Plessis van die Reformed
Church D’Kar in Botswana te skenk vir ‘n
Bybelverspreidingsprojek.
Om dit moontlik te maak het hulle geldelike bydraes
nodig. Die koste verbonde aan een klank-Bybel beloop
R495-00. Indien u dit in u hart vind om finansieël met
hierdie projek te help sal hulle dit opreg waardeer.
Inbetalings kan in die volgende rekening gemaak word:
Bank: FNB, Tak: Modimolle
Naam: Die Botswana Sending Groep van die RM
Rekeningnommer: 62112769908
Takkode: 260247
Verwysing: Audio Bybels
Indien jy meer wil weet aangaande BSG, kan jy gesels
met Cor Meindertsma.
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Vanaf die kerkraad se tafel
Die Kerkraad (KR) het intussen weer ‘n vergadering gehou op Woensdag 08 Junie 2022. Hier volg kortliks terugvoer
vanuit bogenoemde vergadering aan die lidmate:
Sake wat die Kerkraad (KR) hanteer het waaroor daar nou gekommunikeer kan word:
1)

Opleiding vir “Stadbouer”-jaartema:
Die opleidingshandleiding is klaar opgestel en die opleiding hiervoor gaan nou in alle erns aangebied word. Eers
sal die ouderlinge en diakens einde Julie 2022 opleiding ontvang, waarna die lidmate die geleentheid sal kry
die lidmate aanmoedig om hierdie opleiding te deurloop, want dit gaan die rigting en betrokkenheid van die
hele gemeente verg.

2)

Skoon finansiële oudit vir 2021:
Die Finansiële Werkgroep (FWG) van die gemeente het die geouditeerde state van die 2021-boekjaar vanaf die

daar enige lidmate is wat daarin sou belangstel.
3)

Die Kerkraad keur die uitbreiding van een van die personeelposte goed:
moes word. Daar is besluit om die bestaande pos van opsigter wat tans deur Seni Nkhumishe gevul word,
te vul. Dit bied ook aan Seni meer groeigeleenthede en nuwe ervarings, na 18 jaar se diens by WPR. Ons wens
hom alle sterkte toe hiermee. Hy sal nou verantwoordelik wees vir die volgende dienste:
a)
b)
c)
b)
e)
f)

Terrein- en geboue-instandhouding saam met die voorsitter van die Terrein- en Gebouekomitee.
Beheer die voorraad en toerusting.
Algemene administrasie en ad hoc-opdragte wat voortspruit uit bogenoemde.
Pakhuisbestuur, wat sal insluit die aankope en verspreiding van voorraad.
Bedieninge-hulp soos benodig word.
Kerkvoertuie se instandhouding.

4)
Het jy die passie vir uitreik en het jy die gawes en talente vir leierskap? Dan sal ons jou baie graag wil aanwend
as die uitreikbediening se voorsitter. Indien daar enige belangstellende lidmate is of dalk wil jy iemand
nomineer wat jy ken met hierdie eienskappe, meld asb aan by die kerkkantoor. †
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Seëninge wat stukkende mense herstel

Deur ‘n kragtige seëngroet sluit die apostel Paulus sy brief af. ‘n Gemeente wat baie tekortkominge gehad het, word
hierdeur verseker van God die Seun, die Vader en die Heilige Gees se omvattende seëninge. Maar tegelyk ook opgeroep
tot die uitleef van die evangelie onder mekaar.
Die gemeente was verdeeld, omdat leraars teen mekaar afgespeel is (Paulus teenoor Apollos en Sefas – 1 Kor 1:12). Daar
was onsedelikheid in die gemeente erger as onder die heidene (1 Kor 5:1). Nagmaal is op onbehoorlike manier gevier (1
Kor 11:20).
Hoe gebroke is ons nie ook persoonlik en as gemeentes in ons verhoudinge met God en mekaar nie. Onvolmaak. Swak. Vol
tekortkominge. En tog neem dit nie God se seën van ons weg nie. Dit is juis Sy genade en liefde en teenwoordigheid wat
ons staande hou. Die krag waaruit ons die pad van verlossing kan loop.
“Die genade van die Here Jesus Christus” staan voorop in die seëngroet. Dit is die bewys van onverdiende genade aan
sondaars wat die evangelieboodskap so wonderlik maak. In die woord “genade” lui die helder klok van herinnering aan die
Seun van God se bereidheid om die lyding van die kruis as straf op ons sonde te dra. Hoe afhanklik is ons nie daarvan nie!
Vergifnis in plaas van veroordeling – vir die Korintiërs, maar ook vir ons vandag.
“Die liefde van God” is die fondament van die nuwe huis wat gebou word, waarin elke gelowige plek vind soos ‘n steen.
Uit liefde het God die Vader vir Abraham gekies, Israel tot volk uit sy nageslag laat groei, is Jesus as Verlosser gestuur
sodat elkeen wat in Hom glo die ewige lewe ontvang, vergewe Hy die verlore seuns en dogters wat terugkom huis toe.
“Die gemeenskap van die Heilige Gees” verbind mense uit verskillende agtergronde in ‘n hegte geestelike familie. Die
Heilige Gees is God self, wat in die gelowige en die gemeente as groep woon en werk. Hy maak nuut en heel, wat deur die
sonde afgebreek was. Hy troos en tree in wanneer ons bid. Selfs wanneer ons nie woorde vind om God aan te roep nie
(Rom 8:26).
Wees dus verseker van God drie-enig se genade, liefde en gemeenskap vir jou wat deur Christus sy eiendom geword het. †

VOORBIDDING
O Here, ons Here, hoe groot is u seëninge nie vir u kinders nie. Ons prys en dank U daarvoor. Amen.

Deo Gloria Kuberbrief 2022
Ons dank God vir sy Woord, wat onuitputlik is.
Daarom alle eer aan Hom alleen - Soli Deo Gloria.
Dr Callie Opperman (Redakteur)
(gepubliseer met toestemming)

PITKOS
Ek betoon genade aan wie Ek genade
wil betoon
en Ek ontferm My oor wie Ek My wil
ontferm.
EKSODUS 33:19
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