
GEEN BEHEER OOR TYD NIE 

Soms kla ons dat die tyd verbyvlieg. Ander kere voel dit 

weer of iets so lank duur. Telkens besef ons egter net dat 

ons geen beheer oor tyd het nie. Dit kan ons so 

magteloos laat voel. Veral as ons “control freaks” is.

Tog is dit juis die feit dat ons nie beheer oor tyd het nie 

wat ons nader aan God behoort te bring. Dit is dikwels 

die uiteinde van gebed in tye van nood. Die positiewe 

uiteinde. Ons gee ons aan God oor.

EENSAAM EN VERLATE
So was dit in die digter van Psalm 102 se geval. Hy roep 

tot God in ‘n tyd van nood: 

“Moet U tog nie van my afsydig hou nou dat ek in 

die nood is nie. Luister tog na my wanneer ek U 

aanroep, verhoor tog gou my gebed ...” (vers 3). 

Gou, asseblief, Here!

Sy omstandighede was haglik. In aangrypende beelde 

beskryf hy dit. “Ek voel so verlate soos ’n pelikaan in ’n 

woestyn, soos ’n uil tussen murasies. As ek wakker word, 

voel ek soos ’n eensame voël op ’n huis se dak.” (Ps 

102:7,8). Die wagtyd op God wat uitkoms behoort te 

gee, kan uitmergelend wees. Verlate, alleen, eensaam 

soos ‘n voël. Kan dit beter geskilder word?  

Maar hierdie wagtyd bring hom nader aan God. Hy 

besef dat God se tyd van redding nie sommer lukraak is 

nie. Hy speel nie met ons ‘n dobbelspeletjie nie. Dit hang 

nie af van hoe die dobbelsteentjie val nie. Nee, skryf hy: 

“U sal ingryp en U oor Sion ontferm, want die bestemde 

tyd het aangebreek, die tyd om hom genadig te wees.” 

(Psalm 102:14). Die bestemde tyd. Die tyd wat God 

bepaal het. Sy tyd van genade oor Sy volk.

BESTEMDE TYD VAN GENADE
Daaroor is die psalmis opgewonde en roep uit: “Die 

hemel en die aarde sal vergaan, maar U sal bly. Soos ’n 

kledingstuk verslyt, so sal alles vergaan, soos klere wat 

uitgedien raak, so sal U alles laat verdwyn. Maar U bly 

dieselfde, u jare het geen einde nie.” Dieselfde? Soos Hy 

Homself deur die eeue bekend gemaak het: Barmhartig, 

genadig en vol van liefde.

Ons beleef elkeen op ons eie tye van nood. In ons 

persoonlike lewe of as gesin. Soms as ‘n hele land se 

bevolking. Ander male weer as gemeentes of saam met 

die kerk wêreldwyd. Dit voel asof God ons soos ‘n 

eensame uil tussen murasies laat sit. Waar is my God? 

Wanneer verander die moeilike tye?

Moenie twyfel oor God 
se liefde nie. 

Sy bestemde tyd van genade sal aanbreek. So het Jesus 

op die bestemde tyd gekom. So het Hy Sy Gees op die 

regte tyd uitgestort – presies soos vooruit gesê is. Die 

kerk het uitgebrei – soos Hy vooruit gesê het. Daar was 

beproewing van vervolging – nou nog – maar die vyand 

kan Sy werk nie tot niet maak nie.

Ook in jou persoonlike tyd van nood draai Hy nie  Sy rug 

op jou nie. Daar is ‘n bestemde tyd van uitkoms. Hy hou 

jou vas. Hou jy ook aan Hom vas. Hy is dieselfde, van 

ewigheid tot ewigheid.

Manna en Kwartels vir die Gees

Dr Callie Opperman

Deo Gloria Kuberbrief 2020 

19 OKTOBER, Jaargang 21, Nommer 41

November 2020

... want die bestemde tyd het aangebreek 
(Psalm 102:14)

VOORBIDDING 

Hoe lank nog, o Here? Wanneer sal daar 

uitkoms wees? So roep ons na U, want ons 

weet dat U die tye bepaal. U alleen kan 

krag gee om die swaar te dra, tot op die 

bestemde tyd van genade. Ons prys U 

daarvoor. Amen.

Maand-Krant

Wapadrant Gemeente
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Wapadrant Finansiële sake

Tot en met einde September 2020

Bedryfsurplus tot op datum einde September 2020: R 609 187

Opsomming: 
Met groot dankbaarheid teenoor ons hemelse Vader kan ons weer getuig hoe Hy hierdie gemeente finansieel 

ondersteun en dra in hierdie unieke tye waarin ons lewe. Behalwe vir die getroue lidmate wat hierdie gemeente 

September:  R110 000 vir die Barmhartigheidsbediening en R 50 000 vir die plaveisel  voor die kerkgebou onderskeidelik.

Die totale inkomste vir die maand beloop R1,015m teenoor die totale uitgawes vir die maand van R872k. Dit het alles 

SURPLUS: R 302 102     SURPLUS: R 97 886
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* Bydraepunt :  Getroude man en vrou = 1 bydraepunt

  Belydende lidmaat in dieselfde gesin  

 = bydraepunt

  Enkellopende belydende lidmaat = 

 bydraepunt

** Belydende lidmate 

Hou asseblief in gedagte dat,  vir die gemeente om 

effektief te kan funksioneer, daar finansiële verpligtinge 

is wat nagekom moet word. Dit beteken dat finansiële 

bydraes vanaf die lidmate ontvang moet word  waaruit 

die bedryfsuitgawes gedek kan word.  ‘n Deel van die 

bedryfsuitgawes is o.a. ook ‘n persentasie van die 

gemeente se totale inkomstestaat wat aan die 

Administratiewe Buro te Potchefstroom oorbetaal 

moet word. Meer volledige inligting oor hierdie ramings 

kan gesien word by   

http://www.wapadrant.co.za/finansiele-sake.html.

Daarom maak ons staat op elke lidmaat se 

dankofferbydraes. 

Indien lidmate nie oorbetalings aan die gemeente doen 

nie, beteken dit die ander lidmate in die gemeente wat 

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

vir die genoemde uitgawes wat aangegaan moet word.

Moet asseblief nie die genoemde finansiële bydraes 

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

die liefdegawesakkie plaas nie, want die liefdegawes 

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

die dankoffervorm.)

Maniere van afdra van Dankoffer

 Direkte inbetaling op kerk se bankrekening/per 

internetbank of per aftrekorder by jou eie bank. 

 Bankbesonderhede: Gereformeerde Kerk 

Wapadrant, ABSA rek nr 349 0151 957, takkode 

632 005. BAIE BELANGRIK: Naam, van en doel as 

verwysing. (Behalwe in die geval van ‘n anonieme 

inbetaling.)

 Indien jy anonieme bydraes wil maak, plaas 

kontant/tjek in `n koevert en sit in liefdegawesakkie 

of doen ‘n elektroniese oorbetaling in kerk se 

bankrekening. 

 Debietorder: Reël met kerkkantoor by 

kantoor@gkwapadrant.co.za of volg hierdie skakel 

vir vorm 

http://www.wapadrant.co.za/finansieumllesake.h

tml 

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

Snapscan – Vir gerieflike en vinnige betaling

Gaan na 

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

inansiele-sake.html vir 

instruksies 

Dankoffer-inligting

Maand Aantal potensiële 
*bydraepunte 

Aantal punte met 
geen beloofde 

bydrae

Aantal punte wat 
beloof het maar geen 

bydrae maak nie

Aantal punte
wat agterstallig is

Getroue bydraers

Julie 2020
*(1 084 )
**(1 615)

367
33,86

96
8,86%

135
12,45%

486
44,83%

Augustus 2020
*(1 082 )
**(1 615)

365
33,73%

92
8,50%

146
13,50%

479
44,27%

Sept 2020
*(1 090 )
**(1 621)

368
33,76%

92
8,44%

147
13,49%

483
44,32%

SURPLUS:  R 209 196
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 admin@gkwapadrant.co.za   |    (012) 991 5623

Kontak die kerkkantoor  

indien jy hospitaal toe 

gaan vir enige operasie 

of mediese prosedure 

Chrisante Hospitaalbediening
SAMEROEPER:  Véra Tollig 012 997 2678  of  082 6446 741 of tollig@woodlandsnet.co.za

Hoewel die grendeltyd ons daarvan mag weerhou om 

mekaar te sien, wil ons mekaar steeds ondersteun en 

veral vir mekaar bid. Die Hospitaaldiensgroep wil jou 

steeds ondersteun in siekte en hospitalisasie. 

Ons ondersteun graag die volgende hospitale en 

instansies:

PRETORIA-OOS HOSPITAAL:  TEL: 012 422 2300

LIFE FAERIE GLEN HOSPITAAL:  TEL: 012 369 5600 

KLOOF HOSPITAAL:  TEL: 012 367 400

WILGERS HOSPITAAL:  TEL: 012 807 8100

EUGENE MARAIS, JAKARANDA, MUELMED, LOUIS 
PASTEUR, MEDFORUM, ZUID-AFRIKAANSE 
HOSPITAAL

MUELMED, HART & ZUID-AFRIKAANSE HOSPITAAL, 
JAKARANDA, UROLOGIE

KINDERBEDIENING

ONDERSTEUNINGSDIENSGROEP (PASTORAAL)

SENIORS - TUISBESOEK
KANKERPASIËNTE / ONDERSTEUNING / BESOEKE

BRONBERG AFTREE-OORD - 086 136 4616

ANDER HOSPITALE:
(Oos van N1) en   (Wes van N1)
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Die Afri-duetfees gaan deur!

Met drie veilige vertonings op 4 en 5 Desember

Ons het ‘n pragtige span kunstenaars en beplan so dat dit ‘n ware fees sal wees van sang en musiek en dank 

aan die Here. Vir kaartjies skakel of WhatsApp vir Cassie Aucamp by 082 377 1112, of stuur ‘n epos na 

duetfees@gmail.com (kaartjes vanaf R170).
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Uitkoms van erediens-opname

Nadat hierdie aanlyn-opname vir ongeveer 3 weke oopgestel is, het 271 lidmate daarop gereageer en hulle keuses 

gemaak. Hier volg die resultate daarvan:

Op vraag 1 is dit duidelik dat ongeveer 60% van die lidmate nou weer die eredienste wil begin bywoon, al is daar nog die 

risiko van die Covid-virus.

musiekstyle.

hulle geloofslewe vorm.

Die Kerkraad se Dagbestuur (DB) het intussen na hierdie resultate gekyk, maar besluit om nie nou enige drastiese 

verandering aan te beveel nie. Vir die korttermyn, met die Covid-inperkings nog in plek, sal daar wel in die skoolkwartaal 

twee eredienste aangebied word. Die eerste oggenderediens sal in beide die kontemporêre en klassieke style aangebied 

word, hoofsaaklik omdat hierdie erediens die enigste een is wat op die internet uitgesaai sal word. Die tweede 

oggenderediens sal dan slegs in die klassieke styl aangebied word. Vir die Desembervakansie bly dit soos voorheen, slegs 

Die DB sal weer die saak van een erediens met gemengde musiekstyl as die norm vir die hele jaar oorweeg,  wanneer die 

twee groepe wat tans sterk voel oor hulle eie musiekstyl, vanuit hulle geledere die KR gaan vesoek om dit maar te mag  

kombineer.
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Almal se mandjie

Aangesien ons verhuis, is die volgende stukwerkers 

beskikbaar:

TUINIER beskikbaar Dinsdae en Donderdae. Hy is baie 

betroubaar, hardwerkend en pligsgetrou.  Handig met 

onderhoud, herstel en verfwerk.  Praat Afrikaans en 

werk al 11 jaar vir ons.  

HUISHULP beskikbaar Maandae tot Vrydae. Sy is ‘n 

christen met ‘n liefdevolle persoonlikheid, eerlik, lojaal, 

hardwerkend en pligsgetrou.  Kan ook help met 

kosmaak en is handig met naaldwerk.  Sy was voorheen 

‘n assistent by ‘n kleuterskool en is baie lief vir kinders.  

Sy praat Afrikaans en werk al 14 jaar vir ons

Kontak Ida by 082 372 6782 of idasmit@mweb.co.za.

HUISHULP op soek na stukwerk vir 4 dae.

Joyce werk tans 1 dag per week by die kerk. Haar 

werkgewer (wat haar vir 4 dae per week in diens geneem 

het),  verhuis Kaap toe. Indien jy van haar dienste gebruik 

wil maak (dit hoef nie al 4 dae te wees nie), kontak haar 

asb. by 072 923 1046.

Vir ‘n verwysing, skakel Aretha  by 082 328 1811

KLEINMOND
Volledig toegerusde vakansiehuis heel jaar beskikbaar. 

Stapafstand van die see. Slaap 6. Geen troeteldiere.  

R1200,00 per dag.

Kontak 0825538960/028-2715217 (Swanepoel)

HERWINNING: ELEKTRONIESE AFVAL
Die houer vir elektroniese afval op die 

kerkterrein word teen 30 November verwyder. 

Kontak Bernard by 082 745 6728

Gereformeerde Kerk Kameeldrift

Dit is sowaar weer sulke tyd! Beplan nou vir ons heerlike tuisgebakte 

SMULLEKKERrrr WATERTAND KOEKIES!

R110.00 per kilo / 500gram @ R60.00

Gemengde pakke bestaan uit 5 soorte:

*Koffiekoekies

*Vlakoekies

*Gemmerkoekies

*Soetkoekies

*Klapperkoekies

Die opbrengs gaan onder andere aan spesiale skole vir gestremdes en sorgbe-

hoewende kinders. 

Die koekies sal 18 November beskikbaar wees!

Bestellings kan geplaas word by 

Susan Fourie 082 745 4117 / posvirsusan@gmail.com 

Veronica van Wyk 082 566 4275

ONS LEWER OOK AF!

Bankbesonderhede: ABSA / Rekeningnaam: Susters Geref Kameeldrift / 

Rekening 1430810088 / Verwysing: Koekies en persoon se van
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Die gegons op die terrein

Die grendeltydperk het vir baie rustigheid gebring; ‘n geleentheid van rus; ‘n tyd om stil te word en te besin oor wat regtig 

belangrik is; selfs ‘n tyd om stokperdjies (weer) op te neem. Vir soveel ander het die grendeltyd geen effek in terme van 

hul werk meegebring nie - inteendeel, het dit die geleentheid gebied om méér te doen.

As gemeentelid kan dit maklik wees om verby die harde swoeg en sweet op die kerkter-

rein te kyk. Ons woerts so vinnig in - gefokus op saniteerder en sosiale afstande. Die 

warm-asem-masker dryf ons om vinnig by die motor te kom. Ek nooi jou graag uit om 

volgende keer meer langsaam te tuur en die prag van ons kerkterrein in te neem. 

Het jy die nuwe bedding onder die boom langs 

die amfi gesien? Het jy gemerk dat ‘n dado-

reëling in die Kapél aangebring is? Dalk het jy 

gemerk dat die houtklimrame behandel is? Of 

dat die lokale geverf (en teen klamheid geseël) 

en vloerlysies vervang is? By nabetragting sal 

jy merk dat ‘n paar dinge verander het - ver-

nuwe is.  Selfs die braaiers is herstel! Dit is 

alles danksy Raymond Hugo en die terreine-

span (Seni, Jacob, Koos, Agnes en Joyce). En 

vergeet natuurlik nie van ons koster, Irene Hugo, nie! Tydens die grendeltyd-

perk is baie take in- en om die kerkgebou verrig. Wat jy NIE sal sien nie, is dat 

die sekuriteit verbeter is deur die gebruik van batterye; dat die batterye oor-

neem tydens kragonderbrekings totdat die kragopwekker inskop; dat die 

rondawels geverf en die kombuis-gedeelte geteël is; dat die son-geisers gediens 

is; dat die pophuis en tentstoor nuwe baadjies het en dat intensiewe herstel-

werk aan Seni se huis aangebring is. Sy huis is uitgeverf, daklekke is herstel, van 

die plafonne is vervang en ‘n stoep met ‘n afdak by die voordeur is opgerig.

Sjoe, vele take is afgehandel maar heelwat moet nog plaasvind. Dit is hier waar 

jy ook kan help. Daar word hulp benodig met die behandeling van bankies, die plant van en  toesig hou oor gras  in  die 

vierkant, aanbring van weerstroke (weather strips) asook vernis van die lokale se deure. John (die sekuriteitsbeampte) 

benodig ook gordyntjies in sy rondawel. Het jy die geverfde motorbande langs die rondavel gesien? John en Jacob is besig 

om groente te plant. Knoop sommer ‘n geselsie met hulle aan en leer hulle beter ken. Dalk het jy ‘n groenteplantjie om te 

gee of dalk net bietjie raad teen slakke. Wil jy dalk ‘n boom skenk en plant? Dalk net raad gee oor watter bome goed sal 

werk. Help verf aan die muur by die boma of takel die wit pale op die parkteerterrein. Die moontlikhede om jouself te 

gee, is legio. 

Kom! Bied jou hulp aan. Gesels met Helena in die kerkkantoor en hoor hoe jy ‘n bydrae kan maak.

Hartlike dank aan die terreine-span 
vir al jul harde werk. 

Dit gaan nie ongesiens verby nie.
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Wapadrant Klerebank

19 Mei tot 13 Okt 2020

Op Dinsdag 19 Mei 2020 met die Covid-inperking nog 

op vlak 5, kom die span, wat op versoek van Donette 

verantwoordelikheid neem vir die klerebankprojek, by 

die buitekombuis bymekaar. Trollievragte klere en 

skoene van alle soorte en groottes word na die 

kerkgebou verskuif. (In die buitekombuis gaan die ewe 

groot kospakkieprojek aan). Daar is nood wat wyd en 

ver strek.

In twee blokke van die kerkgebou word die klere op die 

banke geskei volgens vroue-, mans- en kinderklere. 

Hermann en Simoné Post van die kospakkieprojek help 

ons baie in die tyd. Sommige klere word gewas en 

gestryk. 

Vir sowat drie weke bly ons op Dinsdae en Donderdae 

in die gerief van die kerkruimte tot ‘n begrafnis ons 

noodsaak om te trek.  Nou beset ons die moederskamer 

vir baba- en kinderklere die konsistorie vir dié van 

volwassenes. Seni neem vir ons vyf tafels na die 

wassery van Louis en Alida Jooste vanwaar verspreiding 

vir ‘n tyd lank gebeur.

Berge skoene van alle groottes, kleure en vorms lê 

uitgepak op die omtrek van die konsistorievloer. Ons 

droom selfs daaroor… Wat ons nie volgens spesifieke 

versoeke kon uitgee nie, neem Irene saam met bokse 

vol splinternuwe lipstiffies en naellak met nog pryse op, 

na die hospitium.

Volgens vastestelde behoeftes is dadelik met ‘n proses 

van verspreiding begin. So bereik ons sakke met klere 

(gewas en gestryk waar nodig), uitgesorteer en opgevou 

volgens soort en groottes, individue en groepe mense 

sover as Cullinan, Babsfontein, Hercules, 

Kameelfontein, Kameeldrif, Interrobang, Helpende 

Hand, Pretoria-Wes, Eastlynne, die Moot, die babahuis 

in die Wilgers, Paul Kruger Kinderhuis, kinders van die 

Rainbow Mission, ons eie naskoolsentrum, die van 

Annalie Jood in Eersterus, Lig Kinderbediening en nog 

meer. 

Algaande ontwikkel ons ‘n lekker ritme, en op die eerste 

twee Dinsdae in Oktober lewer ons ons laaste 100+ 

gemerkte sakke met klere aan ‘n verspreidingspunt vir 

behoeftes in Eastlynne. 

Berge klere is weggewerk en die projek word vir 2020, 

op 10 November afgesluit. Die plan is om, wanneer die 

tweedehandse winkel in bedryf is, die projek daar voort 

te sit. Sodra ons vroeg in 2021 gereed is om weer klere 

te ontvang, sal die gemeente so ingelig word. Omdat 

ons nie meer die konsistorie en moederskamer kan 

gebruik nie, versoek ons dat u na 10 November die 

klere wat u graag wil skenk, solank tuis vir ons in 

bewaring sal hou.  

Die hoofdoel van die klereprojek is om behoeftige 

mense daarmee te help. Alleen die oorloop sal in die 

winkel te koop aangebied word. Soos dit nou is, is daar 

geen oorloop nie.

Baie dankie vir elkeen wat uit die oorvloed van hulle 

gawes, die projek tot nou ondersteun het. Dit het veel 

beteken vir baie mense wat gebrek lei.

~ Thea Heckroodt
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Pantry Fresh Spitbraai

Wapadrant se Jeug- en Gesinsbedieninge doen dit weer! Op 18 Oktober het hul ‘n Meesterklas (deur Pantry Fresh) vir lid-

mate gereël. Adriaan (van Pantry Fresh) het hom uitstekend van sy taak gekwyt. Lees gerus self wat mense se belewenis 

van dié spesiale geleentheid was.

Wat ‘n lekker kuier- en eetgeleentheid was dit nou nie!

Van prettige boeresport en goeie kompetisie tot heer-

like kos. Al was daar soms uitdagings soos koue kole en 

potte rou deeg, het almal ingespring om die dag ‘n 

groot sukses te maak. 

Elke span het die geleentheid gehad om vir hulself ‘n 

paar minute in die spens te wen… Dis nou as jy kan krui-

waloop en koppies omdop. Daarna het die lekker kuier, 

beplanning en uitruiling plaasgevind. Met ‘n les of twee 

het almal ‘n tegniese kookvaardigheid aangeleer, wat 

hul later kon gebruik om die beoordelaars te beïndruk.

Daar was soveel heerlike kos, dat ons selfs van die 

brode aan behoeftiges oppad huis toe kon gee. 

Voorwaar ‘n genotvolle dag. 

Baie dankie aan almal wat dit so mooi gereël en bestuur 

het!

~ Stefan en Carlien

Ons was aangenaam verras deur die kuier-aksie 

by die kerk op Sondag 18 Oktober.

Die aanbieding was dinamies, insluitend en al die 

lede van die kosmaakspanne het aktief 

deelgeneem.

Die klasse oor meshantering en slaaivoor-

bereiding het definitief aanklank gevind en 

praktiese raad gegee wat ons vorentoe kan 

gebruik.

Skaap op spit was voortreflik en al die spanne se 

slaaie en brode ‘n fees vir die oog. Die 

geleentheid het dit ook maklik gemaak vir ons as 

gesin om met ander te skakel en beter te leer 

ken. Voorwaar n groot sukses!

Dankie aan Joyce, Errol en almal se harde werk vir 

‘n fees van ‘n dag. 

Groete, Venesca Joubert
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Weereens wil ek julle net bedank vir jul harde werk om hierdie funksie so groot sukses te maak. Ek sou dit nie alleen kon 

regkry nie. Pantry Fresh Produce het omtrent 3 jaar gelede ontstaan en het aanvanklik slegs lamsvleis en 'n paar ander 

droë bestanddele aan ons kliënte verskaf. Hier en daar het ons 'n lam op die spit gaargemaak. Dit was altyd ‘n besonderse 

geleentheid - asof die reuk van die vleis mense nader lok om gesellig te kuier terwyl hulle die unieke gesig van ontbeende 

lam - oopgevlek - op die rooster aanskou.

Die harde inperking van Maart 2020 het die einde beteken van gesellige samesyn tussen vriende en familie. Ek het vinnig 

dié donker wolk se silwer randjie gevind toe ons onder die naam, Pantry Fresh, met Zoom-kookklasse begin en 

geregistreer het as 'n noodsaaklike diens wat voedselaankope afgelewer het. Hierdeur kon ons weer vriende en familie 

sien en het soveel nuwe kliënte, wat reeds in vriende verander het, bygekry. Dit was juis een van hierdie vriendskappe wat 

my toe gelei het na Wapadrant-gemeente.

Danksy die insette en hulp van Errol en Joyce, het alles so goed bymekaar gekom en kon ek rustig voortgaan met die 

verloop van die reëlings vir die dag asook die klas aanbied met wenke vir goeie slaaie asook hoe om die regte messe te 

gebruik in jou eie kombuis. Baie dankie vir almal se harde werk om hierdie funksie 'n sukses te maak.

Die gemeentelede wat die dag bygewoon het, was die kersie op die koek. Daar was goeie gees tussen al die spanne en met 

die uitdagings van kole wat nie wou warm bly nie en slaaiblare wat verlep in die hitte van die dag, het almal begin 

bontstaan om alles reg te kry vir die beoordelaars. Maar, dit was alles die moeite werd! Heerlike, kleurvolle slaaie en 

smaaklike brode het die tafels volgestaan. Met die opskep van die kos, was daardie einste gesellige samesyn van vroeër 

weer duidelik sigbaar en die glimlagte groot op almal se gesigte.

Dankie, Wapadrant-gemeente asook julle fantastiese jeuggroep! Julle maak 'n funksie lekker en laat mens uitsien na die 

volgende geleentheid.

Vir meer inligting oor die produkte wat ons verskaf en aflewer kontak my by 079 575 1670 of besoek ons Facebookblad by 

https://www.facebook.com/pantryfreshproduce/ .

Vriendelike groete, Adriaan (Pantry Fresh Produce)
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Geagte Kerkvriende

Dit is met vreugde dat die Bybelgenootskap oor die komende weke die bekend-

stelling van twee nuwe Suid-Afrikaanse Bybelvertalings aankondig. Eerstens die 

isiZulu, iBhayibheli Elingcwele 2020 op 18 Oktober en daarna die Afrikaanse, Die 

Bybel: 2020-vertaling op 29 November. Dit voltooi baie jare se ywerige werk 

aan elkeen van hierdie projekte, gekenmerk deur noue samewerking tussen die Bybelgenootskap en baie kerkge-

nootskappe. Ons is dankbaar vir hierdie samewerking.

Ek is seker dat u in ons vreugde en danksegging deel.  Bid  asseblief saam  met ons  dat God se  Woord, veral deur 

hierdie nuwe Bybels, 'n tuiste in baie harte sal vind.

Deel gerus hierdie goeie nuus met u Kerk. Van ons kant, stel die BSA die besonderhede rakende die beskikbaarheid 

van hierdie Bybels aan alle gemeentes en individue op ons kontaklyste bekend deur middel van ons organiserende 

sekretarisse en verkoops- en kommunikasie-spanne. Ek het ook al aan u verteenwoordigers by ons AJV geskryf.

Hierdie twee Bybels, tesame met die Engelse Bybel vir Dowes wat in November verlede jaar bekendgestel is, sal die 

bring - 'n gepaste manier om hierdie mylpaal te vier!

Ons beoog om beide die komende bekendstellings regstreeks op ons sosiale mediakanale (Facebook- en YouTube) 

uit te saai.

In diens van die Woord

Dirk Gevers 

uitvoerende hoof

t +27 21 910 8701 / f +27 21 910 8774 

edwardstraat 134, bellville / posbus 5500 tygervallei 

7536

ONS WAARDES
Met die Bybel as grondslag en gemotiveer deur die Groot Opdrag, vervul ons ons missie om bekostigbare Bybels beskikbaar te stel terwyl die 
volgende waardes al ons aktiwiteite rig - integriteit, vertroue, respek, diens, aanspreeklikheid - sodat elkeen die lewegewende boodskap van 
die Woord mag ervaar.

Nuwe Bybels
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Hart en lied

Wapadrant-gemeente ontvang graag aansoeke van persone met toepaslike kwalifikasies/vaardighede wat daarin 

belangstel om die Musiekleierspos van die Kontemporêre erediens te beklee. (Sondag-oggende 08:30-eredienste is 

ter sprake).

Die begeleiding is van 'n kontemporêre aard, waar musikante in ‘n orkesopset gebruik word met voorsangers. Dit sluit 

skakeling tussen die musiekleier en liturg in ten einde kontemporêre en gesamentlike eredienste te beplan met 

sinvolle samehang van Woordverkondiging en musiek (insluitend kerkliedere vir gemeentesang, solo-items, sowel as 

die skep van ‘n gepaste atmosfeer deur middel van musiek).

Geskikte musiekopleiding en formele kwalifikasie om die bostaande take te kan verrig, word vereis.

Aansoekers sal gekeur word op die volgende gronde: ‘n belydende Christen; liefde vir kerkmusiek; bewese 

ondervinding in die begeleiding van gemeentesang in ‘n kontemporêre styl (op klavier/klawerbord); bewese vermoë 

om liedere te kies wat by die erediens as geheel inpas; vermoë om bladmusiek en volgstukke vir instrumentaliste en 

sangers voor te berei; bewese vermoë om leiding te gee by die vooraf-inoefening van liedere deur instrumentaliste en 

voorsangers; ywer vir die taak en goeie kommunikasievaardighede. Daar sal ook van die suksesvolle aansoeker verwag 

word om ‘n sentrale rol te speel in die uitbreiding van die musiekbediening van die betrokke erediens, en om die 

predikante met raad en leiding hieroor te bedien. 

Ander pligte, vergoeding en kontraktuele voorwaardes sal tydens die onderhoude onderhandel word.

Nadere besonderhede is beskikbaar by:

Die Voorsitter van die Erediens Diensgroep, Annette Leijenaar (082 908 1877) of die Registrateur, Gawie Jooste 

(012 991 8877).  

Belangstellendes moet hul aansoeke, vergesel van ‘n CV en verwysings, asseblief skriftelik indien, vir die aandag van 

Die Registrateur (Gawie Jooste), per e-pos by gawie@gkwapadrant.co.za of by Posbus 1181, Garsfontein.  

Die sluitingsdatum vir aansoeke is: So. 15 November 2020.

Vakature:

MUSIEKLEIER

Kontemporêre Erediens
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INHOUD

Hierdie boek is niks anders nie as ‘n voortsetting 

van die boek Teologie van die Koninkryk wat die 

skrywer in 2015 gepubliseer het. Die temas volg die 

orde van die dogmatiek en die Nederlandse 

Geloofsbelydenis. Dit handel oor onderwerpe 

waarmee die teoloog voortdurend gekonfronteer 

word, soos byvoorbeeld: Hoe die Bybel verstaan en 

toegepas behoort te word; oor die uitverkiesing en 

geloofsvryheid; oor die opstanding van Christus; 

oor kerk en koninkryk sowel as oor kerkeenheid; 

oor die verhouding kerk en ‘volk’ asook apartheid; 

oor die genademiddele; oor Augustinus, kernwa-

pens, etiese kwessies en die eindtyd. Twee byvoeg-

sels bespreek ook die eindgebeure en hoe Chris-

tene vrede kan bewerk. Aldus word ‘n magdom van 

onderwerpe bespreek wat die teologiese student 

sal prikkel, die predikant en teoloog sal toerus en 

die belangstellende leser se kennis van geloofsake 

sal verbreed en verdiep (406 bll).

Verkrygbaar by Helena Aucamp gedurende die 

week by die kerkkantoor of by die skrywer op ver-

soek. Prys R250 kontant.

Attestate of Bewyse van lidmaatskap

Ontvang van:

GK Wonderboompoort: Inga Olckers

NG Baberton: Rehan Badenhorst

NG Lessissier: André Pietersen

Ou Apostolies Bloemfontein: Monique Elizabeth Visser

Gestuur  na:

Madelé Prinsloo (Roesch)

NG  Roossenekal: Annike Lessing

NG Wierdapark: Roelof Petrus Jooste

GK Krugersdorp: Hendrika du Plessis (Grobbelaar)

GK Centurion: Henny (Rebel (Heckert)
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Op 

29 Okt staan ons Barome-

ter reeds op R115 878!  Dankie Wa-

padranters!  Julle harte is groot en 

julle inisiatiewe is wonderlik!  Hou 

die Hoop lewendig!
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Nuwe plaveisel

Die nuwe plaveisel lyk pragtig!! Hierdie pragstuk is te danke aan Raymond Hugo - voorsitter van die ter-

reinekomitee. Hartlike dank ook aan elke lidmaat wat bygedra het om dit moontlik te maak. 
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Tesame met die bydrae van 

die Barmhartigheidsbediening, word 

R109 484 
aan die SDDS oorbetaal. 

Hartlik dankie!
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