Geseënd is die sagmoediges,
want hulle sal die nuwe aarde ontvang.
Geseënd is dié wat barmhartig is,
want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.
Geseënd is die vredemakers, want hulle sal
kinders van God genoem word.

Maand - Krant
God sê iets moois oor ons
deur Stephan Joubert
In Engels praat hulle van die “impostor syndrome,” die nabootsersindroom. Dit is daardie gevoel dat jy eintlik maar
’n klug is. Jy voel iemand gaan nog eendag jou bluf roep. Jy is toe nie so oulik, slim, suksesvol, gelowig, of wat ook al
soos wat almal dalk dink nie. Jy voel altyd jy skiet te kort. Selfs ’n suksesvolle persoon soos Albert Einstein het soms
so gevoel. Hy het een keer opgemerk:

“I feel compelled to think of myself as an involuntary swindler.”
Paulus se woorde in Romeine 7 weerspieël dalk iets hiervan as hy skryf die goeie wat ons wil doen, dit doen ons nie.
Ons voel ons is net nooit goed genoeg in God se oë nie. Of gehoorsaam genoeg nie. Of vroom genoeg nie. Boonop
herinner elke tweede preek ons ook nog daaraan dat ons te min opstaan vir die Here, en dat ons te min bid, te min
getuig, te min glo…
Stem die Here saam? Wel, hier’s die ding: Hy praat graag mooier oor ons wat in Christus glo as wat ons oor onsself
praat.
Ons noem onsself sondaars of begenadigde sondaars, maar God praat soveel mooier oor ons. Hy sê dat Christus vir
ons gesterf het toe ons nog sondaars was (Romeine 5:7). Hy noem ons nooit weer sondaars nie. Dit is nie ons
identiteit nie. As ons wel struikel of verkeerd doen - ons het tog vir Christus as ons Middelaar by die Vader. Ons bely
ons oortredings en laat staan dit daar by Hom (1 Johannes 2:1-2).
Ons verwys na onsself as gebroke mense, maar God praat soveel mooier oor ons. Hy noem ons Sy geliefde kinders
(1 Johannes 3:1).
Ons sien gedurig al ons foute en tekorte raak, maar God kyk ons raak as nuwe mense (2 Korintiërs 5:16). Hy sê daar
is nou vrede tussen Hom en ons (Romeine 8:1). Hyself het ons goed genoeg verklaar. As navolgers van Christus het
ons hoë waarde voor Hom… ewige waarde! Daarom dat Hy so mooi praat oor ons.
O ja, die keuse is nou ons s’n na wie ons gaan luister - na onsself of na God. †

W a p a d r a n t

G e m e e n t e

S e p t e m b e r

2 0 2 0

Dr Jaco Kruger

Lente

Boodskap
Sal Hy vir julle land sy reën gee
op die regte tyd, lente- en
somerreëns, en julle sal koring,
wyn en olie oes. (Deut 11:14)

E

inde van die winter – die wêreld is vaal,
stowwerig en droog.

I

s dié seisoen dalk ‘n weerspieëling van
jou lewe op hierdie stadium? Ons voel
almal maar effens vaal en uitgemergel deur
hierdie vreemde, chaotiese jaar wat 2020
uitdraai om te wees.

M

aar in die doodsheid van droë twygies
en takke is die nuwe seisoen se groei
verbete aan die stoot. Elke jaar is dit die
skeppings-eggo van God se Woord. Die
Woord wat onder ons kom woon het, kom
sterf het, en opgestaan het uit die dood.

M

ag jy en ek in die nuwe lewe van die
lente ‘n verkondiging hoor van die
nuwe lewe wat onstuitbaar in Jesus Christus
aan die anderkant van die dood
deurgebreek het. En mag ons moed skep. †

Hartlik geluk aan almal wat in
September verjaar.
Lidmate se verjaarsdae is
beskikbaar op die webblad.
Besoek http://www.wapadrant.co.za/verjaarsdae.html
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BEKENDSTELLING
60 Geloofsgesprekke
Dr Kobus van der Walt
Hierdie geloofsgesprekke het tydens die inperkingstyd as ‘n plaasvervanger vir die weeklikse
samekoms van ons Bybelstudiegroep in Potchefstroom begin. Met die aanmoediging van
vriende kon die publisering van die gesprekke ‘n werklikheid word.
Jy is Myne kan gebruik word vir persoonlike geloofsverryking, vir pastorale begeleiding,
as inleiding vir ‘n gesprek met kleingroep- en Bybelstudiebyeenkomste en vir ‘n
huisbesoekgesprek, ook vir ouderlinge – veral nou waar die saamkom van lidmate nie so
maklik is nie.
Die boek van 128 bladsye kos R150 en dit sluit die versending deur koerierdiens in. Dit sal
DV teen 18 Junie 2020 gereed wees vir versending.
U kan die boek op die volgende wyses bestel:
1. Bestel die boek aanlyn by www.jyismyne.com
2. Vir ‘n elektroniese oorbetaling, of vir ‘n direkte inbetaling by ‘n bank: stuur asb ‘n epos
na jyismyne@tiemedia.co.za met jou naam en van, woonadres en selfoonnommer en ons
stuur vir jou die bankbesonderhede aan. Vir telefoniese navrae skakel 021 000 1705.

Kobus van der Walt | jyismyne@tiemedia.co.za | www.jyismyne.com
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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

KANKERPASIËNTE / ONDERSTEUNING / BESOEKE
BRONBERG AFTREE-OORD - 086 136 4616
ANDER HOSPITALE:
(Oos van N1) en (Wes van N1)

Kontak die kerkkantoor
indien jy hospitaal toe
gaan vir enige operasie
of mediese prosedure

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

admin@gkwapadrant.co.za | (012) 991 5623
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Attestate of Bewyse van lidmaatskap
Ontvang van:
GK Heidelberg: Anne Marie du Plessis
GK Ontdekkers: Willem Christoffel Badenhorst
NG Lynnwoodrif: Barend en Anna Elizabeth de Klerk (Liebenberg)

Beroepenuus
Beroepe aanvaar
Proponent GJ Venter (Jonker) na GK Totiusdal
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Wapadrant Finansiële Sake
Tot en met einde Julie 2020

Bedryfsurplus tot op datum einde Julie 2020:

R 467 344

Opsomming:
Ons kan met dankbaarheid teenoor ons Hemelse Vader getuig oor hoe Hy tans vir hierdie gemeente sorg in Sy

geskenk vir die doel van sending en evangelisasie. Ons bly ook dankbaar dat die res van die lidmate nog hulle
finansiële bydraes kan maak vir die funksionering van die gemeente.
Ons kan ook noem dat die Barmhartigheidsbediening tans nog ryklik geseën word met middele vanuit die gemeente
begroot is. Hulle het nog gereeld genoeg ontvang om in alles te kon voorsien. Groot dank aan ons Here ook
hiervoor.
Dit is ook weer daardie tyd van die jaar dat die begroting vir 2021 vasgestel moet word en ons kan solank noem dat
die verskillende bedieninge, in samewerking met die Finansiële Werkgroep, nou in die proses is om dit opgestel te
kry vir goedkeuring deur die Kerkraad later hierdie jaar. Ons vra ook julle voorbidding vir hierdie proses.

Dankoffer-inligting
Aantal potensiële
*bydraepunte

Aantal punte met
geen beloofde
bydrae

April 2020

*(1 085 )
**(1 618)

Mei2020

Maand

Junie 2020
Julie 2020

Aantal punte wat
beloof het maar geen
bydrae maak nie

Aantal punte
wat agterstallig is

372
34,29%

109
10.05%

108
9.95%

*(1 084 )
**(1 616)

369
34,04%

106
9,78%

118
10,88

*(1 084 )
**(1 616)
*(1 084 )
**(1 615)

366
33,76
367
33,86

101
9,32%
96
8,86%

129
11,90%
135
12,45%

Getroue bydraers

496
45,71%
491
45,3%
488
45,02%
486
44,83%
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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/fin
ansiele-sake.html vir instruksies
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Matriekviering 2020
16 Augustus 2020
Henk Verhoef
Adriaan van Wyk
Hein van Tonder
Sunique van der Walt
Reynard Temmerman

Carla van der Berg
Amalia Sandilands
Mianét van der Linde
Deané Venter

Met al die uitdagings wat 2020 vir ons tot op datum
ingehou het, het ons gedink om ons 2020 Matrieks van
Wapadrant te bemoedig en voorspoed toe te wens met
hulle finale voorbereiding en eksamen van hulle
skoolloopbaan. So het ons vir hulle ‘n Matriekviering op
Zoom aangebied om hulle te laat weet hulle (en hulle
ouers) hoef nie alleen hierdie tyd aan te pak nie, maar dat
ons as gemeente ook vir hulle wil ondersteun en hulle
hande sterk hou. Dr Jaco Kruger het vir hulle ‘n
bemoedigende boodskap gebring dat hulle kan weet dat
die Here saam met hulle hierdie tyd ingaan en hulle sal
help om dit voluit te kan voltooi.
Saam hiermee is daar ook vir hulle ‘n geskenksakkie
(saam gestel deur Joyce West - Jeugouderling) gegee met
‘n paar items wat hulle kan herinner dat die Here saam
met hulle is, en dat hulle saam met Hom ook hierdie
laaste stuk van hul skoolloopbaan as ‘n mylpaal en
oorwinning in hul lewe kan ervaar, met die Here as hulle
Helper en ons as gemeente wat hulle ondersteun.

Is jy angstig oor jou toekoms?

Wat die Bybel oor angs sê:
Sakkie saadjies en neute as geskenk.
Psalm 55:23 - Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal
sorg.
Matteus 17:20 - Niks is onmoontlik nie; selfs met ‘n klein
bietjie geloof.
Kers as geskenk
Romeine 15:13 - God is die bron van ons vreugde en
vrede.
Matteus 5:14 - Laat ons die lig vir die wêreld wees.
“Trust” Sleutelhouer as geskenk
Jesaja 12:2 - God is jou Redder, vertrou Hom volkome vir
jou krag en beskerming.
Spreuke 3:5 – Vertrou volkome op die Here en moenie
op jou eie insigte staatmaak nie.
Sakkie oor liefde as geskenk
Sefanja 3:17 - God is lief vir jou. Hy jubel en juig oor jou.
1 Korintiërs 16:14 - Laat liefde die gevolg wees.
Magneet om jou te herinner
Psalm 16:8 – Ek het die Here altyd by my. Omdat Hy by
my is, sal ek nie struikel nie.
Matteus 28:20 – En onthou: Ek is by julle al die dae tot
die voleindiging van die wêreld.
Kruis-boekmerkie van leer as geskenk
Johannes 16:33 - Ons kan vrede hê. Jesus het die wêreld
klaar oorwin.
Matteus 6:34 - Moet dus nie oor môre bekommerd
wees nie.
Sterkte en alle seën word vir julle elkeen as “Class of
2020” toegewens van die Jeug en Wapadrant Gemeente.
Baie dankie aan almal wat help reël het aan ons
matriekviering. 2020 is ons Matriekjaar, maar daar is
soveel van ‘n gewone matriekjaar waarop ons maar moes
uitmis as gevolg van ‘n VIRUS van alle dinge! Dit was
goed om te weet dat julle aan ons dink in hierdie tyd waar
ons die gewone matriek-eksamens moet aanpak op ‘n
manier waarop niemand anders voor ons dit nog moes
doen nie. Ons sien daarna uit om ‘n sukses van die jaar te
maak, en ons glo dat God elke tree van die jaar sover met
ons was, en dat hy ook die laaste (en belangrikste) deel
elke oomblik daar sal wees. (Henk Verhoef)
Baie dankie vir ‘n ongelooflike lekker dag. Die geskenk was
interessant ek kan dit altyd gebruik - veral die kers en die
sleutelhouer wat ek in my eksamenlokaal mag invat. Die
boekmerk het ek dadelik in my Bybel gesit.
Baie dankie, oom Errol. (Amalia Sandilands)

Matriekviering videoskakel op YouTube is: https://youtu.be/FJR3Bb_WNLo
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Jeugbediening
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Uitreik: Missio Dei
Die winter geniet hom gate uit hier in die Oos-Vrystaat,
net as mens jou verbeel dat die son vir ‘n slag skyn dan
hoor jy die volgende koue front is al weer op pad. Ons
meet deesdae nie meer die koue hier in grade Celsius
nie, maar in hoeveelheid pype en krane wat gebars is in
die oggend. Die koue slaan toe op elke deel van jou wat
uitsteek en dis mos al asof die koue daarvan hou om jou
aan die neus en ore te byt. Jy sien sommer hoe rooi
gekou jou ore en neus raak hoe langer jy buite vertoef
en dan mag ‘n ware man nie eens sy hande in sy sakke
sit nie; glo net sissies wat dit doen.
Maar die ou boere reken dis goed as die winter koud is,
dis sy tyd. Die Augustus-winde waai ook hierdie jaar in
Augustus, alles goeie tekens vir ‘n goeie komende
seisoen.
Al het die Covid-pes ons mensdom soos een van die tien
plae getref, is ons dankbaar dat God ons steeds uit Egipte
se slawerny lei en ons sal versorg al moet ons deur die
Rooisee trek. Hierdie jaar het gesorg vir baie nuwe
uitdagings maar gelukkig ook talle nuwe geleenthede.
Nuwe geleenthede gedurende die inperking:

Kos:
As gevolg van die Covid-pandemie het talle mense hulle
in ‘n kos-nood bevind. Ons kon met die hulp van
goedhartige mense verskeie kere kos uitdeel vir
behoewende mense. Daar is ‘n gawe tannie in Ficksburg
wat vir baie gesinne kos uitdeel, van ons kant af kon ons

aan haar help kos voorsien vir die nood in Ficksburg.
Ons kon ook met die hulp van ons boerdery en met die
inligting wat ons van kerkleiers ontvang het, honderd
gesinne help in Meqheleng.
Met die hulp van besighede in Gauteng was ons
bevoorreg om kos uit te deel aan meer as ‘n duisend
gesinne in Soshanguve. Hierdie projekte gaan nie net
oor kos nie, maar dit maak deure oop sodat nuwe
verhoudings gebou kan word oor kultuurgrense heen.
Terwyl die land polities in nood verkeer kon christene
uitreik na almal in nood van alle kleure en kulture. Die
Here bring oorwinning al dreig die donker wolke van
wanhoop. Dit het mense sommer hoop gegee dat ons
as kerk waarlik hoop kan bring te midde van chaos en
onreg.

Opleiding:
As gevolg van die “lockdown” kon ons remediërende
opleiding vir graad 3 leerlinge by skole nie voortgaan nie.
Ons het egter ons opleidingstrategie verander en steeds
voortgegaan om die opleiers per selfoon op te lei. My
vrou het werkstukke ontwikkel wat elke opleier
individueel moes voltooi. Dit het ons opleiding baie
diepte gegee omdat elkeen afsonderlik hul werk moes
voltooi en terugstuur. Ons kon duidelik sien waar elke
persoon se leemtes is en watter aandag elkeen
afsonderlik nodig het. Deel van die opleiding is
dissipelskap en dit het elkeen tyd gegee om persoonlik
tyd met die Here te spandeer en geestelik te groei. Ons is
10

baie opgewonde oor die voorbereiding wat ons gedoen
het en sien uit om eersdaags voort te gaan met die
program.
Gedurende die tyd van inperking het ander besighede
ook aangedui dat hulle by hierdie onderwysprojek
betrokke wil raak. Ons hoop om na die inperking by
meer skole opleiding te kan gee en meer kinders te kan
help.
As gevolg van die agterstande wat deur die inperking
veroorsaak is, gaan ons program baie meer noodsaaklik
wees by skole om kinders te help. Ons vertrou dat die
Here ons die geleentheid sal gee.

Dankie vir finansiële ondersteuning, dankie vir
vriendskap, vennootskap, gebede en saam dink en
droom oor die Here se planne tot oplossings vir ons
land se uitdagings.
Die Here gaan ons vooruit, mag Hy ons geloof gee om te
volg.
Groete
Sloet en Marietjie Grové

Missio Dei skool:
As daar nou al ‘n tyd was dat mens dankbaar is dat ons
skool nie ‘n staatskool is nie, was dit hierdie jaar. Ons
kon meestal voortgaan om al die kinders te akkommodeer. Ons het wel maatreëls ingestel sodat die
kinders veilig sal wees by die skool. Dis ‘n groot
voordeel dat ons kon voortgaan omdat die kinders in
ons skool moeilik self tuis sou kon voortgaan. Baie van
hulle het nie toegang tot tegnologie wat tuisonderrig
moontlik sou maak nie. Ons is dankbaar teenoor die
Here dat ons skool se kinders steeds kan voortgaan om
onderrig te ontvang in tye waar duisende kinders uit
landelike gebiede geen hulp kry nie.

Marietjie deel kos uit in Soshanguve

Kliniek en hospies:
Tydens die inperking kon pasiënte by die hospies geen
besoekers ontvang nie, wat baie swaar was vir die
pasiënte. Ons is egter dankbaar dat geen van ons
pasiënte Covid-19 opgedoen het gedurende hierdie tyd
nie. Alta Badenhorst wat ons hospies bestuur het
gesorg dat alle maatreëls goed toegepas word.
By ons kliniek het suster Khaile ook dapper voortgegaan
om al die mense te help. Van haar kollegas het
gedurende hierdie tyd aan Covid-19 gesterf en steeds
het sy getrou die mense in die omgewing gehelp. Dis in
tye soos hierdie dat die vrede in Jesus ons help om
sigbaar ‘n verskil te maak al raak die res van die wêreld
bekommerd.
Dankie aan elkeen wat saam met ons betrokke is in
diens van die Koning; saam maak ons dit moontlik.

Sloet in Meqheleng Ficksburg

Sloet en Marietjie Grové
Anlia du Plessis | uitreik@gkwapadrant.co.za | 082 476 3047
11
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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.

Vir enige:
- Opgraderings
- Aanbouings
- Herstelwerk
- Nuwe ontwikkelings
- Konstruksiewerk
Kontak Henrico du Plessis by
0828779715 of
rijanco@gmail.com vir ‘n gratis
kwotasie
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Uitreik: Burundi Sending
Dit gaan goed met Ruben, Cécile en
die kinders. Hul eerste kleinkind is
gebore wat vir hulle baie vreugde
bring. President Nkurunziza is
onlangs skielik oorlede en sy
vertroueling, wat reeds in ‘n verkiesing kort tevore verkies is, het
oorgeneem.
Toestande het nog nie verbeter nie.
Aan Covid-19 word min aandag
bestee, die lewe gaan aan soos
gewoonlik, bykans sonder voorsorg
teen die virus.
Ruben is al 11 jaar besig met teologiese opleiding aan
predikers van verskillende kerke. In die eerste 10 jaar is
bykans ‘n 1000 predikers opgelei in module 1 tot 4 van
Veritas College. Dit is baie nodig want die meeste
mense is laaggeletterd en gevolglik is daar ‘n groot
gebrek aan die suiwer verkondiging van God se Woord.
Nadat ons verbintenis met Veritas in die afgelope jaar
tot ‘n einde gekom het, het hy by Great Lakes Outreach
(GLO) ingeskakel. Dis ‘n organisasie in Burundi wat die
doel het om Christelike leiers en evangeliebedienings te
bemagtig en toe te rus, om sodoende Burundi te
transformeer. Ruben pas goed in by hierdie organisasie
en ons is baie opgewonde oor hierdie nuwe verbintenis.
Waar hy eers Hermeneutiek onderrig het, het hy nou ‘n
program oor Homiletiek, preekkunde, saamgestel. Daar
was ‘n leemte daarvoor wat nou aangespreek word. Die
predikers is baie dankbaar daarvoor. Hy het hierdie jaar
reeds in 4 provinsies begin opleiding gee. Intussen is hy
ook besig om die kursus in Kirundi te vertaal. Ruben het
ook al die modules van Veritas in Kirundi vertaal of
geredigeer. Dit neem baie tyd in beslag maar is
noodsaaklik omdat hulle nie Engels verstaan nie.

Daar is heelwat uitdagings waarmee hy te kampe het.
Slegte paaie wat sy reistyd baie langer maak. Toestande
is onveilig, hy kan nie na sonsondergang ry nie, dis net
te gevaarlik. Kommunikasie is maar moeilik weens ‘n
tekort aan krag. Baie mense het nie selfone nie of kan
dit nie herlaai nie. Soms is daar vir dae aaneen geen
petrol verkrygbaar nie.
Maar Ruben is altyd vol goeie moed. Dit is sy passie om
die predikers se kennis te verhoog sodat hulle die Bybel
beter verstaan. Die werk is dikwels oorweldigend maar
hy is ‘n instrument in God se hand. Ruben staan uit, hy
is ywerig, betroubaar, nederig en nooit het ek hom al
moedeloos gesien nie. Hy het baie geduld en sal genoeg
tyd spandeer sodat elkeen die inhoud goed verstaan.
So ‘n missie vereis wel heelwat fondse. Om ‘n paar te
noem: brandstof, akkomodasie vir dae wat hy in ander
provinsies opleiding gee, kantoorhuur, die kar se
onderhoud en verversings vir die predikers. Hulle kom
van ver en kry ‘n broodjie en koeldrank in die dag.
Ons is baie dankbaar vir GLO wat reeds ‘n bydrae gee
asook vier kerke in SA, in besonder Wapadrant
gemeente wat van die begin af betrokke is by die
sending. Hiersonder sou die projek nie moontlik gewees
het nie. Ook aan die lidmate en ander donateurs wat so
getrou bydra, ons opregte dank!
Dan wil ek graag vir my mede-kommissielede dankie sê:
dr Jaco Kruger, Anlia du Plessis, Louise de Ru, Ben de
Klerk, Florence Hattingh (in verre Pakistan) en Pieter
Swanepoel. Baie dankie vir julle insette, entoesiasme,
harde werk met fondsinsamelings, julle omgee en liefde
vir Ruben, sy gesin en vir die mense van Burundi! Dis ‘n
ongelooflike voorreg om saam met julle te dien.
Die belangrikste van almal dank ons die Here wat alles
moontlik maak. Hy wat Burundi op ons pad geplaas het.
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Ons ervaar Sy seën op die werk. Hy verhoor ons gebede. Hy laat nie vaar die werk wat Hy in Burundi begin het nie.
Aan Hom kom toe al die lof, die dank en die eer. Soli Deo Gloria.
Tineke Drijfhout
Voorsitter: Burundi Mission NPO

Testimony of BAREKEBIVUGIRE Victor
This young man is a teacher in primary school and he is very organised
as he did not miss any training class when had the teaching of Veritas.
He followed very well from module 1 to module 4. He was trained not
in his own province but in another province. He was on standby to be
ordained as pastor when he did Veritas training. We finished module 4
when he was a new pastor. In his testimony, he said that he does not
struggle to organize his sermon as he got enough class on doing
exegetical text of the Bible. He knows that he must take much time in
preparation of the preaching. His messages are so much appreciated
by the senior pastor and he said that the training they followed is so
useful to the congregation. Victor himself is very satisfied because of
the training of Veritas he received from me. I am personally happy to
get the pleasant feedback regarding the teaching given to him.

Testimony of NTIYANKUNDIYE Celestin
This man is a very good pastor who is living in Bubanza
province. He was very good in following the training of Veritas
from module 1 to module 4. During the time of the training we
gave them, pastors of his congregation were jealous of him
and he was removed from his position in a church. However,
when all the pastors of the district meet once a month, he is
asked to share the word of God with them. The messages he
delivered are so much appreciated by everybody.
For that reason, the responsible of the district requested
Celestin to be prepared to lead all pastors of that district in
the seminar training of some days.
Celestin is uneducated man as he did not finish the primary
school. So, it is my entire satisfaction to make an impact in a
such person.
I can admit that Veritas training needs a high level of understanding but when we teach, we try
to make it simple in order to allow everybody to follow the programme easily.

Tineke Drijfhout | t.drijfhout@absamail.co.za
Anlia du Plessis | uitreik@gkwapadrant.co.za | 082 476 3047
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Uitreik: Topia 2020 - Grendeltyd
As ons terugkyk na 2020 lyk dinge hierdie jaar bietjie anders as wat ons beplan het. Geen opleiding kon vanaf Maart
plaasvind nie. Dit het my geleentheid gegee om 'n bietjie te skryf en het my ook geleer om bietjie video’s te maak.
Een van die voordele vir ons as gesin was dat ek die ses weke wat ek alleen van die huis af weg sou wees, by Lizanne en die kinders kon wees.
Die Here was ons ook baie genadig. In hierdie ses maande moes ons gemeentes vind wat bereid sou wees om in te
staan vir ongeveer R12 000 wat aan die einde van die jaar sou wegval omdat GK Koster en GK Krokodilrivier weens
veranderde omstandighede nie meer die TOPIA-bediening kon ondersteun nie. Voor die einde van Junie het bestaande TOPIA-gemeentes hulle bydraes verhoog en nuwe gemeentes bygekom wat die bedrag opgemaak het. Baie
dankie aan Wapadrant wat hulle bydrae ook verhoog het om te help om die tekort aan te spreek.
Bid asseblief vir ons broers en susters in die noorde van Mosambiek. Buiten die Covid19-aanslag, is daar groot
gevegte tussen Moslem-ekstrimiste en die Mosambiekse regering in die noorde. In daardie gebied is daar kerke
van die Gereformeerde Kerk in Mosambiek waarmee TOPIA bande het. Die ontdekkingsbybelstudies in Zimbabwe
gaan steeds voort. Bid asseblief vir ons medegelowiges wat weens ekonomiese druk baie swaar kry. Na die
herverkiesing in Malawi is die situasie polities weer rustiger. Dink aan kerkleiers wat met so min as R3000 per jaar
hulle gemeentes moet bedien en hulle gesinne moet versorg.
Covenant College in Zambië is vanaf die begin van die grendeltyd steeds toe. Die opleiding vir die jaar is ongelukkig
verlore. Ons is die Here baie dankbaar dat die plaas se bydrae om die kollege meer volhoubaar te kry, begin vrugte
afwerp het. Op die plaas word mielies vir die omliggende gemeenskap gemaal en sonneblom vir olie gepars.
Hierdie dienste word sonder koste gebied, maar die byprodukte, naamlik mieliesemels en die sonneblomkoeke
word dan verkoop as inkomste vir die kollege.
Hierdie jaar sou ek vir die eerste keer by Dumisani College in King Williamstown klas gegee het. Dumisani bestaan
al baie jare en is 'n samewerking tussen Free Church of Skotland en die GKSA. Daar is goeie fasiliteite en 'n groot behoefte vir opleiding van kerkleiers. Die Skotse sendelinge wat die kollege bestuur het, het onttrek en dit is nou die
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Vlnr: Susan Fourie, Ben Fourie, Johannes Aucamp, Emmanuel Sakala, die prinsipaal van Covenant College in Zambië

plaaslike kerke se verantwoordelikheid om die prinsipaal te versorg. GK Oos-Londen help, maar dit is nie genoegsaam om die prinsipaal na behore te versorg nie. As iemand dalk wil oorweeg om by hierdie wonderlike geleentheid betrokke te raak en meer inligting wil hê, kan hulle my asseblief persoonlik kontak.
In hierdie tyd het ons goeie vriend Ben Fourie gesterf en omdat ek nie tans in die buiteland kan opleiding gee nie,
het ek die voorreg om by GK Kameeldrift hulpdiens te doen terwyl die gemeente biddend werk om 'n nuwe herder
te beroep.
Dink asseblief aan TOPIA in julle gebede en vrede vir julle toegebid.
Uit Hom, deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan God behoort die heerlikheid tot in ewigheid.
Johannes Aucamp

Johannes Aucamp | johannes@topia.org.za | 072 815 7675
Anlia du Plessis | uitreik@gkwapadrant.co.za | 082 476 3047
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Wapadrant fees!
Ben Buys (Barend, soos hy aan die familie bekend staan) is al sedert die begin van 2003 ‘n lidmaat by Wapadrant. Deur
die jare het hy weer en weer getoon dat hy ‘n man van onberispelike karakter en deursettingsvermoë is.
Op 15 Augustus het Ben vir die 103-de keer kersies op die koek geblaas. Vir dié spoggeleentheid het baas-bakster, Lacia,
pragtige kolwyntjies gebak.
Hoewel vriende en familie weens die pandemie nie die feesgeleentheid kon bywoon nie, het briefies vir en oor Ben van
heinde en verre ingestroom.
Hartlik geluk, Ben! Jy is ‘n sprekende voorbeeld van hoe om ‘n seëning vir ander te wees.

Goeie Dag
Ek het nou die foto gesien wat op die gemeente se FB Blad
geplaas is van Oom Ben se verjaardag. Van my kant moet ek
eenvoudig vir julle se baie, baie dankie daarvoor en ook die
moeite wat vir hom, sekerlik met liefde, gedoen is. Hy is eenvoudig ‘n fantastiese mens en as familielid is ek so dankbaar
dat dit in alle huidige omstandighede so goed met hom gaan.
Vir my en die familie is hy Barend. Ons was geseënd genoeg
om by sy 100e verjaardag in Pretoria te wees en het die dag
daar in die kerksaal saam met hom gekuier.
Veilige Groete
Fransie Potgieter

Ben wil Wapadrant graag bedank vir
die geskenk wat hy ontvang het veral vir die lekker biltong!
18

Vernietiging soos vereis
deur die POPI Wet
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