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Dagboek 

Vandag 
3 Des 

Deurkollekte: Uitreik 

Sondag 
10 Des 

Deurkollekte: Uitreik 

 

Deurkollekte vir Paul Kruger 

Kinderhuise 
 
Doel: Finansiële ondersteuning en 
betrokkenheid by die twee 
Gereformeerde President Kruger 
Kinderhuise in Pretoria en 
Reddersburg.  

• Die missie van hierdie kinderhuise is 
om kinders tot hulle volle potensiaal te 
laat ontwikkel deur hoë standaard van 
geestelike, emosionele, 
opvoedkundige en skolastiese 
versorging te bied. 

• Die visie van hierdie kinderhuise is om 
kinders, uit behoeftige en 
getraumatiseerde gesinsomgewings, 
deur Christelike normes en waardes te 
begelei tot volwaardige jong 
volwassenes wat hulleself in die 
samelewing kan handhaaf. 

• Beide kinderhuise is geregistreer vir  
63 kinders tussen die ouderdomme 
van 2-18 jaar. 
 
Vanaf Adminkantoor 

Baie dankie aan die volgende lidmate 
vir hulle harde werk gedurende die 
jaar: Mariana Steyn & Babara 
Labuschagne wat help met die Eljada 
voorbereiding; Janie Hansma, Anet 
Prinsloo en Shireen Briel vir die vou 
van die Eljadas; Amanda Kotze met 
die voorbereiding van die skyfies. Baie 
dankie vir julle harde werk gedurende 
die jaar, almal is ysters. 
‘n Geseënde en vreugdevolle 
feesseisoen julle almal toegewens.  
Opregte dank, Karen 

Apologetiek-diensgroep:  
Bewusmaking 

LIDMAATTOERUSTINGSPROGRAM 
VIR 2018 

Die Apologetiek-diensgroep beplan ’n 
lidmaattoerustingsprogram vir 2018.  
Die oorkoepelende tema vir die jaar is: 
“Om die waarheid te sê.”  
Daar sal vier geleenthede wees, elk 
met ’n eie karakter. 
Daar is drie vlakke van betrokkenheid 
– kennisname, deelname en 
besluitname. 
Op watter een van hierdie vlakke wil jy 
betrokke wees? 
    
Kontakbesonderhede: 
Ds. Gerhard: 
gerhard@gkrietvallei.co.za; 
Sel : 071 613 3160  
Yf Veldhuizen: yfveld@mweb.co.za; 
Sel: 082 869 6201  
 

LIDMAATTOERUSTINGPROGRAM 
VIR 2018 

Die doel van Apologetiek is die 
versterking, verduideliking, verdediging 
en die voortreflikheid van ons 
behoudende Christelike geloof. 
Die Apologetiek diensgroep beplan ’n 
lidmaat toerustingprogram vir 2018.  
Die oorkoepelende tema vir die jaar is: 
“Om die waarheid te sê.”  
Daar sal vier geleenthede wees, elk 
met ’n eie karakter. 
Van die onderwerpe sluit in: hoe om 
die waarheid te herken, 
jongmensgerigte Apologetiek, meer 
spesifiek die geloofsuitdagings van 
jongmense, tradisionele Apologetiek, 
Intelligente Ontwerp en die 
Dekadimensionaliteit van die Bybel.  
Daar is drie vlakke van betrokkenheid 
– kennisname, deelname en 
besluitname. 

mailto:gerhard@gkrietvallei.co.za
mailto:yfveld@mweb.co.za


2 
35/2017        3 Desember  2017   

Op watter een van hierdie drie vlakke 
wil jy betrokke wees? 
Ons verlang insette van jongmense oor 
kwessies wat hulle raak en ons wil 
graag die gemeente op alle terreine 
betrek.  As jy wil weet wat ons bedoel 
met “Die dekadimensionaliteit van die 
Bybel” (of enigiets anders) vra gerus 
ons program per e-pos aan.  
  
Kontakbesonderhede: 
Ds. Gerhard: 
gerhard@gkrietvallei.co.za; Sel : 071 
613 3160  
Yf Veldhuizen: yfveld@mweb.co.za; 
Sel: 082 869 6201  
 

VERKIESING VAN 

KERKRAADSLEDE 
 
Die volgende broeders is tydens die 
Kerkraadsvergadering van 15 
November 2017 in die onderskeie 
ampte verkies: 
 
As Ouderlinge: 
Br. Andè de Jager (D51) 
Br. Herbert Knuppel (S63) 
 
As Diaken: 
Br. Jasper Venter 
 
Die name van die broeders word aan 
die gemeente ter approbasie 
voorgehou. Indien die broeders die 
roeping opvolg en geen beswaar teen 
enige van hulle ingebring word nie, sal 
hulle ter gelegener tyd in die 
onderskeie ampte bevestig word. 
 
Voorbidding word gevra vir die 
broeders in die oorweging van die 
roeping. 
 

Ebenhaeser Tuiste vir 
Bejaardes 

 
Die Ebenhaeser Tuiste vir Bejaardes is 
onder beheer van die Gereformeerde 
Kerk Derdepoort. Ingevolge wetgewing 
moet die Tehuis oor ‘n 
instandhoudingsplan beskik. Die Raad 
van Trustees benodig die hulp van ‘n 
Strukturele ingenieur en/of ‘n 
Bourekenaar met die opstel van so ‘n 
instandhoudingsplan. Indien u oor die 
vaardigheid beskik kan u die voorsitter 
skakel by 012 800 2910 of 
083 321 890. Hy kan ook per e-pos 
gekontak word by 
erasmustheunis@gmail.com 
 
 

Laerskoolkinders!!! 

Ons gaan weer kamp in 2018! 

Hou asb. solank die datum van 

9-11 Februarie 2018 
oop. 

Verdere reëlings sal vroeg in Januarie 

2018 volg… 
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 ELJADA HUIS  
Boekenhoutkloofstraat 949, Claremont 
012 377 0503 / 060 984 0809(An) / 
079 377 5711 (Petro) het  
eljadahuis@mweb.co.za / 
www.eljadahuis.weebly.com 
30 November 2017(23) 
Goeiedag Almal 
Ek haal weer vanoggend aan uit ons 
konsep konstitusie sodat dit julle almal 
gerus kan stel dat ons vanuit 'n 
opregte hart en begeerte die Here dien 
by Eljada Huis: 
"As vertrekpunt is die volgende 
Skrif aangehaal om die unieke aard 
van Eljada Huis te beklemtoon: 
Evangelisasie 
Psa 72:13  Hy sal hom ontferm oor 
die arme en behoeftige, en die siele 
van die behoeftiges sal hy red.  
Diensbaarheid 
Deu 15:11  Want die arme sal in die 
land nie ontbreek nie; daarom gee 
ek jou bevel en sê: Jy moet jou hand 
wyd oopmaak vir jou broer, vir die 
ellendige en die arme in jou land.  
Verligting / Opleiding 
Efs 4:28  Laat die een wat steel, nie 
meer steel nie; maar laat hom liewer 
arbei deur met sy hande te werk wat 
goed is, sodat hy iets kan hê om 
mee te deel aan die een wat gebrek 
het."  
 
Ek kannie anders as om met 'n reuse 
DANKIE te begin om vir elkeen van 
julle wat dit hierdie jaar weer moontlik 
gemaak het om baie gesinne en die 
huis te onderhou nie. Soos ek altyd 
beklemtoon bied Eljada Huis juis die 
geleentheid vir een en elke "Dopper" 
asook soveel ander kerke en 
instansies om hier te kom "uitreik" na 
die minder bevoorregtes in hul totale 
menswees. Laat ons 2018 weer ingaan 
met die gedagte dat die nood daagliks 

groter word en dat elkeen op 'n klein of 
groot manier 'n verskil in hul lewens 
kan maak - al is dit dan ook net vir een 
dag. 
Ek getuig graag dat ons voldoende kos 
en toiletware ontvang het om in elke 
gesin se behoefte vir die 6 weke te kan 
voorsien. Onthou egter dat sodra die 
huis in januarie weer open het ons 
weer voorrad nodig.  
Ek is ook baie dankbaar dat iemand is 
wat die skoolbaadjie en bril gaan borg 
asook die skeermes wat ek aangevra 
het, en reeds ontvang het. BAIE BAIE 
dankie en die vreugde op elkeen se 
gesig was kosbaar. 
Net een laaste versoek is steeds vir 
ons kok in die kombuis wat nie tande 
het nie en dit gaan R2500 kos.    
 
Eljada Huis sluit op 6 Desember 
2017 en maak weer die 17de 
Januarie 2018 oop. Ek sal egter 
beskikbaar wees tot 15 Desember 
en dan weer vanaf 8 Januarie 2018.  
 
Ek wens jul almal 'n baie geseende 
Christusfees toe en gesels weer in 
2018. 
Lekker naweek.                                                                   
Annatjie 

Bankbesonderhede 
Eljada Huis, Standard Bank, 
Montana, 
Marketlink spaar, 044396058, 
Bankkode 051001 
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Oggenddiens                 8:00 en 10:15 

Vas met die oog op die Bruidegom 

Lukas 6:35: “Daar sal ‘n tyd kom 
wanneer die bruidegom van hulle 
weggeneem sal word, in daardie dae, 
sal hulle vas.” 

Psalm 86:5,6 Psalm 63:1,3,4 Psalm 
1:1,4 Psalm 42:1,5,7 Psalm 107:1,3,17 

 

Wat beteken dit om te vas? Met watter 
gesindheid behoort daar gevas te 
word? Is vas iets wat vir ons vandag 
ook bedoel is? Kom ons kyk wat die 
Here ons hieroor leer: 

• Vas in die Ou Testament 

• Vas in die Nuwe Testament 

• Vas met die oog op die 
Bruidegom 

 

 
 

Aanddiens    18:30 

 
Die Skriflesing: Psalm 23. 
Die teks: Gelese gedeelte. 
Die tema: “Die Here is die Herder wat 
elke gelowige tot in die ewige 
Vaderhuis lei.” 
Sing: Psalm 23: 1 en 2;  Psalm 23: 3; 
Skrifb 10-2 as gebed en Skrifb 2-4: 1, 2 
en 3. 
(Psalms is die Totius omdigtings) 
 


