Spurgeon het eenmaal gesê: “Ek sal nie maklik my lewe aan jou godsdiens toevertrou
solank dit nie gesien kan word nie. Lampe praat nie, hulle skyn”. Wat beteken hierdie
uitdrukking? ‘n Lamp wat nie skyn nie is nutteloos. Met godsdiens is dit dieselfde: Dit
moet sigbaar wees.
Wat gebeur in ons gemeentelewe? Is ons sigbaar? Jakobus waarsku ons juis dat wanneer
dit goed gaan met ons, ons op ons skerpste moet wees. Ons dade moet die praatwerk
doen.
Gaan dit werklik goed met ons? Hoor wat sê Jakobus: “Wat help dit my broers
(susters)...” ‘n Groot stuk waarheid word in Jakobus 2 verse 14-26 beskryf. Jakobus beklemtoon dat geloof iets is wat ‘n mens doen. Geloof word sigbaar in jou dade. Wanneer
is geloof sigbaar? Doodeenvoudige antwoord “Geloof begin eers wys wanneer jy die
regte dinge doen”. Watter regte dinge? Jakobus stel die regte dinge mooi:
*
Wanneer jy vir ander mense omgee.
*
Wanneer medegelowiges wat swaarkry eensaam is en jy hulle gaan besoek.
*
Wanneer hulle honger is en jy gee hulle iets om te eet.
Sien jy wat ek sien? Al bovermelde dinge is “doen dinge” - dit is wat geloof is. “Geloof is
slegs geloof as dit gedoen word” en dit word reg gedoen wanneer jy ander mense in
nood bystaan. Geloof is iets wat jy gereeld weggee. Wanneer ‘n mens hierdie dinge
doen, begin die kerk lewe. Die kerk lewe daar waar gelowiges die Woord (daardie impak)
in hulle eie situasie gaan uitleef. Luister wat Jakobus sê: “’n Liggaam wat nie asemhaal
nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood” (Jak. 2:26).
Kom ek en jy aanvaar Jakobus met ‘n nuwe uitdrukking van: “Kom ons raak betrokke
broers (susters)...” Dan kan ons saam met Paulus praat: “...al wat van belang is, is
geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan” (Gal. 5:26).
~ Alwyn Röhrs

Wapadrant Brokkies
My gebed as Pa
Hemelse Vader,
Dankie dat ek pa en leier van my gesin kan wees.
Gee my die wysheid en wil om my gesin te lei
soos U, my Vader, my elke dag lei.
Help my om my gesin met toewyding en
liefde te versorg.
Ek is ook aan my gesin gegee as ‘n gawe,
‘n voorbeeld van U liefde Help my om hierdie voorreg nooit te misbruik nie.
Gee my die krag en wysheid om elkeen van my
gesin se behoeftes te verstaan en daarin
te kan voorsien.
Dankie vir die vrou wat u my gegee het.
Ek wil haar koester, liefhê, bystaan en wys
dat ek haar waardeer.
Help my om dit elke dag te doen.
Maak my ‘n voorbeeld van hardwerkendheid,
deursettingsvermoë en vertroue in U,
sodat my kinders dit ook kan leer.
Bind ons as gesin aan mekaaar en ook aan U vas
en help my om hulle na U te lei en elke dag aan
U liefde en genade te herinner.
In die Naam van die Vader, die Seun
en die Heilige Gees.
Amen.

Uit die mond van die suigeling sal jy die waarheid hoor! Ek is oortuig dat Rooikappie ‘n
kleuter was. Dit is dié dat sy wou weet hoekom ouma se oë, ore en mond so groot is.
Soms vergeet mens hoe letterlik kleuters dink
- ook oor geloof. Dit gaan natuurlik hand aan
hand met die kleutergepaste “hoekom” vragies. Een oggend tydens Bybelles by Beyers
Bytjies kleuterskool in Danville roep die 5jarige Jessica uit: “AJ het nie sy oë toegemaak
toe ons gebid het nie”. “Hoekom moet ek my
oë toemaak as ek nie die Here kan sien nie?”
wil AJ weet.
By ‘n ander geleentheid wys ek vir die kleuters dat die Bybel in verskillende tale vertaal
is. Uit elke Bybel lees ek ‘n reëltjie. Ek wys ook
die Hebreeuse Bybel en verduidelik dat ek nie
hieruit kan lees nie. “Sit net op jou bril” antwoord ‘n krulkopgesiggie. Kleuteronskuld blyk
ook duidelik met die verhaal van Josef wat in
die put beland het. Klein Henko wou dadelik
weet: “Hoekom het Josef se boeties hom in
die sandput gegooi?”
‘n Ouma sê een oggend na die doop van hul
jongste kleinseun dat die baba vreeslik soet
was. “Hy is seker gedope” skerts sy. “Nie gedope nie, ouma...gedoop” antwoord sy driejarige sussie.
Aldus Toortsie, Kameel en Bokbaaivygie se
blog is kindertjies op die aarde gesit, om
grootmense van ydelheid te bevry. Wie is ons
om te stry? ~Ilda

“Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie
ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.”
Markus 10:15
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Die Gereformeerde Kerk Matlabas vier
vanjaar sy eeufees. Vir 'n onvergeetlike
Bosveldervaring sluit by ons aan die
naweek van 8-10 Junie 2018. Alle oudlidmate, hulle familie en ander kerkgeskiedenisliefhebbers is welkom. Ons
verrigtinge sluit onder meer die volgende
in
1) 'n Besoek aan die Marikele-wildreservaat waar die tambotieboom staan waaronder die gemeente in 1918 gestig is.
2) Die oopmaak van 'n silinder, wat met
die onthulling van die kerk in 1931 agter
die hoeksteen gelaat is.
3) 'n Nagmaaltoneel opgestel soos in die
dae toe die ossewaens nog die kerkplein
vol gestaan het.
4) Die bekendstelling van 'n DVD wat
spesiaal vir die eeufees vervaardig word.
5) 'n Spesiale erediens op Sondag 10
Junie 2018.
6) Heerlike kuier en kos, soos net in die
Bosveld ervaar kan word.
Skakel gerus vir sr Jackie Theunissen
(078 627 7816 of
hjtheunissen@gmail.com) vir meer
besonderhede en om u bywoning te
bevestig.

Kennisgewing
RSG het versoek dat ons erediens van 1 Julie opgeneem
word vir uitsending op RSG. Om hierdie rede sal daar
op 1 Julie ‘n GESAMENTLIKE EREDIENS om 09:00 wees.
Die doop verskuif na 8 Julie.

Liefdegawe
Koekverkoping
G028 se koekverkoping vind plaas So
17 Junie tussen die oggenderedienste in
die amfi. Fondse word gebruik vir getraumatiseerde en gestremde volwassenes. Kontak Ronel Strydom
0837099004

Sondag 17 Junie se liefdegawe word 1/3 afgestaan vir
Neem-en-Deel Bybelprojek en 2/3 vir Diakonie
(soos dit altyd in GPS verskyn)

Het jy geweet?
Al die dagstukkies wat tot op hede in die Kerkblad
verskyn het (1998 – 2018), is nou beskikbaar op die
webblad by http://www.cjbf.co.za/dagstukkies.html

Beroepenuus
BEROEPE ONTVANG
Ds PR Gouws (Retief) van Pietersburg na Dendron/Magalakwin-kombinasie.
Ds JL Lee (Jan-Louis) van Pietersburg-Noord na Brits.
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Afrikaanse Bybel verjaar
kaanse Bybels uit Londen na Suid-Afrika verskeep. As in
gedagte gehou word dat die blanke Afrikaanssprekendes
toe nog nie eens 'n miljoen getel het nie, dan is dit in een
woord merkwaardig. Teen die einde van 1933 skrywe eerwaarde WEH Organe aan ds Steyn: "As a colleague in the
Bible Soclety I congratulate you on the wonderful sale of
your new version of the Bible in Afrikaans. There is not to
compare with it in recent years”.

Dit is nou reeds 85 jaar dat ons die voorreg het om die Bybel in Afrikaans te hê. Op 1 Junie 1933 is die eerste kiste
met die volledige Bybel in Afrikaans wat in Engeland gedruk is, in Kaapstad in ontvangs geneem.
Die verskyning van die Bybel in Afrikaans was 'n belangrike
mylpaal. Dit het 'n nuwe hoofstuk in die geskiedenis van
die Afrikaanssprekende bevolking begin. Op Maandag 29
Mei 1933 het die Carnarvon Castle met die eerste besending Afrikaanse Bybels anker gegooi in Tafelbaai. Belangstellendes vol entoesiasme het na die hawe gegaan om die
swaar kiste met hulle kosbare inhoud te verwelkom.
Dinsdag is die kiste by die kantoor van die Bybelgenootskap afgelewer. Woensdag was 'n vakansiedag en Donderdag 1 Junie is dit amptelik oopgemaak. Die
eerste eksemplaar waarop die Suid-Afrikaanse son geval
het, is na die Hoofsekretaris van die Bybelgenootskap,
ds PM Steyn, wat toe in Oos-Londen was,
gestuur. Op Pinkstersondag 4 Junie 1933 het hy daaruit
voorgelees vanaf 'n kansel in Oos-Londen. Dit is met opgewondenheid en entoesiasme ontvang.

Sedertdien is daar verskeie Afrikaanse Bybelvertalings
beskikbaar gestel, byvoorbeeld die 1983-vertaling en ook
die eerste Afrikaanse Bybel vir dowes in 2008. Die Bybel in
Afrikaans is nog steeds in groot aanvraag. Naas Engels en
Zoeloe is Afrikaanse Bybels die derde meeste versprei gedurende 2017 en sedert 1933 tot 2017 het die Bybelgenootskap reeds meer as 11.7 miljoen volledige Bybels
versprei. Die syfer sluit verspreiding deur ander uitgewers,
byvoorbeeld Cum-boeke, en Bybels versprei deur
die elektroniese media, uit. In Wapadrant neem ons ook
aktief deel aan die verspreiding van die Bybel in Afrikaans
deur verskeie baie geseënde projekte, byvoorbeeld die
Neem-en-Deel-Bybelprojek, Borg-‘n- Bybelprojek, uitreik
na die Weskaap, en ook deur middel van die Bybels in ons
kerkbanke.
Dit is daarom gepas dat ons in hierdie tyd, na 85
jaar, weer opnuut dankbaarheid betoon teenoor die Here
ons God vir die seëninge wat dié vertaling vir ons land en
sy mense beteken het.
Gedagtenis aan die verskyning
van die Afrikaanse Bybel
Welkom, dierbaar Woord van God
Lig in al ons lewenslot;
Bron van leiding, vrees en krag,
Rigsnoer van ons voorgeslag.
Welkom in ons moedertaal,
Van die Kaap tot oor die Vaal.

Sondag 27 Augustus 1933 is die Afrikaanse Bybel amptelik
in gebruik geneem deur die Afrikaanse kerke. Die sentrale
fees was in die Marksaal te Bloemfontein waar 'n groot
skare mense byeengekom het. Dr GBA Gerdener het
spesiaal ‘n lied geskryf om die geleentheid te herdenk. Die
lied is vir baie jare daarna nog gesing.

Welkom, dierbaar Woord van God,
Lig in al ons lewenslot.
Wees voortaan die troue tolk
Van Gods raad aan gans ons volk.

Die Afrikaanse Bybel het 'n ongeëwenaarde afset geniet.
Die eerste besending van 6 500 (waarvan 5 000 in linneband en die res in leer gebind is) wat einde Mei 1933
hier afgelewer is, was as gevolg van 'n stortvloed van kontantbestellings feitlik uitverkoop voordat dit ons kus bereik
het!

Welkom, dierbaar Woord van God,
Troos in droefste lewenslot;
Openbaar aan elk vandag,
Oud en jonk, u wondermag.
Spreek tot hoof en hart en hand
Deur ons hele Vaderland.

Tussen 1 Junie en 31 Desember 1933 is sowat 150 000 Afrikaanse Bybels versprei. Teen die middel van 1934 het die
verspreidingsyfer reeds geklim tot sowat 250 000. Volgens
syfers wat in 1935 deur die Hoofkantoor verstrek is, is
daar tussen 1933 (Mei) en 1934 (Desember) 266 875 Afri-

Welkom, dierbaar Woord van God,
Lig in al ons lewenslot.
Voor U waarheid wil ons buig,
En daarvan alom getuig,
G. B. A. Gerdener.
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Enkelouerbediening

KRISIS
SKOOLVAKANSIE 22.06.2018 – 17.07.2018
EN EK HET NIE GELD NIE!!!
HOE GAAN EK MY KINDERS BESIG HOU
SONDER GELD VIR 3 WEKE???
KOM GESELS EN KRY IDEES BY DIE ENKELOUERBEDIENING OOR ‘N KOPPIE SOP EN ‘N BROODJIE IN DIE
AMFITEATER VAN 17H00 TOT 19H00
RSVP ANRI KEMP
Selfoon: 083 256 1508
epos: anri@kempattorneys.co.za
WAT:

‘N ONDERSTEUNINGSGROEPBEDIENING VIR JOU BEHOEFTES AS ENKELOUER WIE:
ONGETROUDE OUERS /
WEDUWEES / WEWENAARS / GESKEIDES / WERKSGE NDUSEERDE ENKELOUERSKAP (gade werk weg of is sieklik)

ALMAL WELKOM

Soulmatters-gemeenskapsentrum bied `n toer na Israel vanaf 29 November tot 7 Desember 2018. Kom loop saam
met ervare toerleiers Chris de Beer, Fanie van der Schyff, Dirk Kotzee en Dreyer Potgieter op Jesus se voetspore vir
8 dae.
Plekke wat ons gaan besoek sluit ondere andere in Karmelberg, Kapernaum, die berg van Saligsprekinge, SesareaFilippi, Jerigo, Jerusalem, die Klaagmuur, via Dolorosa en die Tuingraf. Ons gaan ook op na Masada, dryf op die
Dooie See, vaar op die see van Galilea en as jy wil kan jy ook deur Hiskia se tonnel stap!
Kostes vir die toer beloop R 24 500 per persoon wat deel en sluit die volgende in: retoervlugte vanaf OR Tambo,
lughawebelasting, ingangsfooie by besienswaardighede, vervoer in `n luukse bus, toergidse, verblyf in 3- en 4-sterhotelle en twee etes per dag. Let wel, terme en voorwaardes geld vir die prys (die rand/dollar wisselkoers speel ‘n
rol). Indien u ons wil vergesel op hierdie avontuur moet daar `n deposito van R 9 000 betaal word voor of op 24
Junie 2018 by Soul Matters, FNB Gold Business Account, 6268929155, takkode 255355. Gebruik asb IT2018 en jou
naam en van as verwysing.
Vir meer inligting kontak Geertje de Beer by 083 655 6567 of epos na info@soulmatters.org.za
5

Chrisante Hospitaalbediening
SAMEROEPER: Véra Tollig 012 997 2678 of 082 6446 741 of tollig@woodlandsnet.co.za
PRETORIA-OOS HOSPITAAL: TEL: 012 422 2300
3-9 JUNIE 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;
10-16 JUNIE 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
17-23 JUNIE 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;
24-30 JUNIE 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
3-9 JUNIE 2018
Nancy Snyman (Woens): 803 1561 / 074 588 3374; Cora Vorster:
012 361 6727; Aly van Hoven: 012 807 1856 / 072 275 9134; Sonia
Röhrs (Do): 082 807 1698; Anmarie Steyn: 082 562 2839
10-16 JUNIE 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: 9917229 / 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

17-23 JUNIE 2018
Braam Gous: 361 7632 / 082 468 3808 (Woens); Annemarie
Bekkker: 348 0921 / 083 527 4350 (Ma);
Anmarie Steyn: 082 562 2839
24-30 JUNIE 2018
Nancy Snyman (Woens): 803 1561 / 074 588 3374; Cora Vorster:
012 361 6727; Aly van Hoven: 012 807 1856 / 072 275 9134; Sonia
Röhrs (Do): 082 807 1698; Anmarie Steyn: 082 562 2839
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Clay Café 17 Mei
Wapadrant se vroue het beslis voor in die ry gestaan toe talent uitgedeel is. Net meer as 100 vroue het op
dié koue Donderdagaand bymekaargekom vir Clay Café. Die tafels is prettig met papier, plantjies en
vuurvliegieliggies versier. 1,2,3,4 en almal dra ‘n hoedjie van (koerant)papier!

Die immergeliefde kunstenaar Marentia Jordaan het ‘n bisque-beker vir elke vrou gemaak en bakkies verf
en kwassies op elke tafel gelaat. Die res is, soos hulle sê, geskiedenis! Die manifes van die aand was
duidelik: “Elke persoon het kreatiwiteit in hom/haar. Hoekom? Want God wat alles en almal geskep het
en so vol kreatiwiteit is, is IN elkeen van ons”. Hierna is elke vrou aan haar eie kreatiwiteit oorgelaat.
Sommige skeppings het d.m.v. prentjies die lig gesien, terwyl ander sommer kaalhand uit die kwaste
gevloei het.

Dit was ‘n heerlike geleentheid vir vriendinne of geslagte van families om saam te kuier.
Geverf...geëet...gekuier...geseënd! Hartlik dankie, Donette en Marentia!
Ek
Ons
wil net vir jou en jou
span baie dankie sê vir die
ontspanne aand, waar ons as
vroue soveel pret kon hê! Ons
het dit so nodig in 'n wêreld van
spanning daagliks! Weet net,
ons waardeer so puik
aand

Dankie, dit
was nou baie
lekker!

Oulike
mense en oulike bakkies

wil net dankie sê vir
‘n heerlike kuier gisteraand. Was so mooi aangebied.
Wat ‘n lekkerte om so klomp
kreatiewe vroue saam te sien. Kan
nie wag om die eindresultate te
beleef nie. Baie dankie aan
elkeen wat dit moontlik
gemaak het.

Dit was
‘n baie lekker
projek en
gesellige aand
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Rainbow Christian Fellowship
Ds Malwande Mdonga is beroep deur die New Life City Church in Sunnyside met kerkplanting in die ooste
van Pretoria as opdrag. Die kerkgebou is hier op ons kerkterrein in die tent net agter die Jeugkantoor.
Hierdie multi-etniese kerkplant, met Engels as die medium van leer, bestaan so ongeveer 2 jaar al en
staan bekend as Rainbow Christian Fellowship (RCF) in die GKSA. Tans woon 32 volwassenes en 24
kinders die eredienste by.

‘n Jeugkoor uit New York in die VSA, The Genesis Chorale, besoek Suid Afrika in Julie om deel te neem aan
die World Choir Games wat in Pretoria plaasvind. Hierdie groep hoërskoolleerders (ongeveer 30) reik ‘n
Christelike hand uit na gemeentes in en om Pretoria en deel graag musikale gawe met mede-Christene.
Op 8 Julie neem die Jeugkoor deel aan RCF se erediens. RCF wil graag die jongmense met eg Suid-Afrikaanse hartlikheid trakteer.

Met hierdie doel voor oë bied RCF op 8 Julie om 12:00 ‘n tromsessie aan en sluit die kuier af met ‘n boereworsrolletjie. Ons neem graag die vrymoedigheid om te verneem of daar lidmate is wat bereid is om
van die uitgawes te borg. Wapadranters word ook hartlik uitgenooi om deel te neem aan die tromsessie.
Om kaartjies te bekom of as borg op te tree, kan jy in verbinding tree met Malwande by 079 904 3264.
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Opgewonde oor Stofkraal

Dagsê julle almal.
Dit gaan goed met ons, dankie. Hoe gaan dit met julle?
Ons is baie opgewonde oor dit wat die Here besig is om
te doen in Stofkraal.
Stofkraal is een van die dorpies/gehuggies waarin ons
werk. Stofkraal staan bekend as die “Sodom en
Gomorra” van die omgewing se dorpies. Stofkraal is
nagenoeg die kleinste dorpie in die omgewing.
Hier kom koop die mense van die omgewing allerhande
onwettighede soos: dagga, tik en sterk drank. Die
plekke waar hul diesulke onwettighede bekom word
smokkelhuise genoem. Die mense is brandarm maar
help hul mekaar om die onwettighede aan te koop. Dit
bly vir ons onverstaanbaar dat hul mekaar so in die
verderf in help.
Kom daar ‘n paar vroue van Stofkraal op Dinsdag ‘n
week gelede na ons toe en vra of ons saam met hulle ‘n
bidgroepie kan begin. Let wel; hierdie versoek kom uit
hul geledere! Ons poog nou al vir die afgelope 3 jaar om
hul betrokke te kry by so ’n groepie, maar sonder
sukses! Ons kon nie eens ‘n klompie hier bymekaar kry
vir ‘n kort Bybelstudie nie of net ‘n voorlesing vanuit die
Bybel nie. Dit gee my hoendervel hier waar ek sit en
skryf oor wat die Here besig is om te doen met die
vrouens hier in Stofkraal.

verduur. Lenie het haar hand op die vrou se voet gesit
en gebid dat die voet moet gesond word. Nadat ons
haar vra oor hoe die voet nou voel, antwoord sy met ‘n
stralende gesiggie: “Die pyn is nou weg”. Alle eer aan
die Here. Selfs na die groepie stap sy flink vooruit en dit
tot die ander vroue se verbasing en saam gee ons al die
eer aan die Here.
Oor die algemeen kan die Roomse mense net bid deur
voorgeskrewe gebede op te sê wat hul van kleintyd af
leer. Ons maak toe die voorstel dat ons almal gelyktydig
bid. Soos wat ons op die skip geleer het hoe die Koreane
bid. Dit maak dit toe vir hul makliker om te bid. Ek en
Lenie het die gebedsessie afgesluit deur teen hierdie
duiwelse gebruike te bid. Soos die dagga en tik ens.
Ter afsluiting is daar toe ‘n paar wat vra of hul volgende
keer hul Bybels kan saambring na die bidgroep toe!
Wow, is die Here nie amazing nie? Min of meer almal
het al Bybels ontvang wat ons ontvang en/of aankoop.
Ons is ook seker dat ons volgende week getuienisse
gaan hoor van hoe die Here reeds begin werk het in
Stofkraal.
Net iets snaaks. Met ons aankoms in Stofkraal val ‘n
oompie Ockie doodernstig aan, met harde stemtoon,
sonder om te groet en sê hy: ”Hoekom het oom Ockie
nie laasweek vir my ook ‘n Bybel gebring nie, ek staan
dan daar in die veld”. Die snaaks hieraan was dat ek nie
geweet het van hom en dat hy ‘n Bybel soek nie. Ons het
verlede week weereens heelwat Bybels uitgedeel wat
ons onlangs vanuit Wapadrant gemeente ontvang het.
Bid asseblief saam met ons vir die verandering wat die
Here reeds in Stofkraal laat plaasvind.
Met Jesus liefde,
Ockie en Lenie.

Daar het gister, Dinsdag, 6 vroue opgedaag. Lenie het
die groepie gelei. Ons maak maar so sodat ‘n groepie
vroue nie aanstoot neem vir my as man en manne nie
aanstoot kry vir Lenie as ‘n vrou hul sou lei nie. Ek het
wel bygesit en insette gelewer. Ons vra hul toe
waarvoor hul wil bid. Twee van die dames wil hê dat
daar vir hul ongehoorsame kinders gebid moet word.
Die res wil hê dat daar gebid word oor die
drankmisbruik, die daggarokery, dwelmmisbruik (tik),
die geskinder in die dorpie en ook die onenigheid onder
mekaar. Een van die vrouens het ook ‘n seer voet gehad
wat sy wou hê dat ons voor moes bid. Die vroutjie kon
skaars die voet beweeg as gevolg van die pyn wat sy
9

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

INSKRYWINGS VIR MOOTKAMP IS OOP TOT
15 JUNIE 2018
Mootkamp 2018 word gehou by Fraaibos Natuurkamp
net buite Brits
SKOOLVERLATERS (Gr 10 tot 12)
23-30 Junie
R700 pp
GROEPLEIERS (Studente)
21-30 Junie
R900 pp
HOE SKRYF EK IN?
Besoek asb die Mootkampwebtuiste vir die
inskrywingsvorm:
https://www.mootkamp.co.za/kampinligting.html
BANKBESONDERHEDE
MOOTKAMP
Tjekrekening 62470222680
FNB 252 045
Verwysing: Naam en van van skoolverlater/student

Bespreek nou by duetfees@gmail.com
of skakel/sms Cassie by 082 377 1112
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Twee dekades seën
Tyd wag vir géén mens nie! Ek snak na my asem
wanneer ek dink hoe vinnig die tyd vlieg. Vervloeë
dae noem hulle dit. Tog is dit juis tyd en ondervinding wat ons omvorm na die mense wat ons
vandag is. En dit is juis hierdie ondervinding wat ‘n
mens in die arsenaal van herinneringe koester.
Dié van ons wat lank genoeg lidmate van Wapadrant is, deel juis een so ‘n ondervinding. Ons ken ‘n
man en sy gesin wat diep spore by Wapadrant getrap het. Wie is hierdie gesin? Dit is die gesin van
Gawie Jooste. Hulle verhaal begin eendag, 20 jaar
gelede...

word as Direkteur Jeugbediening met ander jeugwerkers as deel van sy formidabele span. ‘n Terugblik op sy termyn by Jeugbediening blyk duidelik
dat Gawie as voorloper van Jeugbediening binneen buite die kerkverband gesien word.
Tog roep hy in 2010 Jeugbediening as primêre
fokus vaarwel toe en sit skouer aan die wiel om
die gemeente as Registrateur te dien. As roer van
die Wapadrant-skip dien hy as gevolmagtigde verteenwoordiger vir die gemeente en skriba van die
kerkraad, dagbestuur en finansiesdiensgroepe se
vergaderings. Gawie tree ook op as personeelbestuurder en neem oorkoepelende verantwoordelikheid vir die administratiewe funksie van die gemeente. Alle gemeente-kommunikasie en
-korrespondensie beland ook op sy tafel. Gawie se
vernuf as projekbestuurder blyk duidelik uit die
koördinering van verskeie gemeenteaktiwiteite.
Deur die jare bly Irmarie sy getroue steunpilaar.
Vandag het beide Roelof en Gawie (jnr) klaar gestudeer en is Marlezé is besig met haar hoërskoolloopbaan.

Gawie, Irmarie, Roelof en Gawie (jnr) word deel
van die Wapadrant-familie in Mei 1998. Baie vinnig het Gawie (getiteld Jeugwerker) dinge vir ons
jeug begin verander. Tesame met die Jeugdiensgroep implementeer hy ‘n beleid om jongmense
te begelei op hul pad na geestelike volwassenheid
d.m.v. die kleingroepbenadering en ouerbetrokkenheid. Een Vrydag per maand bied hy ‘n
Jeug-aand aan en jaarliks ‘n kamp vir Laerskoolsowel as Hoërskoolkinders waarvan die “Trick fabriek” (‘n trommel met allerhande aanbiedingshulpmiddels) ‘n onontbeerlike deel vorm. Ook die
Jeugblaaie Jeugkrant en Tienerkrant (met ouderdom gepaste aktiwiteite) sien onder sy leierskap
die lig. Weeklikse leiertoerusting vir tieners asook
gereelde kleingroepleieropleiding vind plaas. Ook
verskeie Jeugberade aan ander gemeentes in die
GKSA word aangebied.
Tyd bring verandering mee en in 2004 word die
gesin geseën met ‘n dogtertjie, genaamd Marlezé,
as pragtige toevoeging. Gawie staan die skoene
van Jeugwerker vol tot 2006 waarna hy aangestel

Tog bly Gawie die toonbeeld van nederigheid en
diens. Hy beskou sy betrokkenheid by Wapadrant
nie as beroep nie, maar as roeping.
Gawie, namens almal by Wapadrant, ‘n groot
dankie vir 20 jaar se getroue diens. Ons (en ons
kinders) is beter mense en christene deur jou inbou en positiewe bydrae. Op die volgende 20!
~ Ilda
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Dis nie my skuld nie
Dit gebeur soms dat ’n mens droogmaak, maar dan
ontken jy jou aandeel daaraan en gee ander mense die
skuld vir jou sonde. Kom ek verduidelik dit aan die
hand van ‘n bekende staaltjie:

o
o

Fanie en Manie
Daar was eendag ’n tweeling, Fanie en Manie. Hulle
word groot in dieselfde huis. Hulle het ’n skoolvriend,
Jan. Na skool verloor Jan kontak met die tweeling. So
20 jaar later besluit Jan om sy tweeling -jeugvriende
weer op te soek. Hy spoor Fanie op in Sandton. Fanie
het ’n ruim kantoor op die 10e vloer van ’n
indrukwekkende gebou. Op die deur staan: Direkteur.
Hulle gesels lekker en Jan vra Fanie:
“Waaraan sal jy jou sukses toeskryf? Fanie antwoord:
“Jy weet mos uit watter huis ek kom: My pa was ’n
alkoholis”.
“Waar is jou broer, Manie?” vra Jan
“Jy sal hom hieronder in die park kry, net oorkant die
straat”.
Jan kry Manie in die park. Hy kan hom amper nie
herken nie: Hy’s vuil en en verwaarloos en sy asem ruik
na drank. Na ’n rukkie se gesels vra Jan: “Manie, hoe
het jy op straat beland?” Hy antwoord: “Jy weet mos
uit watter huis ek kom: My pa was ’n alkoholis”.

o

Dis merkwaardig dat twee broers wat op dieselfde
manier grootgemaak is deur hulle pa, so verskillend
uitgedraai het: Manie ’n lui boemelaar en Fanie ’n
hardwerkende sakeman!
Wie se skuld is dit?
Luister hoe verskillend kyk hulle na die
rede/oorsaak/blaam van hulle situasies:
Manie: “Dis my pa se skuld dat ek is wie ek vandag is”.
Fanie: “Ten spyte van wie my pa was en hoe hy my
behandel het, is ek vandag wie ek is”.
Manie blameer sy pa vir wie hy is en sien homself as
slagoffer en produk van sy opvoeding.
Fanie erken sy pa se sonde, maar neem
verantwoordelikheid vir wie hy is en wat hy doen.
Manie pak die skuld vir sy sonde op sy pa, en Fanie
neem self verantwoordelikheid vir sy eie keuses.
Nog voorbeelde van blamering
o My vrou probeer heeltyd op my kop sit. Dis sý
wat my na hierdie buite-egtelike verhouding
gedryf het!
o My ouers gee niks vir my om nie, en daarom
het ek slegte vriende wat ten minste van my
hou.

o

Dis jy wat my teen die muur uit dryf ...
Dis die regering se skuld dat ek so arm is: die
vorige regering, of die huidige een.
Dis die witmense, of die swartmense se skuld
dat ons land soveel probleme het.
Dis die skeidregter se skuld dat my span nie
wen nie.

Voorbeelde van verontskuldiging in die Bybel
Die eerste voorbeeld: In Genesis 3 vra God vir Adam:
“Waar is jý? Het jý van die boom geëet?” En vir Eva:
“Wat het jý nou gedoen?” Adam blameer egter vir God:
“U het hierdie vrou vir my gegee”. En vir Eva: “Sý het
die die vrugte vir my gegee.” Eva het ook ’n verskoning:
“Die slang het my bedrieg”.
Die tweede voorbeeld: In Esegiël 18 stoei Israel met die
vraag: Wie se skuld is dit dat ons in ballingskap is?
Hulle identifiseer ’n sondebok: Ons pa’s! Dis ons pa’s
se skuld dat ons nou so swaarkry. Dis húlle wat die graf
gegrawe het waarin ons nou is. Dis húlle skuld dat ons
in die tronk van ballingskap is. En om dit raak te sê,
maak hulle 'n spreekwoord:
Die pa's eet groen druiwe
en dan word die kinders se tande stomp (Eseg
18:2).
Wat beteken die spreekwoord? ’n Moontlike verklaring
is: As jy groen druiwe eet, voel jou tande skurf/grof. Die
punt is: As jou tande skurf is, is dit jou eie skuld want jy
het die groen druiwe geëet. Jy het gekies om jou pa se
voorbeeld te volg. Jou pa het afgode gedien, en jy het
dit ook gedoen, en daarom is jy in ballingskap. Jou pa
sal moet rekenskap gee van sy afval van God, en jy van
joune.
Hoekom is ons geneig om onsself as onskuldige
slagoffers te sien?
Ek noem ’n paar moontlike redes:
o Ek wil goed lyk vir mense . My slagoffer-status
verskoon my van my mislukkings en
onverantwoordelike gedrag.
o Ek soek simpatie en aanvaarding. Mense moet
my jammer kry. Sommige boemelaars is
meesters en manipuleer jou tot trane oor hulle
so swaarkry en dit nie kan help nie, en jy
veronderstel is om hulle te help.
o Ek is trots en blind vir my eie sonde en skuld:
“Here ek is darem nie so sleg nie”.
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o
Ek is blind vir wie God is, vir Sy heiligheid en
geregtigheid en oordeel.
o
Ek is blind vir Sy genade vir ’n sondaar wat sy
skuld erken, bely en vergifnis vra.
Hoe kan mens vir Manie, die boemelaar, beraad?
o
Ek sal hom help om die oorsaak/wortel van sy
tronk-lewe te ontdek: Hy gee aan sy aardse pa die
mag om hom in die tronk te sit en daar te hou. Hy glo
hierdie leuen en die leuen bind hom vas en verlam
hom.
o
Ek sal met hom praat oor Jesus Christus wat
totaal onskuldig/sondeloos was en alle blaam/skuld vir
ons sonde op Hom geneem het, en volledig daarvoor
aan die kruis gestraf is. Hy is die weg uit die tronk van
’n vals lewe, ‘n lewe uit die goedkeuring van mense.
o
Ek sal hom aanmoedig om sy pa te verlaat, en
sy identiteit en lewe in Jesus Christus te soek. Jesus is
die waarheid en die lewe en net Hy vat jou uit die
tronk waarin jy jouself toegesluit het met die sleutel
van verontskuldiging en blamering.

Bevryding
Daars net hoop om vry te kom as ek
verantwoordelikheid neem vir my eie sonde. Die goeie
nuus is dat Jesus Christus nie vir volmaakte (skuldlose)
mense gekom het nie, maar vir skuldige mense. Ons
kan net genees word as ons erken dat ons siek is en
die Geneesheer opsoek (Mark 2:13-17).
Ons sal net waarlik vry wees as Jesus Christus ons
vrymaak van die tronk van blamering . En dit gebeur
net as ons verantwoordelikheid aanvaar vir ons eie
skuld. Aan die einde van ons lewe gaan die Here nie vir
ons vra: “Wat het ander mense aan jou gedoen nie?”
maar: “Was jy so vry van mense dat jy My liefde en
waarheid aan hulle bedien het ten spyte van dit wat
hulle aan jou gedoen het?” “Het jy jou lewe laat
bepaal deur wat Ek in Jesus aan jou gedoen het, of
deur wat ander mense aan jou gedoen het?”
Vorster Combrink Berader: Pastorale Sentrum
(Verwerking van ‘n onderhoud oor Radiokansel op 26
Apr 2018)

Gebedsversoeke
Voel jy eensaam, moedeloos of magteloos? Is
dit jou eerste besoek aan Wapadrant? Voel jy
‘n hunkering na verhouding met God? Voel dit
net of jy teen mure vas bid? Kom na die
erediens na die preekstoel waar ‘n ouderling of
diaken vir jou sal wag om saam met jou te bid.
Jy is ook welkom om ‘n gebedsversoek te
voltooi. Daar is vorms in die rakkie in die
portaal (waar die GPS’s is).
Vir inligting kontak Magda by 0824145688 of
stuur ‘n epos na
bidsaammetmy@gkwapadrant.co.za
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Finansiële sake van die gemeente
Tot en met einde April 2018

Opsomming:
Elkeen Saam op God se Pad! Om weer eens nuut hieroor te dink bring vernuwing. Dit vuur ‘n poging aan
om elke lidmaat te bereik, toe te rus en saam op ons geloofsreis te wees. Is jy in?
Wat die kerkkas betref die volgende: ons kan met dankbaarheid bekendmaak dat daar tans ‘n geringe
surplus is op hierdie jaar tot April se bedryfskostes wat R113 516 beloop. Dit kan hoofsaaklik toegeskryf
word aan die wins van die Basaar in Maart, asook ‘n eenmalige skenking van ‘n lidmaat in April, ten bedrae
van R93 850. ‘n Baie beperkte en tans ingekorte begroting het ook daartoe bygedra. (Kyk in die grafiek
hierbo na die groen lyn wat verlede jaar se begroting verteenwoordig.)
Ons moet egter onthou dat ons nie uit die verknorsing is nie. Die gemiddelde bydraes vanuit die
gemeente toon steeds ‘n afname. In 2015 was daar ‘n gemiddelde inkomste uit die gemeente / lidmate se
bydraes van R825 929 per maand, maar in 2018 na die eerste 4 maande is die huidige gemiddelde
inkomste uit bydraes R752 702 (dit is gemiddeld R73 227 minder per maand). Dit maak nogal ‘n impak op
die gemeente om sy vaste finansiële verantwoordelikhede te bereik. Dit plaas ook ‘n beperking op die
gemeente se vermoë om uit te reik en te versorg, veral in ag genome dat die gemeente ook nie die styging
in inflasie vryspring nie.
Oorweeg dus asseblief om jou bydrae te verhoog, of oorweeg dit om te begin bydraes gee, indien jy dit
nog nie doen nie. (Volgens die tabel hieronder is daar tans net 51,40 % van die belydende lidmate wat
enige finansiële bydrae gee.)
Dit bring mee dat die kerk 47,56% lidmate se R81 per maand “borg” wat aan die Administratiewe Buro
gemaak word. Die kerk ontvang die faktuur vanaf Administratiewe Buro en indien dit nie betaal word
nie, word rente gehef. Tans beloop Wapadrant se maandelikse oorbetaling R131 901.33!
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Dankoffer-inligting
Maand

Aantal
potensiële
*bydraepunte

Aantal punte wat
geen
beloofde bydrae
gemaak het nie

Aantal punte wat
beloof het maar
geen bydrae
maak nie

Aantal punte
wat agterstallig
is

Getroue
bydraers

Jan 2018

*1 161
**(1 765)

385
33.16%

173
14.90%

25
2,24%

578
49,70%

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

*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. ‘n
Verkorte berrig verskyn op bl. 19 van die Maand-Krant).
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.

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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Gemeentekamp
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:
PC Kruger
Kruger.pc@gmail.com
+27 76 812 7610
Gerhard Groenewald elhandreg@gmail.com
+27 82 447 7737

R100 per
DVD by die
Bybelrak in
die saal.

Kameeldrif Damesoggend
18 Augustus 2018 8:30 tot 13:00
iging
Uitnod

Tafeldekt
em a :
“Deur die
oë
van ‘n kin
d”

St. Mary’s DSG Saal
Duxburyweg, Brooklyn

tenaars:
Gaskuns
lark en
J o s e ph C
oolman
Jannie M

T o e g a ng
R160

Bespreking van sitplek of om as gasvrou op te tree,
kyk na kennisgewingbord in saal.
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Die Lig kom terug
Die Lig kom Terug Fees
met Jo Black - 21 Junie 2018
21/22 Junie vind die winter-sonstilstand plaas. Van
dan af word die dae weer langer, die LIG kom terug!
Saam met meer lig kom meer lewe – ook geestelike
lewe. Dis mos iets om te vier, om oor te sing! Dis ons
plan met die konsert om in die hartjie van die winter
die nuwe lewe aan te kondig want ons weet al is die
nag donker, God se nuwe dag is aan die breek!

Die fees se doel is nie om Wapadrant bekend te maak
nie, maar om HOM bekend te maak!
Neem gerus Sondae tussen die oggenderedienste ‘n A3plakkaat om by jou kompleks, werkplek of skool op die
notabord te plaas. Plak dit selfs in die ruit van jou
motorvenster!
Sien jou 21 Junie by die Lig-kom-terug-fees!

~ Donette

21 Junie is die Donderdag voor die skool sluit vir die
Julievakansie. Die datum is juis gekies sodat gesinne
nog nie met vakansie vertrek het nie. Eksamens is
verby en daar behoort niks te wees wat die hele gesin
verhoed om te kom deel in die feestelikhede nie.
Feesvure word reeds om 16:00 aangesteek. Daar is
oorgenoeg kos en drinkgoed vir almal. Worsbroodjies,
kerrie en rys, koeldranke, tapbier, wegneem-wyntjies,
gourmet-koffie, warm sjokolade, doughnuts en
lekkergoed is op die spyskaart!
Onthou geen eie verversings word toegelaat nie. Alle
fondse uit kaartjie- en kosverkope gaan direk na
Wapadrant se onderskeie uitreikaksies en om die
kerkkas aan te vul.
Reeds vanaf 16:30 speel die jazz band “The Fusion
Effect” in die amfiteater waarna ons vanaf 18:30 in die
kerkgebou inbeweeg vir lofprysing gelei deur ons
Straatkafee-musiekdiensgroep. Jo Black se uurlange
vertoning begin om 19:15!
Die fees is vir die hele gesin! Kaartjies kos R100 per
persoon en is so geprys om almal te akkommodeer!
Voorskoolse kinders woon gratis by en selfs Oupa en
Ouma moet saamkom om die lig te help versprei. Nooi
julle skoolvriende, buurgesinne en familie! Kaartjies is
beskikbaar by die kerkkantoor tussen 8:00 en 15:00 op
weeksdae, by iTickets.co.za of tussen die twee
eredienste in die saal. Onthou, slegs 600 kaartjies is
beskikbaar!
Dis nie ‘n groep of ‘n komitee of ‘n paar vrywilligers wat
hierdie geleentheid maak werk nie. Dis nie die blaadjies
of plakkate of advertensies wat ons plaas wat mense
gaan laat kom nie, maar juis die Lig en Liefde wat ons
kollektief as Wapadrant uitstraal in die gemeenskap.

Sunrise naskool het ‘n fondsinsameling op
21 Junie 2018 by die vertoning van Jo Black.
Ons trotseer die winter met lekker warm
kerrie en rys. Ons het die volgende skenkings nodig:
Maalvleis, rys, blatjang, gevriesde groente
asook vrywilligers wat sal help om die kerrie en rys te maak.
Kontak Uzaan Wessels: 0832199683
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Daniël in die leeukuil
O AARDE! Dit lyk of Daniël in
groot moeilikheid is. Maar die
leeus maak hom nie seer nie!
Weet jy hoekom nie? Wie het
Daniël hier by al hierdie leeus gesit? Kom ons vind uit.

goeie idee, en daarom laat hy die
wet opskryf. Nou kan die wet nie
verander word nie.

gende oggend hardloop hy na die
leeukuil toe. Jy kan hom daar
sien. Hy roep uit: ‘Daniël, kneg
van die lewende God! Kon die
Wanneer Daniël van die wet hoor, God wat jy dien, jou van die leeus
gaan hy huis toe en bid, net soos red?’
hy nog altyd gedoen het. Die
Die koning van Babilon is nou ’n
slegte mans weet dat Daniël nie
‘God het sy engel gestuur’, antman met die naam Darius. Hy hou sal ophou om tot Jehovah te bid
woord Daniël, ‘en die leeus se
baie van Daniël omdat Daniël so
nie. Hulle is bly, want dit lyk of
bekke gesluit sodat hulle my nie
goed en wys is. Darius stel Daniël hulle plan om van Daniël ontslae seergemaak het nie.’
as ’n belangrike heerser in sy
te raak, werk.
koninkryk aan. Dit maak ander
Die koning is baie bly. Hy beveel
mans in die koninkryk jaloers op
Wanneer koning Darius uitvind
dat Daniël uit die kuil gehaal moet
Daniël.
hoekom hierdie mans wou hê dat word. Dan laat hy die slegte mans
hierdie wet gemaak moes word, is wat van Daniël ontslae probeer
Daarom gaan hulle na Darius toe hy baie jammer. Maar hy kan nie raak het, vir die leeus gooi. Nog
en sê: ‘Ons wil hê, o koning, dat u die wet verander nie; daarom
voordat hulle die grond raak, val
’n wet moet maak wat sê dat nie- moet hy beveel dat Daniël in die
die leeus hulle aan en breek hulle
mand 30 dae lank tot enige god of leeukuil gegooi word. Maar die
al hulle bene.
mens behalwe u, o koning, mag
koning sê vir Daniël: ‘Ek hoop jou
bid nie. As enigiemand daaraan
God, wat jy dien, sal jou red.’
Dan skryf koning Darius aan al die
ongehoorsaam is, moet hy vir die Koning Darius kyk af in die
mense in sy koninkryk: ‘Ek beveel
leeus gegooi word.’ Darius weet
leeukuil in.
dat almal Daniël se God moet renie hoekom hierdie mans wil hê
spekteer. Hy doen groot wonderdat hierdie wet gemaak moet
Darius is so ontsteld dat hy daar- werke. Hy het Daniël van die
word nie. Maar hy dink dit is ’n
die nag nie kan slaap nie. Die vol- leeus gered’.
Kan jy 10 verskille tussen die prentjies kry?

Watter pad moet
Daniël stap om die
leeus vry te spring?
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Attestate
Van NG Valleisig: Alwyn Petrus Jozua Röhrs
Van GK Naboomspruit: Tryntje Booysen (Fisser)
Van GK Rietvallei: Mila van der Merwe
Van GK Rietvallei: Andries Petrus, Helena Dorothea de Jager (Badenhorst), Anthea en Martiniq
Van NG Wierdapark-Suid: Grethe Danielle van Heerden (Erwee)
Van GK Bloemfontein-Noord: Thomas Albert Beukes
Van GK Vleuels Bloemfontein: Stephina Anna Catherina van der Walt
Van HK Noordelike Pretoria: Susanna Johanna Jacoba Beukes (Müller)
Van GK Secunda: Dirk Johannes van Dyk Swanepoel en Hester Johanna Swanepoel
Maryna Magdalena du Toit (de Beer) en Lyla Sharon du Toit

Emil en Jeanne-Louise Bekker (du Plessis) en dooplidmaat Nicke.
Emma Adriana Meyer (Wentzel) en Petronella Johanna Meyer
Na GK Pretoria-Annlin:Christiaan Johannes, Arlene Viljoen (Stoffberg) en dooplidmaat Alissa
Na GK Springs: Anna Elizabeth Pretorius (Theron)
Na GK Benoni: Wynand van der Wateren

Raming en ramings!
Hoekom ramings in die Gereformeerde Kerk Suid-Afrika?
Antwoord:
Ja, kerke is selfstandig en is geroepe om kerk te wees in die plaaslike omgewing. Dit beteken werk na binne,
in die gemeente, en ook na buite.
Maar daar is werk wat gedoen moet word wat kerke op hul eie nie kan doen nie. Hierdie sake word tydens
predikante opgelei kan word. Die werk waarop die sinode besluit vind neerslag in deputaatgroepe wat die
werk doen en hiervoor is geld nodig; dit wissel van die uitgee van Psalmboeke tot skakeling met
buitelandse kerke, waarmee ons bande het. So is daar ook deputate wat help om te verseker dat emeritus
predikante en hul afhanklikes versorg word.
Die kerke het lankal reeds besluit dat die beste manier om hierdie noodsaaklike gemeenskaplike
wat vanaf elke plaaslike kerk na die GKSA se kas oorbetaal moet word. Hierdie betalings het die benaming
"ramings"gekry. Kerke met minder lidmate per predikant betaal proporsioneel minder ramings per lidmaat
vir die emeritaatversorgingstrust (EVT) as groter gemeentes. Hierdie is die enkele grootste raming. Die
kerke wat deel was van die voormalige oorwegende “Swart” kerke betaal net ramings vir die Teologiese
Skool Potchefstroom, vir die Admin Buro en vir die Thuso fonds en nie vir die ander ses sake waarvoor
ramings gehef word nie.
Ramings gaan dus vir: Teologiese Skool Potchefstroom, Sinodale Kas, Administratiewe Buro, Kerkargief,
Bybelvertaling, NWU (Puk kampus) en Emeritaatsversorging
Admin Buro GKSA
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Pharos het jou hulp nodig!

INSKRYWINGS VIR MOOT LITE IS OOP
Moot Lite 2018 word gehou by Magaliesberg
Kampterrein
SKOLIERE - Gr 6 tot 9
24-29 Junie
R600 pp
HOE SKRYF EK IN?
Besoek asb die skakel vir die inskrywingsvorm:
https://goo.gl/forms/O5GkIISjBMbPVf3R2
BANKBESONDERHEDE
Domus Juventus Trust
Absa
Tjekrekening 4059817866
Verwysing: Naam en van van skolier

Pharos
Gemeenskapsent
rum
Jacquelinerylaan
777
Garsfontein

ONS BENODIG DRINGEND MANSKLERE:
Broeke en gordels: nr 30, 32, 34 en 36.
Langmouhemde, truie en baadjies – small,
medium en large.
Skoene: nr 7, 8 en 9.
GOEIE BRUIKBARE SELFONE:
Is daar miskien nog `n goeie bruikbare foon in
jou laai wat wag om geskenk te word?
Moenie huiwer nie! Doen dit sommer nog
vandag!!!

012-993 5906/8
www.pharos.org.za PLASTIEKSAKKIES:
info@pharos.org `n Ander belangrike behoefte is plastieksakke
.za
om die kosvoorrade in te verpak. Ons sal so
dankbaar wees as julle ons daarmee kan help.

Winter - NP van Wyk Louw
Nou lê die aarde nagtelang en week
in die donker stil genade van die reën,
en skemer huise en takke daeliks bleek
deur die wit mistigheid en suising heen.
Dis alles ryk en rustig van die swaar
geheime wasdom wat sy paaie vind
deur warm aarde na elke skeut en blaar,
en ver en naby alles duister bind
in vog en vrugbaarheid en groot verlange;
tot ons ’n helder middag skielik sien
die gras blink, en die jong graan teen die
hange,
en weet dat alle rus die lewe dien:
hoe kon ek dink dat somer ryker is
as hierdie groei se stil geheimenis?
El-Pida se Junie/Julie Nuusbrief is beskikbaar
by http://www.wapadrant.co.za/el-pidanuusbrief.html of in die bruin kas in
voorportaal van kerk
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Hiep, hiep hoera!
Die gemeente Wapadrant is vanjaar 35 jaar oud.
BAIE GELUK.
Wapadrant het op 28 Mei 1983 van die gemeente
Alkantrant afgestig onder die leiding van dr. A le R du
Plooy.

35 jaar gelede op Sondag 28 Mei 1983 is Wapadrant Gemeente afgestig vanaf Alkantrant Gemeente. Die nuwe
gemeente bestaan uit Morelettapark, Garsfontein, Faerie Glen asook al die plotte van Shere en Tygerpoort.
Die grense was alles suid van Lynnwoodweg en oos van
Genl. Louis Bothalaan; noord van Delmaspad en oos van
die R25 tussen die Delmaspad en Lynwoodwegverlenging.
Dit was ‘n tyd van eerstes: die eerste predikant: ds Kotie
de Jager; die eerste skriba: Herman Botha; die eerste
attes-skriba: Jan de Beer; die eerste baba wat gedoop is:
Mariza Lensink. Na twee jaar het ds de Jager vertrek na
Johannesburg-sentraal, en nadat die gemeente hom
twee maal beroep het, het dr Klasie Heystek die beroep
aanvaar.
Wapadrant het bestaan uit 235 lidmate en omtrent 100
kinders. Aangesien die gemeente konstant gegroei het,
het die kerkraad gou besef dat hul met die Hoërskool
Pro Arte moet onderhandel om hul skoolsaal te gebruik.
Wapadrant se predikant het nie verniet die bynaam
“Klasie bouer” gehad nie! In al sy vorige gemeentes het
hy aan die stuur gestaan van die kerkbouprogram. Hy
het hier ook daarin geslaag om die bekwame professionele span bymekaar te kry asook die wêreld deur te kyk
totdat hy die huidige kerkgronde geïdentifiseer het vir
kerkbou. Die kerkraad koop die grond vir R175 000 van
mnr van Zweel. Die totale boukoste beloop R2.4m en is
mildelik gefinansier deur die hersonering van die grond
waar Hokaaislaghuis vandag is. Dit is gekoop vir R60 000
en verkoop vir R1,4m. Tesame met rente-verdienste en
eienaar-bouer is die projek slegs met R300 000 skuld afgehandel. Die skuld is binne ‘n kort tydperk vereffen.

Die program tydens die afstigting in Alkantrant se
kerkgebou het soos volg verloop:
1. Vergadering van die gemeente waartydens die
nuwe gemeente gestig is;
2. Erediens deur dr. A le R du Plooy;
3. Gelukwensings aan die nuwe gemeente deur:
3.1 Ouderling Dirk Greyling namens die
Gereformeerde Kerk Alkantrant;
3.2 Ds PJ de Wet namens klassis Suidelike
Pretoria; en
3.3 Ouderling T Boshua namens die
Gereformeerde Kerk Brooklyn.
4. Ouderling Henk Botha antwoord namens die
Gereformeerde Kerk Wapadrant.
Mag ons Hemelse Vader hierdie gemeente vir nog
baie jare met Sy liefde toevou en met Sy genade ons
seën met alles wat in Sy Naam aangepak word.
~ Lou Coetzer

Elke keer wat ek die rose sien, dink ek aan Susan
Heystek. Dit voel soos gister dat ons besluit het om
Alex Red rose op die kerkterrein te plant.
Dit blom steeds te pragtig!
~ Ineke du Preez

~Jan de Beer
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‘n Jaar of wat gelede voel ek die lewe wurg bietjie
hier aan my keel en die vreugde dreig om my
vaarwel te roep. Ek besluit om vir ‘n naweek op my
motorfiets te spring en die vlakte in te jaag sodat
die Here se stem weer vars lug oor my gedagtes
kan waai. Op die mooi grondpaaie van die Karooagtige Suid-Vrystaat boender die Here negatiewe
denke een vir een uit my kop. Toe dit donker word
begin ek soek na slaapplek, die eerste klein dorpie
lewer geen herberg op nie en ek ry verder kort op
die hakke van my motorfiets se flou lig.
Die volgende klein dorpie lewer ook nie veel op
wat verblyf betref nie. Ek ry sommer later by ‘n
huis in waar ek ‘n klomp mense sien staan. Dit blyk
‘n huis te wees wat ‘n myn huur vir ‘n groep
mynwerkers. Die manne ontvang my gasvry
(myners hou gewoonlik van motorfietse) en een ou
bied sommer vir my sy bord kos en bed aan vir die
nag, hy sal op ‘n ander plek slaapplek gaan soek.
Ek raak aan die kuier met ‘n lang maer myner en hy
vertel my sy verhaal. Hy was lank sonder werk en is
so dankbaar teenoor die Here dat hy hierdie werk
by die myn kon kry. Elke nou en dan stop hy die
gesprek om ‘n paar droë hoesbuie uit sy bors te
worstel…stof in die myn beduie hy uitasem. Dan
praat hy voort en vertel dat hy sy gesin darem een
keer elke twee weke kan sien. Hy vertel my dat hy
elke skof al die manne bymekaar roep om eers
saam te lees en te bid, hy reken dis die minste wat
hy kan doen om vir God dankie te sê vir die werk.
Daardie aand hoor ek hom ‘n paar keer opstaan
om buite te gaan hoes om die ander skofwerkers
nie te pla nie.
Later die aand worstel ek met myself oor die
vreugdeloosheid wat kom nesskrop het by my. Hier
‘n paar meter van my af lê ‘n dankbare man wat
hom duskant boeglam hoes as gevolg van sy werk

en hier lê ek, half sonder vreugde met soveel
voorregte. My gedagtes draai by mense wat moet
pikslaan vir ‘n lewe en tog dankbaar huistoe stap,
mense in sinkhuise wat met wittand glimlagte
groet op straat. Die vreugde lê nie in wie jy is en
wat jy het en wat jy al bereik het nie, maar in Wie
in jou is. Hy kom wys my watter hoop Sy roeping
inhou en watter rykdom daar is in die heerlike
erfenis wat Hy vir gelowiges bestem het.
As mens eers weer vol is van Christus is daar nie
meer plek vir leeg nie! Mag ons almal weer besef
hoe baie ons het, hoe geseënd ons is, hoe
bevoorreg ons is en dat ons waarde in Christus te
vinde is.
Ek is dankbaar om te vertel wat die Here ook deur
hierdie bediening doen selfs al is ‘n mannetjie soos
ek daarby betrokke!
1.
Drop-In Centres:
Ons het vanaf die begin van hierdie jaar ‘n nuwe
sentrum begin in Meqheleng, Ficksburg. Ons het
nog mense uit die omgewing opgelei om die
kinders te help met Wiskunde en Engels. Deur die
genade van die Here help ons nou 150 kinders van
Maandag tot Donderdag. Hierdie is almal Gr 3
kinders wat stadig vorder op skool. Verlede jaar
het nie een van ons Drop-In Centre se kinders
gedruip nie en ons is dankbaar teenoor die Here.
Ons is ook in proses om nog twee sentrums in
Pretoria te begin in Soshanguve. Ons hoop om
teen Augustus aan die gang te wees met ons
onderrig daar. Die Here het ook vir ons ‘n baie
bekwame persoon voorsien wat gaan help met die
organisering van hierdie projek. Bid saam met ons
dat God vir ons die regte persone sal stuur wat ons
kan oplei as hulp onderwysers by die sentrums.
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2.
Koninkryksbesigheid:
Ons is besig met die ontwikkeling van modelle wat
Christen besigheidsmanne en -vroue kan help om
saam te werk om as Christene projekte aan te pak
wat hoop bring vir die omgewings waarin ons woon.
Hierdie modelle sal ook poog om Christen besigheidsmense van alle kulture die geleentheid te gee
om saam te bou aan die ekonomie op maniere wat
God se Koninkryk sigbaar maak. In plaas van die
negatiwiteit wat dikwels heers oor die ekonomie
roep God ons om aktief as Sy rentmeesters weer
betrokke te raak by die groei van ons land se ekonomie.

dat ons geloof sal hê om meer en meer te glo dat God
self ‘n pad oopbreek vir die sigbaarmaking van Sy
Koninkryk.

4.
Missio Dei Kliniek en Hospies:
Ons het pas ‘n nuwe bestuurder aangestel by ons
Hospies nl. Alta Badenhorst. Sy is soos ‘n vars bries
wat deur daardie bediening waai. Sy het met nuwe
energie betrokke geraak en help ons om nuwe
sisteme in plek te kry. Sy het ‘n passie vir die Here en
is besig om aan al die versorgers en pasiënte die
liefde van die Here te bedien. Wat ‘n voorreg om
soos elkeen van julle in diens van God te staan wat in
Soos ons vorder sal ek meer inligting gee aangaande alles voor ons uit stap.
hierdie projek. Ons moet waarlik bid dat God ons sal
help om met modelle vorendag te kom wat werklik Die Kliniek is ook steeds goed aan die gang en ons
antwoorde kan bied vir die tyd waarin ons leef. Die bedien baie mense met noodsaaklike mediese sorg
wêreld moet sien dat Christus die antwoord is vir vanuit die omgewing.
alles op alle terreine.
Dankie vir elkeen wat betrokke is op verskillende
3.
Missio Dei Skool & Kleuterskool:
maniere, ek sien daagliks hoe die Here die liggaam
Deur God se voorsiening groei ons skool en bied ons van Jesus gebruik om kragtig te werk op verskillende
reeds hierdie jaar Gr 5 aan. Ons het 2 nuwe plekke. Mag alles meewerk dat Sy naam verheerlik
onderwysers aangestel deur die voorsiening van die word. Dankie vir gebede en opofferings, mag die
Here en ons het 2 nuwe klasse in gebruik geneem. vreugde van die Here ons almal vul! Dis ‘n voorreg
Alles vertel van God wat die bron is van alles, aan om saam met julle te dien. Mag die Here elkeen van
Hom al die eer.
julle ook daagliks versterk in die koninkrykswerk wat
julle elkeen verrig.
Ons moet eersdaags weer begin met voorbereiding
vir verdere uitbreidings, bid dat die Here ook daar vir Groete
ons sal voorsien soos Hy altyd doen. Meer nog, bid Sloet (Petrus) en Marietjie Grové

Almal se mandjie
TE KOOP: HUIS IN ‘SUNRISE VIEW’ AFTREEOORD, Rietvallei Rand. Pragtige kompleks,
tuine, wandelpaadjies, klubhuis met suster en
maatskaplike werker op aanvraag. 24 uur
sekuriteit en nagpatrollie. 3 slk, 2 bdk, oopplan
sit-eetkamer-kombuis, toegeboude vertrek
met wasgoedlyn, patio met aluminium
vensters en -deur asook ingeboude braai,
enkel motorhuis met ingang direk in huis,
dubbel afdak, klein tuin. Deeltitel. Huis 136 vk
m. Prys R1,610m. Kontak Estelle 072 785 3935
of Magda 072 510 6531.

PROPRENT in Garsfontein soek dringend na ‘n
losstaande huis vir een van ons goeie huurders met
die opsie om later te koop. Vereistes: 2 of 3 slk, 2
bdk, d/motorhuis, kleinerige tuin. Okk 1 Julie 2018.
Prys R8 500 pm. Kontak Estelle 072 785 3935 of
Magda 072 510 6531
Koeksisters, Vleisrolletjies.
Heerlike koeksisters, R35 per dosyn
Vleisrolletjies – gebak of rou en gevries, geskik om te
Kontak Sannetjie 076 203 0237
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Adoramus
Adoramus te

We adore Thee

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, 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

Kom nader tot God in gebed Sondag 15 Julie 2018 16:30 tot 17:30 in die Kapel
saam met Jaco Kruger. Die geleentheid word in die Adoramus-formaat aangebied.
Nader my God, by U, nog nader by...
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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

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!
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