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In hierdie grendelstaattyd kan jy deur middel van die
volgende skakels aan die erediens deelneem deur net
op die skakel te druk.
Video Youtube –
https://www.youtube.com/channel/UCsk9SpwFCDutnU
SNt5qh05g
Facebook - https://m.facebook.com/GereformeerdeKerk-Waterkloofrand-108148367442176/
Oudio Kerkdienstgemist –
https://kerkdienstgemist.nl/stations/559Gereformeerde-Kerk-Waterkloofrand---Pretoria
Gereformeerde
Kerk
Waterkloofrand
https://www.gkwaterkloofrand.org.za/?page_id=19

–

“Laat die kindertjies na My toe kom en
moet hulle nie verhinder nie, want die
koninkryk van God is juis vir mense
soos hulle.” Markus 10:14

DIENSBEURTE
Vandag:

09:30 Wyke 01 & 03
Ouderlinge: Br. Corrie Skinner
Br. Willie Enslin
Diaken:
Sr. Clarisse Venter

Program vir die week
Vanoggend na die erediens.
Katkisasie vir die laerskoolleerders op
hulle gewone plekke.

18:30 Wyke 4 & 5

Maandag: Pastorie
Katkisasie vir Hoërskoolleerders:
16:00 - Graad 10
17:00 - Graad 8, 9
18:00 - Belydenisklas

Ouderlinge: Br. Gerhardt Koekemoer
Br. Daniël du Plessis
Diaken:
Sr. Wena Kloppers

KOLLEKTES
Tydens die erediens:
Diakonale kas:
ABSA: Diakonie,
Spaar Rek. No. 9139785681

19:00 Ouer Jeug Vereniging
Bybelstudie vir jongmense.
Donderdag:
Bybelstudiegroepe
09:30 In die konsistorie
18:30 Virtueel. Kontak Neels Kloppers
vir meer besonderhede.
19:30 oor MicrosoftTeams.

Na die erediens: Kerkkas
ABSA: Gereformeerde Kerk
Waterkloofrand
Rek no. 000 340 685
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jaar vir julle vol vreugde en geluk wees
met goeie gesondheid.

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.

MEELEWING
Innige simpatie aan br. en sr. Willem
en Inka Wepener en hulle kinders
Ercan en Aliya. Inka se ma is
Sondagnag in haar slaap oorlede. Mag
die Here julle ryklik vertroos en
versterk in die tyd. 083 475 5050

“Vertrou volkome op die Here en
moenie op jou eie insigte staatmaak
nie. “ Spreuke 3: 5
Maandag 14 September

Sr. Corrie Kruger
072 203 7959
Franco v d Merwe (10) 082 562 6752
Sr. Ansie Wichmann
072 605 8675

Sr. Janine de Beer se pa is ook die
afgelope tyd oorlede. ons bid jou en
jou dogters Marli, Elzaan en Karla die
vertroosting van die Heilige Gees toe.
082 600 3709

Dinsdag 15 September

Sr. Jacorien Swart
082 467 6082
Sr. Bets van den Heever 082 775 7305

Maar God is ryk in
barmhartigheid
en het ons innig
lief. Deur sy
groot liefde het
Hy ons wat dood
was as gevolg
van ons oortredings, saam met
Christus lewend gemaak. Uit genade
is julle gered! Efesiërs 2:4

Woensdag 16 September
Sr. Gené van Wyk

071 682 7782

Vrydag 18 September

Br. Deon Bos
082 631 2016
Ethel Coetzee (jnr) (16) 064 687 2272
Br. Tjibbe Spoelstra (jnr) 082 331 3108
Br. Jacques Tredoux
073 245 8307
Christiaan vd Merwe (14)082 773 7829

Saterdag 19 September

Br. Ian de Villiers
082 336 6519
Br. Herman Hamersma 061 003 9129
Br. Piet Robbertse
083 400 8796

BEVESTIGING AS DIAKEN
Br. Francois de Kock word vanaand
tydens die erediens as diaken bevestig.
Hartlik geluk. Ons bid jou die Here se
seën toe op die werk wat jy vir sy
Koninkryk gaan doen.

Hartlik geluk aan sr. Corrie Kruger wat
vandag haar spesiale verjaardag vier
en aan br. Piet Robbertse wat
Saterdag sy 90ste verjaardag vier.
Ons bid julle die Here se rykste seën
toe in die nuwe lewensjaar. Mag die
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ATTESTATE

te plaas. Indien u hiervan gebruik wil
maak, skakel gerus vir Janru Reynders
by 071 100 0574 of stuur vir hom ‘n
epos
met
al
die
inligting
janrureynders@gmail.com.

Attes ontvang: Dis vir ons aangenaam
om Wico Swanepoel en sy verloofde
Mareli Rall hartlik te verwelkom in ons
midde. Hulle kom van Rietvalleigemeente. Ons vertrou dat julle gou
tuis sal voel in die
Waterkloofrandgemeente.

GESPREKSAAND 20 Sept 19:30
Tema - Engele

Br. en sr. Louwrens en Lisma Dreyer
en hulle seuns Louwrens jnr en
Johannes het met attes vertrek na
Pretoria Alkantrant gemeente.

Wat staan daar in die Bybel oor
engele?
Hoekom het die Here die engele
gemaak?
Hoe hanteer jy ’n gesprek met iemand
wat besig is met die oproep van
geeste?

Ons wens julle alles van die beste toe.
KAN U HELP
Daar is ‘n lidmaat in die gemeente wat
sekere dienste kan verskaf in ‘n
tydelike of permanente hoedanigheid.
Vir meer besonderhede sien berig in
die blaadjie “Uit die Diakensbank”.
Die Diakonie het dit ook goed gedink
om
voortaan
die
dienste
van
gemeentelede en/of hulle besighede
op ‘n aparte blaadjie in die Waterkruik

VREEMDKLINKENDE WOORDE IN DIE PSALMBOEK - 17

Psalm 91: 6 - Gewiek: met vlerke, vinnig bewegend

"met liggewiekte treë"
Psalm 92: 3 - Ras: vinnig, haastig, skielik

"hul weet nie dat hul ras sal struikel"
Psalm 98: 4 – Vierskaar span: regbank spreek oordeel uit

"Hy span sy vierskaar in die wolke en oordeel
in regmatigheid"
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Psalm 104: 1 - Seer: beslis, ongetwyfeld

"My God, u is uitnemend seer verhewe"
104: 10 - Lommer: blare van 'n boom

"die wilde bome ..wat wyd hul lommer opevou"
104: 16 - Leviatan: dier van monsteragtige afmetings

"oor waterbaan...daar laat U Leviatan speel"
EK GETUIG VAN GOD DEUR MY DIENSBAARHEID ALLEEN
Jy is geroep om getuie vir Christus te wees. Jou getuienis begin by jou gesindheid in
jou hart. Daarby bly dit nie. Jesus leer ons dat ’n mens se lewe ook ’n getuienis is.
Jy getuig óf vir God óf vir Mammon, leer Jesus in sy Bergrede. Mammon is die
wêreld met sy materialisme, sy gerigtheid op geld en aardse besittings. God en sy
koninkryk staan teenoor die ryk van die materialistiese wêreld. Die twee is nie met
mekaar te versoen nie – dit is óf God óf Mammon.
Waarom so? Indien jy jou beywer vir materiële welvaart, sal so ’n lewe jou
heeltemal in beslag neem. Jou tyd en energie sal grootliks aan die verkryging van
welvaart bestee word. God vra van jou jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand
en al jou krag (Matt. 22:37.) Jy kan dus nie God én Mammon dien nie. Jy beywer
jou óf vir materiële welvaart óf vir God.
Hierdie woorde van Jesus dring elke gelowige om
selfondersoek te doen. Waarvoor beywer jy jou?
Waaraan bestee jy die meeste tyd, energie,
beplanning en gedagtes? Ons sondigheid maak
dat die grootste deel van ons lewe maklik deur
Mammon in beslag geneem kan word. So ’n lewe
stuur af op ’n doodloopstraat. Jesus het ons
geleer hoe om in die koninkryk van God te leef.
Hy het ons ook deur sy dood en opstanding verlos van die sonde van materialisme
en ons nuut gemaak om met God en vir Hom in sy koninkryk te kan leef. Die Heilige
Gees woon en werk in my, sodat jy jou lewe wy, nie in diens van materiële welvaart
nie, maar diensbaar aan God. Dien God dan met blydskap op elke terrein van die
lewe en wees so getuie vir Hom.

Ds. PJ Nel
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FUNKSIONARISSE VAN DIE GEMEENTE EN ANDER INLIGTING
PREDIKANT
Ds. Gerben Meijer
062 279 4469
MONUMENTPARK

SKRIBA
Johan Hoogendyk
082 319 3377

ATTESSKRIBA
Tinus Erasmus
012 807 5213
082 410 2252

OUDL SKRIBA
Corrie Skinner
082 494 0309

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.

VOORSITTER DIAK
ORRELIS
Jacques Tredoux
Ansie Wichmann
073 245 8307
072 605 8675

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

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.

Diakens
ABSA: Diakonie Spaar Rek. No. 9139785681

BLAPSE IN KERKBLAADJIES
* Die lae selfbeeld-ondersteuningsgroep vergader
Donderdagmiddag om 15:00 in die sysaal. Gebruik asseblief die agterdeur.
* Die Weight Watchers-groep vergader Donderdag om 14:00 in die saal. Gebruik asb die
dubbeldeure by die sy-ingang.
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