
 

 

Kollekte tydens vandag se Nagmaaldiens 
Die kollektes tydens die Nagmaaldiens is ter ondersteuning van die diakonale-kas.  
 
Die bydraes vir die diakonie het met groot dankbaarheid gegroei maar die ondersteuning aan 
bystand gevalle het vermeerder weens die medies-en lewenskostes, wat drasties verhoog het. 
 
Siekesorg  
Met groot dank aan die susters in die gemeente van die diensgroep. Siekesorg-en besoeke wat 
senior lidmate, genoem as “ons senior-vriende” gereëld besoek, ondersteun en aktief betrokke is 
met die versorging van dié lidmate.  
 
Daar is `n behoefte aan lidmate wat hulself geroepe voel om by die diensgroep aan te sluit, selfs 
ons jonger lidmate. Die diakonie sal die diensgroep ondersteun in die beplanning en aanbied van 
`n gesellige lentefunksie vir ons senior lidmate.  
 
Die diakonie versoek dat die gesin of familie van lidmate wat ernstig siek is en tuis of in 
mediesesorg van `n hospitaal is, hul Wyksdiaken of diensgroep kontak vir ondersteuning, sou 
daar `n behoefte daarvoor wees. 
 
Vervoer na kerkdienste 
As daar hulp verlang word of hulp met vervoer verleen kan word aan lidmate wat graag 
eredienste op Sondae wil bywoon – kontak Arie Hoogenboezem 082 785 0804. 
 
Samevatting van die stand van die diakonie finansies 
Die uitgawes, weens die uitwerking van die Covid-pandemie, plaas druk op die gemeenskap en die 
bedieningsareas waar die diakonie onderstand bied. Die diakonie sal voortgaan om die fondse 
onder Sy leiding en toesig aan te wend en finansiële steun te bied waar dit benodig word. 
 
Met groot dankbaarheid teenoor die Here, toon die diakonale rekening groei. Daar is egter nuwe 
uitdagings vir van ons gemeentelede met mediese uitgawes, verblyf en ander lewensonkostes wat 
drasties gestyg het. Die diakonie van Elandspoort het in Maart 2022 `n versoek aan die diakonie 
van Waterkloofrand gerig vir bystand van R3 000 vir noodverligting in hul gemeente. Daar is ook 
uitbetalings gemaak aan die diakonieë van Rooiwal en Elandspoort, 7 onderstandsgevalle, die 
Jeugkamp, en President Kruger Kinderhuis, Villieria Pretoria. Die diakonie van Waterkloofrand 
ondersteun ook in van die Teologiese studente se lewenskostes en Dirk Postma tehuis. 
 
Die Glaskas  
Die diakonie het `n “glaskas” in die ingangsportaal van die kerkgebou geplaas en moedig elke 
lidmaat aan om u beursie met kleingeld daar uit te skud. Die glaskas word gereëld leegemaak en 
dié geld word goed aangewend bv. vir sakgeld vir die kinders van die President Kruger Kinderhuis. 
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Handelinge 1:19 

 “En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en `n wolk het Hom voor hulle oë 
weggeneem” 



Nuwe Nagmaalbekers 
Danksy die ruim bydrae van gemeentelede, is agt nagmaalbekers aangekoop om in die tekort te 
voorsien. Daar is nou `n voldoende hoeveelheid nagmaalbekers, wat die bediening van die Heilige 
Nagmaal vergemaklik. Ons gemeente is geseën met `n groot getal nuwe intrekkers en na die 
vrese vir Covid-verspreiding afgeneem het, het die gebruik van die nagmaalbeker in plaas van die 
kelkies, toegeneem.   
 
Addisonele nagmaaltafels en banke 
Met groot dank aan die onbaatsugtige bydrae van `n lidmaat vir die addisionele nagmaalbanke en 
tafels wat in meer sitplek voorsien tydens nagmaalgebruik. As gevolg van die meerdoelige gebruik 
van die meubels, bv vir gebruik vir katkesasieklasse in die kerkgebou, is daar besluit om die 
meubels permanent te behou en nie slegs vir gebruik tydens nagmaalbediening nie. 
 
President Kruger Kinderhuis - Akwaponiese fondsinsamelings projek 
Die installasie van `n akwaponiese stelsel op die terrein van die Kinderhuis word beplan. Verskeie 
fondsinsamelingsgeleenthede en ander aksies is tans in werking om dié stelsel `n realiteit te 
maak. Die stelsel sal in fases installeer word ten doel om in die totale behoefte van varsprodukte 
vir voedsame maaltye te kan voorsien en met die oorskot produksie, `n mark vir afset te skep wat 
bydrae tot inkomste vir die Kinderhuis. Die stelsel sal meerdoelig wees en al die inwoners en 
betrokkenes by die Kinderhuis, betrek. Die installasie van die akwaponiese stelsel word as sake-
geleentheid aan die Kinderhuis aangebied. Dié eienaarskap sal die kinders van die huis ondersteun 
in`n sin van verantwoordelikheid, dissipline en is terapeuties. Die seuns en dogters met 
belangstelling in die stelsel, sal indiensopleiding ontvang asook loopbaangeleenthede bied. 
 
`n Tweede Gholfdag ten bate van dié projek word aangebied op Dinsdag, 21 Junie by die 
Waterkloof Gholfklub. 4-bal span inskrywings, pryse (4 x per span – bv `n kruiwa met 
tuingereedskap of kompos of “drinkgoed”, braaier ens. as veilingitems), skenkings en donasies 
word dringed benodig. Dankie aan elke lidmaat se skenking en inbetaling in die Projekfonds. 
(Enige bedrag is welkom).  
 
Die Agri X Groep, aanbieders van die gholfdae, bestuur die projek en fonds. 
www.agrixgroup.com 
Fondsrekening - Group Agri X (Pty) Ltd | FNB Besigheidsrekening | Kode 255355 
Rek no 6291 304 0325 | Verwysing: Kinderhuis |Navrae - Marianna du Plessis |063 076 9135 
 
 
Ons is oorwinnaars - Leef vandag soos die oorwinnaar, wat jy is in Jesus Christus ons God en 
Koning. 
Loof Hom, prys Hom want Sy genade is groot. 
 
Diakonale groete  


