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   Waterkruik 
JAARGANG 58                                     NO 27                           10 Julie 2021 

 
Jy kan deur middel van die volgende 
skakels aan die erediens deelneem deur net 
op die skakel te druk.-  
Video  Youtube – 
https://www.youtube.com/channel/UCsk9S
pwFCDutnUSNt5qh05g  
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/?pag
e_id=19 

 

EREDIENSTE VANDAG  

Daar sal tot verdere kennisgewing 
nie eredienste in die kerk plaasvind 
nie as gevolg van die inperking deur 
die regering. 
 

                     KOLLEKTES 

 

Diakonale kas: ABSA: Diakonie, Spaar 

Rek. No. 9139785681 
 

Deputate Jeugsorg 
Doel: Ondersteuning vir die 
werksaamhede van die Deputate 
Jeugsorg 
ABSA: Gereformeerde Kerk 
Waterkloofrand. Rek. no. 000 340 685  
 

 

 
 
 
37Maar in al hierdie dinge is ons 

meer as oorwinnaars deur Hom wat 

vir ons liefhet. 38Hiervan is ek 

oortuig: geen dood of lewe of 

engele of magte of teenswoordige of 

toekomstige dinge of kragte 39of 

hoogte of diepte of enigiets anders 

in die skepping kan ons van die 

liefde van God skei nie, die liefde 

wat daar is in Christus Jesus ons 

Here.” Romeine 8: 37 – 39 

Program vir die week 
Daar sal tot verdere kennisgewing 
geen katkisasie of Bybelstudie wees 
nie. 
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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 die Here jou seën uit Sion, Hy 
wat hemel en aarde gemaak het.”  
                                    Ps. 134: 3 
Vandag 
Br. Joryn van Staden  071 328 0326 
 
Dinsdag 13 Julie 
 Mark Lindeboom (11) 083 308 5857 
  
Woensdag 14 Julie 
Br. Wessel du Plessis    062 691 1044 
Br. Emil Kushke  082 655 4879 
Sr. Dalena Maritz  079 093 5987 
Sr. Sandra Reynders   078 278 82571 
Sr. Sophia Theunissen  082 873 5942 
 
Vrydag 16 Junie 
Br. Jan Heymans         083 653 5026 
 
 

MEELEWING 

  
Ons wens br. John Guy en Sanelle de 
Beer hartlik geluk met hulle 
huweliksbevestiging Saterdag 10 
Julie 2021.  Mag die Here julle 
huwelik ryklik seën en mag julle lank 
en gelukkig saam wees.  
082 532 1924 
 

 

 
Hartlike geluk aan Edward  
083 294 8250 en Ariza  
083 390 1031 Swanepoel wat verlede 
Sondag ‘n verbodskindjie, Gerhard, 
van die Here ontvang het.  Ons bid 
hom die Here se rykste seën toe.  
Ook geluk aan  Elmarie Erasmus 

+27833046204  ouma van die 
seuntjie. Mag hy julle baie vreugde 
van met hom beleef. 
 
Ons is saam met Japie Landsberg en 
sy gesin dankbaar dat dit beter gaan 
met hom wat die Covid virus betref. 
Hy het ongelukkig diverticulitis 
ontwikkel en word nou daarvoor 
behandel. Ons bid hom spoedige en 
volkome beterskap toe en vertrou dat 
hy spoedig huistoe sal kan gaan. Ons 
dink ook aan Jany wat hom so 
liefdevol ondersteun.  083 592 1581 
 
Br. Kobus Nel is ook nog steeds in 
die hospitaal met Covid.  Ons bid 
hom ook spoedige beterskap toe.  
Mag die Here jou en Magda krag en 
genade gee en julle veilig bewaar. 
0611 162 7057 
 
Hannie Kohlmeyer het die afgelope 
week ‘n operasie aan haar ooglid 
ondergaan.  Ons bid dat die oog 
volkome mag herstel.  
082 577 4739 
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Ek het van die hemel af gekom nie 
om my wil te doen nie, maar die wil 
van Hom wat My gestuur het. En dit 
is die wil van Hom wat My gestuur 
het: dat Ek van almal wat Hy My 
gegee het, nie een verlore sal laat  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
gaan nie, maar hulle almal op die 
laaste dag uit die dood sal laat 
opstaan. Dit is die wil van my Vader: 
dat elkeen wat die Seun sien en in 
Hom glo, die ewige lewe sal hê; en 
Ek sal hom op die laaste dag uit die 
dood laat opstaan.”   
 
                          Johannes 6:38-40 

ONTHOU JY OM OOK VIR JOU LAND TE BID? 

Dis maklik om te praat oor hoe sleg jy dink dit tans in die land gaan. Dalk voel jy daar is 
niks wat jy kan doen nie. Maar, jy kan bid. Jy kan bid vir die land, vir sy mense en vir 
dié wat regeer. As jy nie weet waar om te begin om vir die land te bid nie, hier is vir jou 
‘n paar verwysings uit die Bybel. Slaan dit gerus na: 

Bid dat die Here almal in die land vergewe.  

2 Kronieke 7:14; Spreuke 14:34 
 

Vra dat God ons help om die wat in gesag is te respekteer, en om goeie 
landsburgers te wees. 

1 Petrus 2:13-17; Romeine 13:1-3; Matteus 22:21 
 

Bid vir die wat in gesag staan, dat die Here hulle wysheid sal gee. 

1 Timoteus 2:1-2; Daniël 2:20-21; Spreuke 11:14 
 

Bid dat ander óók vir die land sal bid. 

Handelinge 17:30; Psalm 32:6-7 
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Bid dat almal sal onthou wie werklik in beheer is 

Psalm 22:28-29; Job 12:23-25 
 

Uit: Kruispad 
 

 
 
 
 

     VERWERKING VAN PSALM 121 

Ek kyk op na die berg wat so stil-stil in my wêreld kom staan het. Die berg wat 

wegkruip in mense se groet & vat & mens-wees. Die berg wat vingermerke maak op 

winkeltrollies & die rakke daar binne leeg koop. Die berg wat angs & paniek & 

onsekerheid in mense se harte gaan bêre. Die berg wat wagstaan voor die hospitaal 

& keer dat geliefdes by 'n hart-se-mens kan uitkom. Die berg wat 'n wêreld se 

ekonomie met een hand stop. Die berg wat skole se deure toemaak & lag-lag voor 

my kerk se hek gaan sit. Die berg wat bejaardes weerloos laat & hulle bang in hulle 

huise laat wegkruip. Die berg wat besighede sluit & gesinne sonder kos laat. Die 

berg wat paaie toemaak & 'n hele land se mense in hulle huise injaag. Ek kyk op na 

die berg wat so stil-stil in my wêreld kom staan het. Waar sal my hulp vandaan 

kom? Wie gaan my help om verby hierdie berg te kom? 

 

“My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het”.   

My hulp is van Hom wat die son elke oggend wakker maak & 

vir die maan sê hoe laat hy moet gaan slaap. My hulp is van 

Hom wat vir die see 'n lyn in die sand trek, & vir die branders 

sê waar hulle mag breek. My hulp is van Hom wat die berge in 

die palm van Sy hand balanseer, van Hom wat vir die swaeltjie 

genoeg krag gee om te trek wanneer dit nodig is. My hulp is 
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van Hom wat die klipspringetjie help om op die rotse te balanseer. My hulp is van 

Hom wat weet wat my naam is, wat my hart se bang & onsekerheid ken, wat weet 

waar ek bly & waar ek wegkruip. My hulp is van Hom wat die hemel & die aarde & 

vir my met soveel liefde & sorg gemaak het. 

 

Dit is Hy wat die vliegtuie & die skepe stop, sodat die aarde weer kan asemskep. Dit 

is Hy wat horlosies se tyd laat stilstaan, sodat mense weer kan leer om te wees, & 

nie net om te doen nie. Dit is Hy wat mense een vir een onder een dak bymekaar 

maak, & hulle daaraan herinner dat hulle 'n gesin is. Dit is Hy wat die roetine & 

gejaag wegvat, & kinderlaggies om 'n bordspeletjie laat baljaar.  Dit is Hy wat 

mense leer om mekaar weer in die oë te kyk & te gesels & uit die hart uit te gesels.  

Dit is Hy wat Sy kerk na mense se huise toe vat, sodat almal Sy woord kan hoor, nie 

net op 'n sondag nie, maar elke dag. Dit is Hy wat die boodskap van hoop sag & stil 

van een huis na 'n ander oordra.  Dit is Hy wat seker maak dat gesinne weer saam 

bid en Bybel lees. 

 

Dit is Hy wat die duisende slagoffers wat oorweldig word deur die berg, stil in Sy 

arms toevou & hulle verseker dat Hy hulle nooit sal los nie. Dit is Hy wat vir ons 

gesê het dat ons dit in hierdie wêreld nie altyd maklik sal hê nie. Dit is Hy wat 

belowe het dat Hy by ons sal wees; vandag, more & totdat ons vir altyd by Hom 

gaan bly. 

 

Ek kyk op na die berg wat so stil-stil in my wêreld kom staan het. Wie gaan my help 

om verby hierdie berg te kom? My hulp is van die Here. Nou & vir altyd. 

 

Amen. 

                                                                                           Skrywer onbekend. 

Die volgende onderhoud van die redakteur van Die Kerkblad op Pta FM word weer 

op 18 JULIE 2021 om 07:45 uitgesaai. Luisteraars kan inskakel op 104.2/106.6 MHz 

of TV oudiokanaal 887. 
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FUNKSIONARISSE VAN DIE GEMEENTE EN ANDER INLIGTING 
 

 
 
 
PREDIKANT         SKRIBA 
Ds. Gerben Meijer         Wico Swanepoel 
062 279 4469       084 588 5654   
MONUMENTPARK      
 
ATTESSKRIBA       OUDL SKRIBA 
Tinus Erasmus        Corrie Skinner 
012 807 5213        082 494 0309 
082 410 2252 
 
VOORSITTER DIAK ORRELIS 
Arie Hoogenboezem       Ansie Wichmann 
082 785 0804         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 
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