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Dagboek 

Vandag  
15 April 

Deurkollekte:  GKSA 
sustentasie 
Gasvryheid: D13 en N16 

Maandag 
16 April 

19:00 Bybelstudie 
gemeente 

Woensdag 
18 April 

18:30  Vergadering 
barmhartigheid 

Donderdag  
19 April 

Bybelstudie 
9:00 -  gemeente 
13:30 - seniors 

Vrydag 
20 April 

6:00 Vroegoggend 
volgelinge bybelstudie 

Sondag 
22 April 
 

Deurkollekte: 
Emeritaatsfonds 
Gasvryheid: N43 en S21  

 

Meelewing: 
 
Femke Pienaar (D33) 083 376 6777 
ontvang behandeling 
Marina vd Walt (S61) 074 289 6787 se 
dogter is  oorlede 
Marietjie Pieterse (N58) 083 637 0169 
se man is oorlede 
Christine van Helden (D30) 072 658 
5664 se moeder ernstig siek 
Pattie Dietzsch (N74) 083 369 
3991sterk aan na ‘n operasie  
Liesel Badenhorst (D35) 082 922 4034 
het ‘n rugoperasie ondergaan en sterk 
aan  
Petra Nienaber (N74) 084 487 2741se 
gesondheid sukkel 
Janie Hansma (N75) 072 940 9608 het 
oog operasie ondergaan op 13 & 20 
Maart en sterk aan 
Titus/Magda v Aswegen (D50) 082 935 
7736 se kleinseun wat behandeling 
ontvang het sterk aan 
Elmarie Hamman (D37) 083 654 9771 
se 2 niggies is kort na mekaar oorlede 
Jan Hamman (D37) 072 961 1157 se 
vader is oorlede 
Philip Marais (N74) 082 467 5247 het 
geval maar dit gaan baie beter 

Lukas Fourie (D54) 082 333 1666se 
skoondogter het beroerte gehad 
Pieter vd Berg (S62) 082 337 7096 
sukkel met gesondheid 
Hennie Riekert (S59) 083 376 6754 het 
‘n operasie ondergaan 
Cornelia Meyer (S22) 082 440 0564 se 
moeder is oorlede 
Gerda Snyman (D36) 082 920 9503 se 
moeder is oorlede 
Joepie Thompson (N75) 082 776 7011 
ontvang behandeling in die hospitaal 
Melisa Swartz (S44) 082 339 1031 se 
vader is oorlede 
Johann/Gerda Eybers (N73) 082 318 
5799 se skoonseun is ernstig siek 
Jean de Villiers (S62) 072 894 0168 se 
broer is oorlede 
Marie Holtzhausen (S64) 082 788 
9114  het ‘n operasie ondergaan 
 
Deurkollekte vir Sustentasiefonds 
Doel: Om kerke wat nie finansieel 
onafhanklik kan bestaan nie, by te 
staan sodat die Woordverkondiging 
steeds daar kan voortgaan en om 
nuwe voorposgemeentes te stig waar 
die Woordverkondiging dringend 
noodsaaklik is. 
Vyf kollektes word jaarliks vir die 
Sustentasiefonds ingesamel.  Die 
mikpunt is R20 per lidmaat per jaar 
waarvan nog net R3-86 ingesamel is. 
Vandag word die tweede kollekte vir 
2018 ingesamel. By voorbaat dankie 
vir u bydrae. 

 
 

Ds. Petrus preek vanoggend by GK 
Wierdapark 
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Preekbegeleiding 

1ste diens 

Dieselfde preek, net ‘n bietjie 

makliker! 

8 jaar en jonger! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POTJIEKOSKOMPETISIE!! 

Op 5 Mei word ‘n potjiekoskompetisie 
aangebied deur die Susters van 
Rietvallei.  Almal wat wil deelneem aan 
die kompetisie moet asseblief hul 
naam en eposadres aan Zelda 
“WhatsApp”  by 0824470674 , sodat sy  
die reëlings aan hul kan stuur. 
Die geleentheid dien ter selfdertyd as 
‘n jeug – en Navita’s aksie. 
Persone wat die geleentheid wil 
bywoon en saam kom smul aan al die 
heerlike potte, kan hul name op die lys 
in die voorportaal skryf. Ons sien uit na 
heerlike geleentheid van pret en 
samesyn! 
Bring asb eie stoele,eetgerei en 
drinkgoedjies saam.  
 
 
 
 
King's Hope Development 
Foundation 
is op soek na 'n persoon met boekhou- 
of ander finansiële agtergrond om 
eenmalig die jaar se  finansiële rekords 
te omskep in jaarstate geskik vir 
indiening as NPO. Maandelikse 
rekords word in Excel gehou. As u 
bereid is om te help, praat asb met 
Gerrit Kornelius op 082 925 9569" 
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TOPIA Saambid - en 
Kuiergeleentheid 
Jy word hartlik uitgenooi na 'n TOPIA 
saambid - en kuiergeleentheid.  Ons 
gaan terugvoer gee oor wat by TOPIA 
gebeur.  Daarna gaan ons saam die 
Here dank en voorbidding doen.  Ons 
wil ook saamkuier en iets saam drink 
en eet.  Bring asseblief 'n bordjie 
eetgoed vir die saamkuier.  Laat weet 
asseblief vir Lizanne Aucamp of ons 
jou daar kan verwag. 
Waar:        GK Meyerspark 
Wanneer: Vrydag 20 April 2018 
Hoe laat: 19:00 
Kontak: Lizanne Aucamp by  
                  084 555 1890 
(TOPIA Saambid- en Kuiergeleenthede 
vir die eerste semester 2018 word 
beplan vir DV:  20 April;  18 Mei;  15 
Junie en 20 Julie.) 

ONDERSTEUN TOPIA deur jou 
voertuig te laat skoonmaak  
 
Carty Carvenience bied 30% afslag 
aan op alle voertuig was, valet poleer 
en/of engine&onderstel skoonmaak 
dienste vanaf 1 April - 15 Mei 
 
Waar: h/v Delfi & Sunbird; Garsfontein 
(of sit net Carty Carvenience in op jou 
‘google maps’) 
Wanneer: 1 April - 15 Mei 2018 
Hoe werk dit: 10% afslag vir jou sak en 
20% afslag gaan na TOPIA 
Wat om te doen: Bespreek asb vooraf 
indien dit vir voldag valet/poleer diens 
is, anders ry net in. 
ONTHOU OM TE SÊ BY BETALING 
DAT DIT VIR TOPIA GAAN 
Tye: Weeksdae 7:15 - 17:00, Saterdae 
7:15 - 13:00 
Kontak nr: 012 998 6048 of Annelie 
082 926 0883 
Vir meer inligting oor dienste en pryse, 
skakel ons of kyk op webblad: 
www.carty.co.za 
 
 

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 

 
Vanuit ons konstitusie het ons die 
volgende opdrag ontvang: 
Evangelisasie: Psalm 72:13  - Hy sal hom 
ontferm oor die arme en behoeftige, en die 
siele van die behoeftiges sal hy red.  
Diensbaarheid: Deutoronomium 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: Efesiërs 4:28  Laat die 
een wat steel,(ander belas) 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.  

mailto:eljadahuis@mweb.co.za
http://www.eljadahuis.weebly.com/
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Goeiedag Almal, 
Sjoe, die tyd vlieg met onsigbare vlerke verby 
en die winter loer vir ons. Ek dank die Skepper 
weer vanoggend vir Sy groot genade en 
barmhartigheid oor Eljada Huis en sy mense. 
Gister het ek weer 'n uiters kosbare oomblik 
beleef waartydens een van my jonger geslag 
dames wat probleme het met haar tande my 
vasgegryp en 'n drukkieeee gegee omdat sy 
weer haar menswaardigheid teruggekry het 
soos sy gesê het. Haar tande was 'n baie groot 
probleem agv baie redes maar 'n dierbare 
tandarts in ons midde wie se hart oop is vir die 
mense wat swaarkry het haar weer 'n glimlag 
kon gee waaroor sy nie skaam hoef te wees 
nie. Haar opgewonde gehuppel het soos die 
van 'n klein dogtertjie gelyk en sy het sommer 
dadelik die gordyntjie van hare wat altyd oor 
die oë gehang het van skaamkry weggebind 
en dit was kosbaar mooi. Soos altyd vermaan 
ek dat dit nie ek of die tandarts was nie maar 
ons Skepper - alle eer aan Hom wat so in ons 
harte werk om sulke pryslose oomblikke te kan 
ervaar. Nou kan en sal sy verseker 'n 
ordentlike werk kry wat haar hartsbegeerte is. 
Kom ons bid vir haar. 
Die kwartaal het ook weer weggespring met 'n 
klomp seëninge veral vir ons kinders. Drie van 
ons dogters gaan op 'n Wonder Jeug Kamp @ 
R260 elk hierdie naweek. Dogters en seuns 
wat ernstig is oor die ware betekenis van 'n 
verhouding tussen die twee geslagte vanuit 
die skrif gaan 'n tydjie saam met die 
aanbieders deurbring en ek dink waarlik 'n 
gebed kan die verskil maak sodat hulle 
vorentoe kan besef dat saambly en seks buite 
die eg 'n skreiende sonde in die oë van ons 
Skepper is. Bid asseblief saam met my 
daaroor. 
Ons almal hier het 'n wonderlike tyd beleef 
tydens die sustersaam trek wat deur die 
Brooklyn Gemeente op 'n meesterlike wyse 
gereel was. Dankie aan ons borg wat elke jaar 
vir ons hierdie bederfie gun. Weet dat ons dit 
opreg waardeer. 
Ons volgende uitstappie is na die GK Daspoort 
se Dassiefees op 21 April 2018 vanaf 08:00 
waar ons gaan help waar ons kan maar ook 'n 
uitstal tafel sal hê. Die fondse van die 
Dassiefees word jaarliks aangewend om die 
Koningskinders einde van die jaar op 'n kamp 
te neem wat ongeveer R1500 per kind beloop. 
As julle 'n draai wil kom maak sal julle dit nie 
berou nie. Twee varkies word gespitbraai en 

as middagete voorgehou met slaai en 'n 
nagereg @ R50pp. Vooraf besprekings dus 'n 
moet anders word jy dalk teleurgestel. Eljada 
Huis se mense gaan ook die middagete geniet 
maar ons het borge daarvoor nodig. Ons gaan 
so 30 mense wees. Baie dankie. 
Ons het 'n dringende behoefte vir ons kinders 
wat vra vir skaakstelle en 'n krieketkolf as daar 
dalk so-iets rondlê tuis - hier sal dit verwelkom 
word. 
Ons het ook asb hekel-en breigare met hekel-
en breinaalde nodig vir 'n projek naamlik 
"Maak 'n serp vir iemand en een vir my"; enige 
kratte of appelbokse; enkelbeddens; bruikbare 
kaste en klein tafeltjies(die mense se 
blyplekkies maar klein); glasbotteltjies vir inlê; 
herwinnings produkte soos papier, glas, 
plastiek en metaal;  
Alle soorte blikkieskos, makaroni en 
spaghetti(NIE rys en mieliemeel nie, ons het 
'n borg wat maandeliks daarin voorsien); 
suiker, koffie, rooibostee en gewone, 
boksmelk, kookolie, ontbytpappe; aanmaak 
koeldrank(drink'o'pops); margarien, 
broodsmere en konfyt; sop poeier; stock; soja, 
sout; mariebeskuitjies; jellie; kondensmelk; 
mayonaise; waslappe; badseep, 
tandeborsels; tandepasta; sjampoe; sanitêre 
doekies; mans en vroue aanrol en deodorant; 
skeermesse; skeerroom soos Prep; 
waspoeier; toiletpapier; (ons het 'n borg vir 
skottelgoedseep, pine gel reineger en jik). Dis 
bykans enigeiets wat elkeen maar in sy eie 
huis gebruik. 
Die laaang naweek lê alweer voor en ons moet 
dus vir ons gesinne kos voorsien vir 5 dae, 
maar soos altyd glo ek dat die Here SAL 
voorsien. Ook ons bankrekening het weer 'n 
hupstoot broodnodig. Baie dankie by voorbaat 
aan elkeen 
Lekker naweek.                                                                   
Annatjie 

Bankbesonderhede 

Eljada Huis, Standard Bank, Montana, 

Marketlink spaar, 044396058, Bankkode 
051001 
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Oggenddiens                 8:00 en 10:15 

 

Jesus Christus regeer en versorg sy 

Kerk 

Openbaring 1:20 “En dit is die 
verborge betekenis van die sewe 
sterre wat jy in my regterhand gesien 
het, en van die sewe goue lampe: die 
sewe sterre is die leraars van die sewe 
gemeentes, en die sewe lampe is die 
sewe gemeentes.” 

Psalm 33:1,2,6,11 Psalm 99:2,3,5 
Psalm 94:8,9,12 Skrifberyming 
75:1,2,3,4 
 
Hoe kan ons waarlik Kerk wees? Hoe 
kan ons gehoorsaam aan ons roeping 
op aarde lewe sonder om moedeloos 
te raak en op te gee? Hoe kan ons 
volhard – al weet ons dat ons 
teenstand kry, dat ons vervolg gaan 
word en dat ons nie altyd die gewildste 
mense onder die son gaan wees nie?  
 

 Jesus Christus openbaar 
Homself in sy heerlikheid 

Ons Here se  hele voorkoms is soos 
die son wat op sy helderste skyn. 
Jesus Christus verskyn as die 
verheerlikte Koning. Die hele 
verskyning, elke detail, wys sy mag en 
sy majesteit. Dit wys dat Hy regeer en 
dat Hy sy Kerk versorg. 
 

 Hy bedien en regeer Self sy Kerk 
In hierdie verskyning van Jesus 
Christus leer Hy ons dat Hy sy Kerk 
bedien. Met hierdie verskyning wys Hy 
ons die verskillende aspekte van sy 
bediening: Hy lei en bemagtig sy Kerk 
(Self tussen die goue kandelare), Hy 
versorg sy Kerk (Hoëpriester), Hy 
heilig sy Kerk (die kandelare is van 
goud), Hy praat met gesag met sy Kerk 
(stem soos groot watermassas), Hy 

regeer sy Kerk (Sewe sterre in 
regterhand), Hy beskerm sy Kerk 
(swaard met twee snykante uit sy 
mond) en Hy wys sy heerlikheid deur 
sy Kerk (die gemeentes is kandelare 
wat Christus se lig laat skyn). 
 

 Daarom kan ons waarlik Kerk 
wees 

Jesus Christus het nie vir Johannes 
bemoedig en vertroos sodat Johannes 
passief kan wees en gelukkig kan 
wees met homself nie. Hy het hom 
bemoedig, vertroos en toegerus, sodat 
hy sy taak kan doen. “Skrywe nou op 
wat jy gesien het, wat nou daar is en 
wat hierna gaan gebeur.” Skryf hierdie 
dinge neer. Dit wat jy nou gesien het, 
dit wat op my Kerk in die toekoms wag 
en wat alles gaan gebeur.  
 

Net so vertroos en versterk die Here 
ons om in ons roeping op aarde te 
volhard met vrees en eerbied vir Hom. 
Alles in sy Kerk gaan oor Hom. Hy 
gebruik sy gemeentes in hierdie 
donker, sondebesmette wêreld om sy 
Lig te wys. Ons is sy kandelaar. ’n 
Kandelaar beteken nie veel op sy eie 
nie. Net so beteken ons nie niks 
sonder Jesus Christus nie. Ons is hier 
om Hom aan die wêreld te verkondig 
as die Koning en onder sy Koningskap 
te lewe.  
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Aanddiens    18:30 

Sing:   Psalm 150:1,2.  
 SB 112:1,2.  (Liedboek 203) 
  Psalm 117:1. 

SB 114:1,2,3. (Liedboek 212) 
 

Die Here se liefde is groot oor ons! 
Skriflesing: Psalm 117 
Een van die bekendste psalms, nie oor 
die inhoud nie, maar omdat dit die 
korste psalm is.  Maar wat leer die 
Here ons met hierdie loflied? 
 
God se liefde is groot oor ons! 
Nie net Israel nie, maar almal oor die 
aarde moet die Here loof!  Hoekom?  
Want sy liefde is groot, sterk, 
onmeetbaar oor ons.  Daar is nie 
beperkings op die Here se liefde nie.  
Dit troon oor ons!  Ons kyk terug en 
sien sy liefde oor ons- in Jesus 
Christus- maar ook al die wonders wat 
Hy in ons lewens gedoen het.  Dan kyk 
ons vorentoe en loof die Here want 
aan sy liefde is daar geen einde nie. 
 
Daar is nie perke op die trou van die 
Here nie 
Verder nog loof ons die Here want 
daar is nie perke op sy trou nie.  Die 
woord vir ‘trou’ in die Hebreeus dui op 
ŉ verhouding waar die regte en 
begeertes van die ander persoon 
respekteer word.  Baie mooi dui die 
trou na die verbond wat die Here met 
ons gesluit het.  Dit gee ons die 
geweldige troos dat die Here altyd sy 
beloftes hou, dit bly vandag nog net so 
nuut as die dag wat die Here die 
verbond met die volk gesluit het.  Sy 
Gees bevestig en versterk vir ons, al 
het ons dalk afgedwaal, die Here se 
trou bly tot in ewigheid! 
 
Daarom loof en prys die Here vir sy 
liefde en trou wat sterk is oor ons en vir 

altyd duur!  Kyk terug en sien dit raak, 
kyk vorentoe en leef dit sodat al die 
mense ook kan uitroep: Loof die Here, 
Prys Hom! 
 


