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    Waterkruik 
JAARGANG 54                             NO 31                          13 Augustus 2017

 
DIENSBEURTE  
Vandag:  Wyke  21 & 22 
Ouderlinge: Pieter Smit en Theo le Roux 

Diaken: Joryn van Staden 
 
Volgende Sondag: Wyke 23 & 24 
Ouderlinge: Herman Hamersma en Tjibbe Spoelstra 
Diaken:  Jaco Lindeboom 

 
KOLLEKTE BY DIE DEURE 

Vandag en volgende Sondag  : Kerkkas. 
 
TEESKINKBEURTE 
Dankie aan die susters wyke van 1, 2 & 3 o.l.v. Blyde Basson, Joey Erasmus en 
Rhodie Erasmus wat vanoggend tee/koffie bedien. Lidmate moet asseblief 

daarop let dat die koffie by die nuwe deurgeeluik bedien word en die 
tee/rooibostee by die ou luik. 

 
Volgende Sondag is dit die beurt van wyk 4 & 5 o.l.v. Irma Koekemoer en 
Esmarié  Jeffrey .  
 
MEELEWING  

Dit gaan stadigaan beter met sr Betsie v d Walt. Sy is ontslaan uit die 
hersteleenheid en sterk nou aan by haar seun. Betsie, ons is baie dankbaar! 
  
Soos reeds laas Sondag bekend gemaak is sr Tinie Cloete op Saterdag 5 Augustus 
oorlede. Sy was 99 jaar oud. Innige meelewing met haar naasbestaandes. 

 
Br Coen Labuschagne gaan eerskomende week vir ‘n sjirurgiese prosedure aan ‘n 
sy nekslagaar. Ons bid jou sterkte toe.  

 

Aktiwiteite vir die week 
Maandag  
Katkisasie vir hoërskoolleerders soos gereël 

 

Donderdag 
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Bybelstudiegroepe 
08:30   Groep 1: In die Konsistorie  
09:30   Groep by Nasarethhuis 

10:15  Groep 2: In die Konsistorie, konsentreer op Joh. 8:21-30  
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 per SMS bekend gemaak en ook op die webwerf gevind 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.  
 

 “Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, waar ek altyd die veiligheid mag vind wat 
U tot my redding beskik het, want U is my rots en my vesting” Psalm 71:3 
Vandag 
Br. Gerrit Broos            012 460-5804 
 

Maandag 14 Augustus  
Sr. Petra Schutte          084 564 6209 
 

Dinsdag 15 Augustus 
Br. André van Tonder    084 700 0806   

 
Woensdag  16 Augustus 
Sr. Elmari Engelbrecht   083 779 9037 

Roné Josling (10)         083 253 8736        
 

Vrydag 18 Augustus 
Br. Piet Malan               082 447 3911 
 

Saterdag 19 Augustus 
 Br. Dries Krϋger           082 887 5284 

 
  

BEROEPE ONTVANG 
  
Geen inligting beskikbaar.

 

http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=PSA&chapter=71&version=1&GO=Wys
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WAT IS LEKKERDER AS OM OP ‘N SONDAG NA KERK IN DIE BINNEHOF 
TEE TE DRINK? 
 
Om op ‘n Sondag na kerk in die binnehof tee te drink en 
daarna nog ‘n ete in die saal en op ons nuwe stoep ook te 

hê!! Dis wat gaan gebeur op Sondag 27 Augustus na 
Nagmaal.  
 

Teken dit solank nou-al in jou dagboek aan en laat weet 
solank julle familie/kinders julle is nie beskikbaar daardie 

middag by die huis as gasvrou nie. 
 

Verdere besonderhede volg later. 
 
 
BYDRAES VIR DIE PRESIDENT KRUGERKINDERHUISE 

Ons is dankbaar om te noem dat ons gemeente se vier tafels nou 

vol is vir Kameeldriftgemeente se damestee! U is egter nog 
welkom om finansiële bydraes te maak aangesien die oggend ten 
bate van die President Krugerkinderhuise is waar die nood altyd 

baie hoog is. Plaas dit in ‘n koevertjie en handig dit in by Elize 
Breed of gooi dit dit in die kollektesakkie. 

 
 
GOD HET ALLES GEMAAK   
In die Bybel vind ‘n mens verskillende kruisverwysings van Genesis 1:1 wat van 
God die Skepper vertel:  

 
“In die begin het God die hemel en die aarde geskep” (Gen.1:1)  
“Aan U behoort die hemel, aan U behoort ook die aarde, die wêreld en alles daarin. 

U het alles gemaak” (Psalm 89:12) 
“Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van 

ewigheid tot ewigheid is u God” (Psalm 90:2) 
“So sê God, die Here, Hy wat die hemelkoepel geskep en dit oopgespan het, hy wat 

die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer, Hy wat alle mense op aarde die 
asem gee, die lewe en alles wat op die aarde beweeg: Ek is die Here”. (Jesaja 42:5 
tot 6) 

“God wat die wêreld en alles wat daarin is, gemaak het, Hy is die Here van hemel 
en aarde, en Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie”.  (Hand.17:24) 

“U, Here, het in die begin die aarde gevestig, en ook die hemel is die werk van U 
hande. (Hebreërs 1:10)  
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HERDENKING VAN DIE HERVORMING. 
 

Ons het reeds in die vorige Waterkruik bekend 
gemaak dat die Breë Kerkraad besluit het om nie 

‘n eie Hervormingsfees aan te bied nie. Ds Cassie 
Aucamp het laas Sondagaand die volgende 
inligting verstrek oor feesaksies wat in Pretoria 

plaasvind en  gereël word deur die TKR (Tussen 
Kerklike Raad van die GKSA, NG Kerk en 

Hervormde Kerk): 
 

1. Twee feesdienste gaan op Sondag 29 Oktober plaasvind in die kerkgebou 
    van die NG Kerk Universiteitsoord en wel om 15.30 en 18.30. 
    Ds van der Merwe van die Hervormde Kerk gaan die Liturgie hanteer, Prof.  

    Gert Breed doen die Woordbediening en ds Stefan Joubert ....................... 
    ‘n Massakoor gaan saam met ‘n volledige simfonieorkes optree. 

    Kaartjies teen R30 elk gaan beskikbaar gestel word om bywoning te verseker. 
 
2. Soos reeds vroeër aan u bekend gemaak word die produksie Uit diep van  

    donker nagte opgevoer op 25, 26,27 en 28 Oktober o.l.v. die GK  
    Centurion. 

    Kaartjies is reeds beskikbaar  by https://tickets.tixsa.co.za/event/udvdn 
    of rig navrae aan navraeddn@gmail.com 
 

3. Vier opvoerings van die musiekblyspel Die Houtkruis wat by verskillende  
    kunstefeeste aangebied is word gereël vir die periode 3 tot 5 November. Die  

    opvoerings sal plaasvind in die kerkgebou van die ou NG Kerk Moreletapark in  
    Rubinsteinstraat. 
 

4  ‘n Verhoogstuk oor Martin Luther wat deur die bekende Karel Trichardt en sy  
    vrou Petro opgestel is, word aangebied vir opvoering deur gemeentes. Daar is  

    ‘n sekere koste daaraan verbonde.   
 

Sodra verdere gegewens oor die feesgeleenthede beskikbaar is, sal dit in die 
Waterkruik bekend gemaak word. 
 

 
 
VERVOLGING VAN CHRISTENE IN DIE WêRELD  (1) 
In ‘n reeks artikels wil die Redaksie poog om, met die inligting verstrek deur die 
organisasie Open Doors, u een en ander mee te deel oor die vervolging van 

Christene regoor die wêreld. 

https://tickets.tixsa.co.za/event/udvdn
mailto:navraeddn@gmail.com
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Die organisasie definieer ‘n Christen vir dié doel as:” anyone who self-identifies as a 
Christian and/or someone belonging to a Christian community as defined by the 
church’s historic creeds”. 
Hulle definieer vervolging as:”any hostility experienced from the world as a result of 
one’s identification with Christ . This can include hostile attitudes, words and actions 
towards Christians both from within and outside Christianity.”  
 

Volgens hierdie definisies is Noord Korea bo 
aan die lys van lande wat Christene die ergste 

vervolg, gevolg deur ‘n rits ander lande 
waarvan die volgende (in rangorde) van die 

ergstes is: Somalië, Afghanistan, Pakistan, 
Sudan, Sirië, Irak, Iran, Yemen en Eritrea. 
In Noord Korea met ‘n bevolking van 

25 405 000 is slegs 1,2% Christene terwyl die 
meerderheid óf ateïste óf aanhangers van tradisionele gelowe is. Die regering van 

die land probeer die indruk skep dat vryheid van geloof geld deur vir toeriste 4 
kerkgeboue in Pyongyang (die hoofstad) te toon waar klein getalle mense vergader. 
Of hulle ware gelowiges is of nie, hulle is nie vry om hulle Christelike geloof te 

beoefen nie. Sosiale en staatsbeheer is so streng dat Christene uiters versigtig moet 
wees om hulle nie bloot te stel aan vervolging wat kan lei dat hulle bv. in 

strafkampe beland nie. 
 

 
Gehoorsaamheid aan God sal ons lewe met soveel vreugde vul dat ons dit nie eens 
kan beskryf nie. Die Bybel noem dit “onuitspreeklike en heerlike blydskap” (1 Petrus 
1:8). Ervaar die blydskap van God se ontsagwekkende teenwoordigheid. Begin jou 
dag met lofprysing aan God vir jou seëninge en verheerlik Hom met ‘n hart wat 
gereed is om te dien. 
 

 
 
VANAF DIE BREË  KERKRAAD SE TAFEL   

Ter wille van diegene van u wat Sondag 6 Augustus se Waterkruik 
misgeloop het, herhaal ons graag hierdie verslag van die BKR se 
werksaamhede van Woensdagaand 2 Augustus : 

 
1. ’n Gemeente-ete word beplan vir 28 Augustus net na die         

Nagmaalerediens. Die gedagte is dat die geleentheid ook sal dien as         
ingebruiknemingsfunksie  vir die veranderings aan die saal en kombuis. Die IK  

Kommissie sal later reëlings bekend maak. 
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2. 500-jarige Hervormingsfees in Oktober. Ons gemeente gaan nie ‘n eie funksie  
    reël nie maar u word aangemoedig om funksies wat in Pretoria gereël word, by  
    te woon. Elders in hierdie nuusbrief is daar inligting oor die funksie wat die GK  

    Centurion reel.   
 

3. Eiendomskommissieverslag. 
    Ons is baie dank verskuldig aan oudl. Johan Hoogendyk en sy span vir die  
    werk wat onder hulle leiding gedoen is: 

    3.1 Veranderings aan die saal en aanbou van afdak (stoep). Die projek is  
          moontlik gemaak deur ‘n borgskap van R214 280 van ‘n lidmaat. Die  

          resultaat is ‘n groot aanwins vir die gemeente. 
    3.2 Saal se dak: die dakplate is skoongemaak, herstel en geseël teen ‘n koste  

         van R24 000. 
    3.3 Kombuis: verbeterings is aan die bedrading en pypwerk aangebring asook  
          veranderings wat die deurgeeluike raak. 

    3.4 Pastoriestoep: die insinkingsprobleme is uit die weg geruim en ‘n skuinste   
          is aangebring teen ‘n koste van R65 000. 

    3.5 Werk wat tans aandag geniet is: 
  - kerksaal se vloer skuur en verseël 
  - kerkgebou se dakoorhange herstel 

  - kinders se speelplek langs die kerkgebou 
  - herstel van die tuin en gras 

  - vervanging van die matte in die konsistorie en kantoor met vinielteëls 
 (Nota: oor die afgelope 45 jaar het die kerkgebou werklik min herstelwerk benodig 
- Redaksie) 
 
4. Ramings deur die Administratiewe Buro van die GKSA vir 2018: 

    Deur middel van die ramings word die administratiewe kostes van die GKSA  
    hanteer. Die begroting vir 2018 is opgestel en die verhoging op 2017 beloop  
    10%. Dit beteken dus dat per lidmaat ‘n bedrag van R773.81 per jaar of  

    R64.44 per maand verlang word. Die bedrag is soos volg vasgestel: 
 - NWU Potch Kampus  - R2.25 

 - Kerkargief   - R8.99 
 - Admin.Buro   - R50 

 - Sinodale Kas   - R56 
 - Teologiese Skool  - R150       
 - GKSA Mediese Fonds  - R129 

 - Thuso Hulpfonds  - R17.70 
 - Emeritaatsversorging  - R319.87 

                     TOTAAL   - R773.81 
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ALLERLEI 

 
 

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het die volgende boekies onder ons aandag 
gebring: 
 

1. My Eerste Lees-en-Leer Bybel met 9 gunsteling 
Bybelverhale met volkleurillustrasies op ekstra dik kartonbladsye, 

ideaal vir ouderdomkinders van 2 jaar en ouer. R79. 
2. Lees-en-Leer Bybel met al die gunsteling Bybelverhale met 

volkleurillustrasies, ideaal vir kinders 5 jaar en ouer. R179. 
3. Die Eenjaarbybel met 365 slaaptydstories en gebedjies vir 
ouderdomme 4 tot 7 jaar. R199. 

 
Kontak hulle gerus vir die boekies. 

 
********************************** 

 
 
 
 
 

PREEKSKETS  
 

Sondagoggend 13 Augustus 2017       Lees Eksodus 28:1-35                   Teks: vers 35   

Dodelike erns waar God se genade skitter. 
 
God se genade wat helder skitter in ‘n sondige wêreld. 

Ons het in die vorige preek uit Eksodus 28 daarop gewys dat die afstand tussen die heilige God 
en die mens duidelik sigbaar is in die tabernakel en die offers wat daar gebring is. Ons het egter 

ook uitgelig dat die realiteit van die versoening tussen God en die mense oor wie Hy Hom in 
genade ontferm, beklemtoon word.  
 

Hierdie versoening en genade, het ons gesê, word in besonder beklemtoon wanneer die 
hoëpriester een maal per jaar op die Groot Versoendag die versoeningsoffer gebring het en dan in 
die allerheiligste in God se teenwoordigheid ingegaan het met die name van die twaalf stamme op 

sy hart, gegraveer op twaalf edelstene. Hierdie genade en versoening was alleen moontlik vanweë 
‘n ander Hoëpriester, Jesus Christus. In sy koms, sy optrede, sy prediking en sy kruisiging skitter 
God se genade soos ‘n helder lig binne ‘n wêreld wat vasgevang is in die donkerte van sonde. 

 
Waarskuwing: dodelike erns. 
God se genade moet egter nie verkeerd verstaan word nie. Aan die some van die mantel wat die 

hoëpriester gedra het, was daar rondom goue klokkies (en granaatjies) vasgeheg. Hierdie klokkies 
moes volgens vers 35 gehoor word. Wie moes dit hoor? Meestal sê verklaarders dat die geluid 
gerig was op die volk buite die tabernakel. Hulle sou dit egter nie kon hoor nie, want goue 

klokkies se geluid is juis nie welluidend nie. Dit sou wel daar binne die heilige en die allerheiligste 
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gehoor kon word. Die hoëpriester wat die versoening bedien wat God bewerk het, sou dit hoor. 
En, lees ons in vers 35, dan sal hy nie sterf nie. Die klokkies moes die hoëpriester voortdurend 
herinner dat hy nie met ‘n formaliteit besig is nie. Hy is in die heilige God se teenwoordigheid, hy 

bedien regtig die versoening wat God bewerk en Hy doen dit vir mense wat hierdie versoening 
werklik nodig het. Indien hy sy bediening sou veruitwendig en dit net as ‘n klomp formaliteite 
afhandel, sou hy God se toorn opwek en sou hy “sterf.” Hy moes sy bediening bewustelik met 

dodelike erns uitvoer. 
 
Met hierdie bewustelike erns het ons Here Jesus Christus ook sy bediening verrig. Reeds met sy 

koms na die aarde was daar intense erns. Hy het nie aan sy bestaan op Godgelyke wys vasgeklem 
nie (Fil. 2:6-7). Die erns hoor jy ook in sy gebede (bv. Joh. 17); merk jy as hy mense teen die 
oordeel waarsku (bv. Luk. 10:13-14); sien jy in sy omgee (bv. Matt. 14:14), word sigbaar 

wanneer Hy doodsbenoud raak in Getsémané, maar is veral duidelik wanneer Hy Homself aan die 
kruis offer. Hy het nie die drag van die Hoëpriester met die klokkies nodig gehad om bewustelik sy 

bediening te volvoer nie. Met hierdie Hoëpriester verloop dit egter anders as met die Ou 
Testamentiese hoëpriesters. Juis op Hom wat bewustelik met volkome erns sy priesterlike werk 
verrig het, daal God se oordeel neer – Hy sterf! Juis omdat Hy sterf, ontvang mense wat moes 

sterf, die lewe. Meer nog, deur die versoening wat Hy bewerk, word hulle priesters vir God, sy 
Vader (vgl. Openb. 1:6). 
 

Nie meer dodelike erns nie, maar heilige erns – erns vanaf die Heilige Gees 
Hulle wat deur die offer van Jesus Christus tot priesters vir God verander is, voer nie hulle 
priesterskap in dodelike erns uit nie. Die dreigende oordeel (vgl. v. 35) is immers weggeneem. 

Ons Hoëpriester het in ons plek gesterf! Daar is egter wel erns in ons bediening – heilige erns. 
Dit is nie uitwendige klokkies wat ons lei om ons priesterskap met erns uit te voer nie. Deur die 
inwendige en vernuwende werking van die Gees gee ek op grond van die ontferming wat ek 

ontvang het, myself bewustelik as lewende en geestelike offer aan God (vgl. Rom 12:1).  
 
 

                                                        ***************** 
 
 

 

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 12 maande. 

mailto:nwgkw@telkomsa.net
http://www.gkwaterkloofrand.org.za/
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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.     
 
 

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

stoep van die kerkgebou. 
 

 


