
 

Kollekte tydens vandag se nagmaal 
Die Diakonie het dit goed gedink om vandag se kollekte van die erediens te hou as reserwe 
in die diakonalekas. 

 
Die Jeug van die Gereformeerde Kerke 
Die Gereformeerde Jeugvereniging beplan om te gaan kamp en alle jong werkendes en 

studente word hartlik uitgenooi om deel te wees van die byeenkoms. Dit gaan DV die 
naweek van die 22ste tot 24ste Oktober 2021 plaasvind. Vir meer inligting en finale reëlings 
kontak gerus vir Janru Reynders by 071 100-0574.  

 
Diakonie se fondsinsameling 
Weens die huidige situasie in die land kon ons nie ‘n funksie reel, soos gewoonlik met 

vandag se nagmaal nie. Hou asb. u oog op die gemeentenuus, ons gaan dit beplan en 
uitvoer voor die jaar verby is. 
 

Samevatting van die Diakonie se finansies 
Die diakonie was geseënd vir die jaar 2021 sovêr met die bydraes wat ontvang is. Ons kan 
met gemak die onderstandsgevalle van hulp wees en daarby hulp verleen aan persone wat 

eenmalige bedrae benodig. Ons kan ook met gemak nog die bydraes maak tot die Rooiwal 
en Elandspoort gemeentes. 
 

Ons probeer die kontant reserwes in die diakonie hoog hou tot die effekte van COVID 19 
verminder het. Daarna sal ons die reserwes waaroor ons dan beskik begin vrystel waar daar 
steeds nood is. Ons doelwit is om 3 maal die maandelikse uitgawes in kontant te hou, tans 

bereik ons hierdie doelwit en meer. Ons is baie dankbaar teenoor die Here vir die middele 
wat Hy aan ons beskikbaar stel en die genade en leiding wat Hy ons bied om dit reg aan te 
wend. 
 

Indien u weet van ‘n gemeentelid wat finansieële hulp benodig skakel asb. met u 
Wyksdiaken. 
 

Diakonale Groete 
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UIT DIE DIAKENBANK 

Sondag 19 September 2021 
 
2 Korintiërs 9:7 – Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, 
nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. 


