
 

Kollekte tydens vandag se nagmaal 
 

Vandag se kollekte onder die diens gaan die diakonie gebruik vir 
barmhartigheid – hulpbehoewendes binne en buite die gemeente. 
 

1.      Koningskinders Noordelike Pretoria 
Dit is ‘n aksie van lidmate vanuit die Gereformeerde Kerk Wonderboompoort, 

en staan onder toesig van die kerkraad van die GK Wonderboompoort. Hul 
hou aan die einde van elke jaar ‘n kamp vir kinders tussen 6 en 12 jaar wat in 

en om Wonderboom en Daspoort omgewing woon. Dit is kinders wat in uiters 
moeilike omstandighede woon en groot word. Die primêre doel van die kamp 
is om die Evangelie van Christus te verkondig, en om dan ook nuwe kinders te 

betrek vir die volgende jaar se weeklikse en maandelikse 
Koningskindersaksies. 

  
Daar word tydens die kamp gepoog om ‘n  
vertrouensverhouding tussen die groepleiers  

en die kinders te vestig, waarna daar  
gedurende die volgende jaar, meer intensief 

met die kinders gewerk word. Dié opvolgwerk 
 is evangelisasie in die vorm van katkisasie  
elke Sondagmiddag, en ‘n Bybelstudie- 

en-speletjiesaand elke eerste Vrydagaand van die maand. 
  

Hul beplan om Desember ongeveer 70 kinders en 30 volwassenes, wat 
groepleiers, ‘n kombuisspan, en kampouers insluit, te laat kamp waarvan so 

10 tot 20 kinders gereeld die weeklikse, en so 15 tot 30 die maandelikse 
aksies bywoon. Die beraamde koste vir die kampe is ongeveer R 90,000.00.  
  

Lidmate wat daartoe geroepe voel, kan ‘n maandelikse of jaarlikse bedrag 
skenk om sodoende hierdie werk in die koninkryk van God te bevorder. Die 

koste per kind vir die kamp beloop ongeveer R 1,500.00.   
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1 Korintiërs 12:7 – Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot 
voordeel van almal 

 

 



  
Indien dit vir u moontlik is om ‘n bydrae tot die Koningskindersfonds te maak, 

betaal dit asseblief oor in die volgende rekening. 
Koningskinders Noordelike Pretoria 

Rekeningnommer: 9276253131 
Bank en Tak: ABSA, Pretoria-Noord, 632005 
Verwysing: KKF XXXX - waar XXXX u gemeente, of die lidmaat se naam is. 

  
Die Diakonie van GK Waterkloofrand sal ook `n bedrag van R1500 vir die doel 

skenk. 
 

Die Glaskas 
 
                         Hiermee wil ons, ons harlike dank uitspreek vir die bydreas  

                         in Die Glaskas. Die oprengs vir September 2018 was  
                         R 184.45.  Daarmee kan ons al help om vir die kinders  

                         sakgeld te verskaf waar dit baie nodig is. Glo ons sal so  
                         voortgaan. (Die Glaskas is die glaskassie by die hoofuitgang  
                         van die kerk waarin u al u oortollige kleingeld kan gooi.) 

 
Sakgeld vir die kinderhuiskinders: 

Daar is `n behoefte dat die kinderhuise graag aan die kinders  
sakgeld wil gee vir die Desembervakansie. Dit is darem lekker  
vir die kinders wat in die kinderhuis bly om iets ekstra te kan  

koop. Vir die kinders wat in gasgesinne uitgeplaas word is  
daar `n behoefte, veral onder die dogters en ouer kinders,  

om geld vir persoonlike items te hê. Hulle is maar skaam om vir vakansie 
ouers te vra. 
Bydraes sal verwelkom word en kan of in ‘n koevert geplaas word, gemerk vir 

“kinderhuis sakgeld“ of in die Diakonie se rekening betaal word. Besonderhede 
as volg 

Bank: ABSA 
Rekening nommer: 2019885795 

Tak nommer: 632005 
Verwysing: KSG Met lidmaat naam en van. 
 

 

 

 


