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 Waterkruik 
JAARGANG 57                                    NO 13                                 5 April 2020 

 
In hierdie grendelstaattyd kan jy deur middel 
van die volgende skakels aan die erediens 
deelneem asook die erediens op Goeie 
Vrydag en die begrafnisdiens op Woensdag: 
 

Video 

Youtube – 

https://www.youtube.com/channel/UCsk9Sp

wFCDutnUSNt5qh05g  

Facebook - 

https://m.facebook.com/Gereformeerde-

Kerk-Waterkloofrand-108148367442176/  

 

Oudio 

Kerkdienstgemist – 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/559-

Gereformeerde-Kerk-Waterkloofrand---

Pretoria  

Gereformeerde Kerk Waterkloofrand – 

https://www.gkwaterkloofrand.org.za/?page

_id=19  

U kan ook op die Gereformeerde Kerk 
Waterkloofrand se webwerf ingaan en 
die skakels “oudio” of “video” volg. 
 
 

EREDIENS GOEIE-VRYDAG 

 
Die gesamentlike erediens wat op 
Goeie Vrydag 10 April sou plaasvind, 
sal nou om 09:00 uitgesaai word op 
dieselfde manier as wat die eredienste  
uitgesaai word. Skakel my asb indien 
u probleme het met die inskakeling vir 
die eredienste.  083 398 9080 

 
 

 

                VERJAARSDAE 

Ons wens die volgende broeders en 
susters van harte geluk met hulle 
verjaarsdae. Ons bede is dat die nuwe 
lewensjaar vir julle en julle geliefdes 
vreugde en ryke seën sal inhou. 
  
“Mag barmhartigheid, vrede en liefde 
in oorvloed aan julle geskenk word.”                          

Judas: 2 
Vandag 
Heinrich Keyser (1) 083 450 1975 
Br. Braam Kruger  082 850 1164 
 
Maandag 6 April 
Sr. Ansie Heymans 083 653 5037 
 
Vrydag 10 April 
Anne-May Fogwill (14)  082 325 8399 
 
Saterdag 11 April 
Sr. Heleen Hoogenboezem  
                                   082 367 0144 
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MEELEWING 

 
Met hartseer maak ons bekend dat br. 
Cobus Steenekamp Woensdagoggend,  
na hartversaking, in die hospitaal 
oorlede is.  Hy was die seun van  
br.en sr. Roelf en Alida Steenekamp.  
Ons bid dat die Here julle en julle 
familie sal vertroos en versterk in 
hierdie moeilike tyd.  083 303 9693 
Die troosdiens vind Woensdag om 
11:00 plaas en sal uitgesaai word  
 
 
 
 
 

 

 
 

“Aan God die Vader van ons Here 
Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy 
is die Vader wat Hom ontferm en die 
God wat in elke omstandigheid moed 
gee. In elke moeilikheid bemoedig Hy 

ons. Daarom kan ons ook ander 
bemoedig  wat in allerlei moeilikhede 
verkeer. Ons kan hulle bemoedig met 
dieselfde bemoediging waarmee God 

ons bemoedig” (2 Kor. 1:3 – 4)  

IN SY HANDE 

 
Oor die Paastyd kry mens baie boodskappe wat die betekenis van die kruisgebeure 
uitdruk.  Die volgende boodskap het dit puik beskryf…  
 
'n Gholfstok in my hande beteken nie veel nie. 'n 
Gholfstok in Ernie Els se hande beteken 'n paar miljoen 
rand. Dit hang af in wie se hande dit is... 
 
'n Stok in my hande kan gebruik word vir 
selfverdediging. 'n Stok in Moses se hande het die see geskei. Dit hang af in wie se 
hande dit is... 
 
Twee vissies en vyf brode in my hande beteken 'n paar vistoebroodjies. Twee 
vissies en vyf brode in God se hande beteken kos vir duisende. Dit hang af in wie se 
hande dit is... 
 
Met spykers in my hande kan ek 'n kassie bou. Spykers in Jesus se Hande beteken 
Oorwinning & Verlossing vir die hele wêreld. Dit hang af in wie se hande dit is... 
 
So, sit jou bekommernisse, jou vrese, jou hoop, jou drome, jou familie, jou 
verhoudings -ALLES- In God se Hande. Onthou - Dit hang af in wie se hande JY is! 
Jy is in God se hande! 

Met erkenning aan André - SA Gemeenteswebwerf 
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ONS EIE TV-PLATFORM: http://www.glomedia.tv/ 

Die GKSA en die NHK het saam ons eie TV-platform geskep om goeie Christelike 
programme op professionele TV standaard te vervaardig. Hoewel die vervaardiging 
eers vanjaar begin het, is baie ure en baie soorte programme vir jonk en oud reeds 
beskikbaar. Programme word weekliks bygevoeg.  

Ondersteun die inisiatief deur na www.glomedia.tv te gaan en aan te sluit teen R49 
per maand. GLOmedia-tv gee aan Christenouers ‘n aanlyn alternatief.  
Jy kan ook armer gesinne borg of voorstelle maak deur ʼn e-pos te stuur na 
navrae@glomedia.tv  

 

KOM ONS GEBRUIK ONS AFSONDERINGSTYD NUTTIG 

 
Die grendelstaat, die 21 dae van inperking, waarin ons ons nou bevind en waarvan 
iets meer as ‘n week nou eers verby is, en nog baie dae voorlê, het tog meer as een 
positiewe gevolg. Een daarvan is ‘n groot mate van VRYE TYD. Kom ons elkeen 
gebruik ‘n deeltjie daarvan om kreatief te wees, vreugde in onsself te vind en goed 
te doen vir ander. So werk dit: 
 

1. Maak ‘n A4 of A5 kunswerk. Soveel as jy wil – gebruik enige 
medium: potlood, kleurpotlode, waterverf. Enige onderwerp – 
jou troeteldier, ‘n blommetjie, jou lessenaar. Dit hoef nie 
hogere kuns te wees nie. ‘n Lyntekening, gekrabbel, enigiets 
waarvoor jy lus het. Gou sal jy ontdek hoeveel vreugde dit 
gee aan/ in jouself. 

2. As die inperking verby is, hou ons ‘n kunsuitstalling in die saal en ons koop 
mekaar se werk vir R5 of R10 of R15 of … maksimum R100. 

3. Die geld so geïn skenk ons aan die Diakonie vir barmhartigheidsdiens. 
 

Die lekker van die projek is dat klein klein kinders tot die oudste senior daaraan kan 
deelneem, gesinne kan dit saamdoen, en weer en weer. 

Kom ons teken! 

ANDER UITSAAIDIENSTE 

 
Die webblad van die Admin Buro met gemeentes wat eredienste uitsaai, asook dié 
wat dit op hulle webwerf beskikbaar stel, is op datum gebring. Gaan na 
www.gksa.org.za. Klik op Gemeentes en dan Eredienste. 
Die direkte skakel is http://www.cjbf.co.za/uitsaaidienste.html 

http://www.gksa.org.za/
http://www.cjbf.co.za/uitsaaidienste.html
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COVID-19: STAAN FERM OP GOD SE BELOFTES IN DIE BYBEL 

Met die aanbreek van 2020 het baie mense groot hoop gehad vir die nuwe jaar en 
uitgesien na 'n nuwe begin. Dit is 'n paar maande later en dinge lyk bleek. Die 
Koronavirus, Covid-19, saai paniek regoor die wêreld en skielik is daar vrees en 
onsekerheid in die harte van miljoene. Die beperkinge wat daar geplaas word 
rakende grootskaalse vergadering van mense, het grotendeels 'n einde gebring aan 
aanbidding in groepe. Dit lyk of selfs vanjaar se Paasfeesvieringe hieronder sal lei. 
Tog, word ons as gelowiges geroep om die lig te wees in die wêreld veral in donker 
tye soos hierdie. Die hoop wat ons het in ons Hemelse Vader en sy beloftes in sy 
Woord maak dat ons die lig op die heuwel kan wees vir diegene wat nog verlore en 
paniekbevange is. 
Ons mag dalk by tye ook voel dat die paniek van ander ons wil oorval, maar God se 
Woord gee ons die versekering dat ons met Jesus Christus vrede kan hê wat alle 
verstand te bowe gaan. Vrede en die wete dat ons God in beheer is, ongeag die 
omstandighede waarin ons verkeer. Laat ons wegdraai van die vrees en paniek van 
die wêreld en fokus op ons geloof en gebed.  
Hierdie Paasfees, wanneer ons weer eens hierdie wonderlike offerdaad vier, sal 'n 
groot gedeelte van die planeet vasgevang wees in die donkerte van die Covid-19 
pandemie. In die tyd van Jesus se dood, was daar ook 'n allesomvattende donkerte 
oor die wêreld. Die man op wie so baie hul hoop geplaas het, het dood aan 'n kruis 
gehang. Toe was daar ook vrees, angstigheid en onsekerheid. Maar toe breek 
Maandag aan, en die graf was leeg. Jesus het sonde en die dood oorwin sodat almal 
wat hul hoop op hom vestig die ewige lewe kan beërwe. 
Hierdie virus is van die wêreld en tydelik, laat ons sterk staan in ons geloof en 
vertrou op die een wat reeds die wêreld oorkom het en wat vir ewig is. 
 
 

Koningskinderskamp Desember 2019 

Geagte Waterkloofrand gemeente   29 Maart 2020  
 
Dit is met groot dank en opgewondenheid dat ons die skrywe rig om verslag te 
doen van die Koningskinderskamp van Desember 2019.  
Die Derdepoort koningskinderskamp bestaan al vir ‘n aantal jare. Ons het in 2019 
na u uitgereik vir finansiële bystand vir die aanbied van die kamp en is baie bly om 
verslag te doen dat die kamp ‘n enorme sukses was. Met 2019 se kamp het ons 
goeie groei beleef in die kampgetalle. Deur die kontak met die kinders, kon ons ook 
verskeie huisgesinne bereik en so ‘n evangelisasie-aksie loods.  
Die kamp het in aanvang geneem op die 5de Desember waar die kinders op die bus 
geklim het en vertrek het na Warthog Inn in Brits. Dit was vir die volle duur van die 
kamp reënerig gewees. Ons kamptema was: “Wie is Jesus?” Elke groepleier was 
goed vergewis van die tema en het die tema baie goed behandel met die verskeie 
kinders wat in hul groepe was. Die tema is by wyse van woordverkondiging en 
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groepuitdagings aangebied en die kinders wat deelgeneem het aan die kamp het dit 
baie geniet en as verrykend ervaar. Ons het op die 8ste Desember teruggekeer na 
die Derdepoort gemeente, waar die susters van die gemeente vir al die kinders en 
hulle ouers ‘n ete voorberei het. Almal het dit saam genuttig.  
Ons het met die kamp ‘n nuwe element bygebring waar ons ‘n sterk 
leierskapsontwikkeling element by die kamp gevoeg het in die vorm van hoërskool 
en naskoolse groepleiers. Dit het die kamp ‘n nuwe en uitgebreide kapasiteit gegee 
in die vermoë om meer individuele aandag te gee aan die kinders wat die kamp 
bygewoon het.  
Al die nuwe elemente en uitbreiding wat gedoen is in die aanbied van die kamp 
soos die leier ontwikkeling en die basiese onkostes wat aangegaan is soos vervoer 
en verblyf was alles meer moontlik gemaak deur die verskeie gemeentes en ander 
belanghebbendes wat hande gevat het in die aanbied van die geleentheid.  
Ons hoop van harte dat die ooreenkoms met u gemeente so sal kan voortgaan en 
dat ons op die sukses wat ons reeds behaal het met die kamp kan uitbrei en verder 
die belangrike ontwikkeling doen met die leiers wat in die toekoms in ons plekke die 
kampe sal aanbied.  
Besondere dank aan u, die Waterkloofrand gemeente, vir u bydrae vir die kamp!  
Liefde in Christus  
Koningskinders-span van GK Derdepoort 
 

FUNKSIONARISSE VAN DIE GEMEENTE EN ANDER INLIGTING 

 

PREDIKANT SKRIBA 
Ds. Gerben Meijer  
062 279 4469 JohanHoogendyk   
Duikerlaan 52 082 319 3377 
MONUMENTPARK 
 
ATTESSKRIBA OUDL SKRIBA 
Tinus Erasmus Corrie Skinner 
012 807 5213 082 494 0309 
082 410 2252 
 
VOORSITTER DIAK ORRELIS 
Jacques Tredoux Ansie Wichmann 
073 245 8307 072 605 8675 
 
e-pos kerk: nwgkw@telkomsa.net 
 
webwerf: www.gkwaterkloofrand.org.za 
Daar is skakels wat u neem na oudio- en 
videouitsendings van eredienste wat onlangs 
op die internet uitgesaai is. 
 

SONDAGKOSTER 
Hein Wichmann          082 873 3569 
 
WEEKKOSTER 
Nienke vd Walt          083 398 9080 
 
KANTOOR 
Nienke vd Walt 083 398 9080 
 
 
KANTOORURE 
Donderdag en Vrydag: 9 – 12vm. 
U kan egter enige tyd 083 398 9080 skakel. 
 
BANKBESONDERHEDE 
Kerk 
ABSA: Gereformeerde Kerk Waterkloofrand 
Rek no. 000 340 685 
 
Diakens 
ABSA: Diakonie Spaar 
Rek. No. 9139785681 

 

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

