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    Waterkruik 
JAARGANG 54                             NO 23                                18 Junie 2017

 
DIENSBEURTE  
Vandag:  Wyke   5 & 6 
Ouderlinge:  Dewald de Beer en Renier van der Merwe 
Diaken: Arno Jeffrey 

 
Volgende Sondag: Wyke 7 & 8 
Ouderlinge:  Jac van der Walt en Giel de Lange 
Diaken:   Hannie Kruger 
 

KOLLEKTE BY DIE DEURE 
Vandag:  Emeritaatsversorging  

Doel: Om die emerituspredikante, -weduwees en -wese van die Gereformeerde 
Kerke met lewensonderhoud en mediese bystand eervol te help versorg. 
    
Volgende Sondag:   
Teologiese Skool Publikasies 

Doel: Om die publikasie van akademiese boeke vir die opleiding van teologiese 
studente en vir die bekendstelling van die gereformeerde leer, plaaslik en in die 

buiteland te steun. 
 
TEESKINKBEURTE 
Dankie aan die Elize van der Merwe wat vanoggend sorg vir selfhelp tee en koffie 
wat na die erediens in die saal beskikbaar is. 

Volgende Sondag   is dit die beurt van wyk 23  o.l.v.  Gene van Wyk. 
 
 

 
 
KATKISASIE 
Die katkisasie sluit volgende Sondag vir die Julievakansie tot 30 Julie. 
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BYBELSTUDIE 
Die Bybelstudie sluit Donderdag af en hervat weer op Donderdag 4 Augustus. 
 

Program vir die week  
Maandag  
Katkisasie vir hoërskoolleerders soos gereël 
 
Donderdag 

Bybelstudiegroepe 
08:30   Groep 1: In die Konsistorie  

09:30   Groep by Nasarethhuis 
10:15  Groep 2: In die Konsistorie  

(behandel Johannes 6) 
18:30 Bybelstudiegroep by die Pastorie 
19:30 Kerkjeugaksie vir jongmense tot ongeveer 30 jaar: in die Pastorie 

Groep 1 en die 18:30-groep behandel die komende Sondag se preek. Groep 2 se 
Bybelverse sal telkens op die webwerf aangedui word en per SMS bekend gemaak 

word. 

 
VERJAARSDAE 

Ons wens die volgende broeders, susters en kinders van harte geluk met hulle 
verjaarsdae.  Ons bede is dat die nuwe lewensjaar vir julle en julle geliefdes 

vreugde en ryke seën sal inhou.  
 

 “By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is.” 
                                     Ps. 16:11 
Vandag 
Br. Ercan Wepener         012 345 5244 
 
Maandag 19 Junie 
Sr. Elize van Wyk           082 630 7567 
     

Woensdag 21 Junie 
 Br. Frans Coetzee          083 321 3063 

 
Donderdag  22 Junie 
Sr. Rina de Jager            079 490 7414 

Sr. Elzabé Malan            082 466 3643 
Sr. Retha van der Walt    083 307 3961 

Br. Ruaan van Wyk         082 597 7748 
 
Vrydag 23 Junie 
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Sr. Xandra du Plessis      082 925 2888 
Br. Thinus Kruger           082 458 9331 
Louis van der Walt (11)   083 307 3961 

  
Saterdag 24 Junie 
Sr. Cecilia Coetzee          012 310-9160 
Sr. Cila Kempff               082 908 3385  

 
"Dit gaan goed met die mens wat wysheid gevind het, wat insig as sy deel ontvang 

het, … Dit [wysheid] het meer waarde as edelstene; wat jy ook al as kosbaar 
beskou, niks kan daarmee vergelyk word nie." Spreuke 3:13-16 

  
 
MEELEWING  

Ons is saam met Giel en Elsie de Lange dankbaar dat dit goed gaan met Elsie wat 
Maandag 2 “nuwe knieë” ontvang het. Sy word moontlik vandag ontslaan. 012 361-
1403/ 082 332 0835 

 
Ons bid ook vir Sr. Martie Coetzee wat nog in die hersteloord is na haar 

breinoperasie. 082 559 6997/012 460-4349 
 
Sr. Elaine Nel  sterk nog aan in die Unitas Hospitaal aan na ‘n heupvervanging. Ons 
bid jou volkome herstel toe. 012460-389/882 772 2491 
 
Sr. Rika le Roux se kleinseun van 2jr oud, het ‘n tumor op die pituïtêre klier in die 

brein wat o.a. sy sig en sy gehoor benadeel. Hy moet ‘n tweede operasie ondergaan 

om die tumor volledig te verwyder. Ons bid dat die Here die behandeling en die 
volgende operasie sal seën.  Indien u meer wil weet kan u die volgende skakel 

oopmaak.  https://candystick.co.za/85d537/yolandi-le-roux 
Indien u ‘n of ‘n finansiële bydrae wil maak kan udit in die volgende rekening plaas.  

Alexander le Roux Brain Tumor 
CAPITEC 
1529650281 

Tak 470010 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

https://candystick.co.za/85d537/yolandi-le-roux
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       KUIERKAFEE 

 

 Kom saam met ons op Dinsdag 27 Junie  om 10:00 in die saal. 

Almal is hartlik welkom. 

Indien jy vervoerprobleme het, skakel Hannie Kruger by 012 460 

6308 of 082 414 0325. 

 

 
 
GROOT NOOD A.G.V. BRAND- EN STORMSKADE BY KNYSNA EN 
OMGEWING 

(Skrywe ontvang van Sinodale Deputate Diakonale Sake van die GKSA) 

Ons is almal bewus van die geweldige brand- en stormskade by Knysna en 
omgewing en dat mense tans in groot nood verkeer. Die Sinodale Deputate 

Diakonale Sake (SDDS) is betrokke by die aksie om die mense aldaar by te staan. 
Die komitee wat die Noodfonds hanteer het reeds ‘n bedrag bewillig om na die GK 
Eden oor te plaas. 

U word vriendelik versoek om aan die noodlydendes in die Suid-Kaap in u gebede 
te dink.  

Die vinnigste manier om hulp daar te verleen is via die plaaslike kerk. Ds. Geo 
Knoetze en die diakonie van GK Eden sal die SDDS hierin te hulp wees. 
Indien u dit in u hart vind om ook ‘n bydrae te maak om die nood te verlig, kan u 

u bydrae na die volgende rekening oorplaas: 
 

ABSA, Rekeningnaam: SDDS 
Rekeningnommer: 3330141750 
Takkode: 632005 

Verwysing: Nood Eden 
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DIE KERK IS NIE ‘N DOOIE GEBOU NIE ! 
 
“Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles 
verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk 
is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal 
vervul”. Efesiërs 1:22, 23. 
 
Vir die meeste mense is kerk sinoniem met sekere 

kerklike tradisies – AGS, NGK, Presbiteriane, Metodiste, 
ens. 

Die kerk is egter meer as dit. Die kerk is Jesus se mense regoor alle grense. 
Elkeen wat agter Jesus aan leef, is deel van die ware kerk. Daarom is die kerk nie 

eerstens denominasies of tradisies nie. Enige term wat langs die woord ”kerk” in 
enige titel verskyn, is die resultaat van een of ander tradisie, teologiese verskil of 
godsdienstige siening. 

Christus se kerk is universeel en plaaslik. Dit is lewende mense wat saam 
groepeer rondom die belydenis dat Hy die Messias is en wat tot Sy eer leef. 

Die kerk gaan oor grense. Die kerk is ‘n lewende organisme, nie ‘n stagnante 
stelsel nie. Dit is nie ‘n instelling wat net op Sondae eenkant vergader nie. 
Die kerk is Jesus se hande en voete wat God se koninkryk laat kom deur diens, 

omgee en naasteliefde. Die kerk is ‘n simfonieorkes wat God se liefde besing. 
Altans, so is dit veronderstel om te wees. 

(Stefan Joubert in Beeld 10/6/2017) 
 

ALLERLEI 

 
BILTONGPROJEK 
Ons het die volgende berig ontvang : Ons, die Gereformeerde Kerk Pretoria (Paul 

Kruger Kerk), ondervind besondere uitdagings om ons begroting, ramings en 
emeriti eervol te versorg. Ons is genoodsaak om ons biltong/droëwors projek 

verder as net in ons gemeente bekend te stel.  Ons wil versoek dat u ons in die 
projek ondersteun.  Ons eerste voorraad biltong/droëwors behoort so oor twee 
weke beskikbaar te wees. Ons verkoop dit teen R180-00/kg.  U kan bestellings 

Whatsapp/SMS na  084 704 2348. 
 
 



 

6 

 

 

DOEL 

Die Here het ons lief en 
as ons Hom terug wil 
liefhê, moet ons Hom 
leer ken! 

Maklik 

Gaan saam met die 
gemeente op ‘n 
voëlvlug deur die 
WOORD 

Uitdaging 

Wees een van miljoene 
     tene   reldwyd 
wat die uitdaging om 
die Bybel vanjaar deur 
te lees, aanvaar het. 
Ondersteun mekaar 
deur mekaar gedurig te 
herinner aan die 
Bybelleesprojek! 
Bemoedig mekaar en 
dra mekaar elke dag op 
aan hierdie Gees wat 
ons lei om God beter te 

leer ken! 

VERSPREI DIE 
WOORD  

SHARE die FB-blad 
met jou vriende en laat 
hulle saamlees! As ons 
SHARE en hulle 
SHARE, lees duisende 

mense binnekort saam! 

BybelLeesplan 
net 20 weke 

As dit vir jou onmoontlik lyk om die Bybel van die begin tot 
die einde deur te lees, volg die E100-leesplan! Dis ʼn 
opwindende leesrooster wat jou help om in 20 weke op 'n 
voëlvlug deur die Bybel te gaan. Dit neem jou deur 50 
belangrike Skrifgedeeltes uit die Ou Testament en 50 in 
die Nuwe Testament en dit maak die groter prentjie 
duidelik. Merk die gelese gedeeltes af op die kontroleblad 
soos jy vorder. Gaan na Facebook vir elke week se 
aanwysings en val in by die program sodra jy gereed is, jy 
kan enige tyd begin.  
 
Hoe begin ek? 
1. Neem 'n E100 lees- en kontroleblad en lees die 
gedeeltes in jou Bybel saam. Jy kan op eie stoom enige 
tyd begin maar ons wil aanbeveel dat jy begin lees 
volgens die tydskedule wat op die E100 Facebook-blad 
aangedui word ! 
2. Deur by die E100-Facebook se program in te val, lees 
jy saam met duisende Christene elke dag dieselfde 
gedeeltes!! 
3. Jy kan enige tyd inval by die leesplan want jy sal niks 
mis nie - die E100-leesplan gaan in 'n aanhoudende siklus 
loop! As jy dus by die einde van die leesplan kom, dan 
begin jy weer voor...jy kan die E100-plan dus soveel keer 
lees as wat jy wil! 
4. Elke Sondag as Christene kerk toe gaan, herinner en 
bemoedig hulle mekaar 
5 Moedig jou leraar aan om van tyd tot tyd te preek oor die 

gedeeltes wat jy die vorige week gelees het om dit so 
beter te vestig. 
 
Interaksie deur facebook 
1. Gaan  neem deel op die Facebook-bladsy wat geskep 
is vir die projek; "E100-leesplan" 
2. SHARE jou vers elke dag of LIKE iemand anders se 
vers. Ons kyk na die totale hoeveelheid LIKES en bepaal 
die gewildste Bybelvers van die week. 
3. As jy nie FB kan doen nie, vra iemand om dit te plaas 
namens jou sodat jou vers ook bydra tot die interaksie. 
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FUNKSIONARISSE VAN DIE GEMEENTE EN ANDER INLIGTING 
 

PREDIKANT        SKRIBA   

Dr. Douw Breed             Eddie Trollip   
Duikerlaan 52        083 230 4245 
MONUMENTPARK           

012 460 0700                   
           

ATTESSKRIBA         OUDL SKRIBA 
Tinus Erasmus               Corrie Skinner 
012 807 5213                082 494 0309 

082 410 2252 
 
VOORSITTER DIAK.    ORRELIS 

Loutjie Coetzee        Ansie Wichmann 
083 457 8489                072 605 675 
  

e-pos kerk:nwgkw@telkomsa.net 
webwerf: 
www.gkwaterkloofrand.org.za 

Op die webwerf kan u etlike jare se 
preeksketse van dr. Douw lees en daar is ook 
skakels wat u neem na oudio- en 

videouitsendings van eredienste van die 
afgelope tyd. 
 

SONDAGKOSTER:  
André Els: 082 828 1910 

WEEKKOSTER:  
Nienke vd Walt:  083 398 9080 
KANTOOR: Nienke vd Walt    

012 460 6925  en   012 998 0912 
 
KANTOORURE: 

Donderdag en Vrydag: 9 – 12vm. 

U kan egter enige tyd die kantoor skakel en 

jou oproep sal beantwoord word omdat die 
telefoon deurgeskakel is na die selfoon. 
 

BANKBESONDERHEDE 
Kerk: 

ABSA : Gereformeerde Kerk Waterkloofrand 
Rek no. 000 340 685 
Diakens: 

ABSA:  Diakonie Spaar 
Rek. No. 9139785681 
 

PARKERING  
Veilige parkering is ook beskikbaar tydens 
oggenderedienste op die terrein van die 

Laerskool Anton van Wouw, h/v Lange- en 
Deystraat.     
 

. 
PREEKVERDUIDELIKINGS 
Tydens oggenddienste word die preek van 

die oggend vir die kindertjies vanaf 4 jaar tot 
in Graad 4 deur ‘n suster in die Saal 
verduidelik. Dit vind net plaas as dr Douw 

preek en nie gedurende vakansies en 
langnaweke en nagmaaldienste nie. Dit word 

slegs tydens die preek en onder toesig van 
die beurtouderling gedoen.  
 

FOTO’S van die gemeente se lidmate kan 
besigtig word op die kennisgewingbord op die 
stoep van die kerkgebou 
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