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Die doel  van hierdie 

Hoe Om 

Handleiding is presies wat die naam sê: Om 

te verduidelik hoe dinge in ons gemeente 

werk. 

Ons gemeente het 2 096 lidmate en 41 

bedienings. Elke bediening het ’n 

bedieningsleier en een of twee ander 

persone wat nou betrokke is. Daar is by 

elke bediening ook een of meer leraars 

betrokke. Dit kan nogal oorweldigend 

wees! Wonderlik oorweldigend! 

Dan kom daar jaarliks meer nuwe 

bedienings tot stand terwyl ander 

bedienings dalk net ’n nuwe baadjie 

aantrek. Die gemeente is immers aktief en 

nie passief nie! Daar gebeur die hele tyd 

nuwe dinge en ou dinge staan ook nie stil 

nie!   

In hierdie boekie is ’n kort beskrywing van 

elke bediening, antwoorde op die Hoe Om-

vrae en die persone wat gekontak kan 

word vir meer inligting.   

Meer  inligting oor die 

bedienings, nuus  

en ander gemeente-sake kan op die 

volgende plekke opgespoor word:  

 Die Kerkkantoor kan soggens 

geskakel word vir inligting of indien 

enigiets onduidelik is.     (013) 751 1644  

 Enige van die persone wie se 

kontakbesonderhede in hierdie 

boekie gelys word, kan met 

vrymoedigheid geskakel word! 

 Daar is natuurlik hope inligting op ons 

webwerf! Nuus oor wat in die 

gemeente aangaan en inligting oor 

elke bediening. Gaan kuier ’n bietjie 

op ons webwerf en leer die gemeente 

en sy mense ken. 

 Die jaarlikse kalender, word in 

Oktober bestel en betaal en is by die 

kantoor beskikbaar, dit bevat inligting 

oor wanneer wat gebeure in die 

gemeente. 

 Die weeklikse OaseNuus het al die 

week se inligting en nuus in. Dit is 

Sondagoggend by die erediens of op 

die Facebookblad beskikbaar. 

 Die kommunikasiekanale van die 

gemeente is: 

  Webblad ( www.ngwitrivier.co.za) 

  Gemeente toepassing (APP) 

  SMS/WhatsApp 079 223 8321 

  Facebook 

  Twitter 

  Instagram 

Maar moenie net aan die vroeëre dinge 

dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, Ek 

gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt 

om te gebeur, julle kan dit al sien kom; Ek 

maak in die woestyn ’n pad, Ek laat in die 

droë wêreld riviere ontspring.  

(Jesaja 43:18-19) 
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Die gemeente funksioneer as vier 

hoofbedienings wat in bykans 41 

bedienings verdeel is waar 

gemeentelede betrokke kan raak 

en hul gawes kan uitleef.  

Die primêre bedienings is  

VERDIEP SAAM, VIND VRIENDE, VERTEL 

DAARVAN en VOLG JESUS. Die bestuur 

hou toesig oor die administrasie en die 

drie ander primêre bedienings. Die 

bestuur bestaan uit die Kerkraad, 

Dagbestuur en Konsilie. Die primêre 

bedienings is na aanleiding van  

die visie saamgestel.  

Die missie is:   

Om as Liggaam van Christus  

’n oase te wees wat God vereer,  

vir mekaar omgee en mekaar versorg  

en in ons samelewing hulp en hoop bring. 



Bestuur en Samestelling - Kerkraad, Dagbestuur en Skriba 

KERKRAAD, DAGBESTUUR & SKRIBA 

KONTAKPERSONE 

1. Samestelling van die Kerkraad 

Die Kerkraad word saamgestel ingevolge die reëls van 

die Kerkorde. Daar is sekere prosedures wat gevolg 

moet word indien ’n Kerkraad van ’n NG Gemeente 

saamgestel word. By NG Gemeente Witrivier word die 

Kerkraad soos volg saamgestel: 

 Die drie leraars (konsilie), wat ampshalwe op die 

Kerkraad dien. 

 Elke leraar het ’n medewerker wat ook op die 

Kerkraad dien. 

 Kantoorbestuurder dien ook op die Kerkraad. 

 Die leiers van die volgende bedienings: 

 Getuienisbediening 

 Eiendomsbediening 

 Ella Combrink Kampterreinbediening 

 Finansiële Bediening 

 Gebedsbediening 

 Issaskar 

 Jeugbediening 

 Kinderbediening 

 Omgeegroepbediening 

 Kommunikasiebediening 

 Onderlinge liefde 

 Skriba  

 Vyf??? Geestelike Leiers wat nie aan ’n spesifieke 

bediening verbonde is nie. 

Die Kerkraad vergader normaalweg 6-8 maal per jaar, dit 

word op die Kalender aangedui. 

2. Samestelling van die Dagbestuur 

Die Kerkraad het ’n Dagbestuur saamgestel wat die dag 

tot dag en dringende sake hanteer. Die Dagbestuur kom 

op gereelde basis  bymekaar en bestaan uit : 

 Die drie leraars 

 Die drie medewerkers van die leraars 

 Die leiers van die Finansiële Bediening en 

Eiendomsbediening 

 

3. Die funksie van die Skriba 

Die Skriba word deur die Kerkraad aangewys. Hy of sy            

is verantwoordelik vir die opstel en uitstuur van die 

Sakelyste van die Dagbestuur en die Kerkraad se 

vergaderings en ook vir die notulering van die besluite. 

Die opvolging van die uitvoering van besluite is ook deel 

van sy of haar taak. 

 

HOE OM ’n SAAK VOOR DIE             

KERKRAAD TE BRING 

Indien jy voel dat daar ’n aangeleentheid is wat onder 

die aandag van die Kerkraad of die Dagbestuur gebring 

moet word, kan ’n skriftelike versoek wat die saak 

duidelik uiteensit, aan die Skriba gerig word. Die  

Skriba sal dan sorg dat die saak deur die korrekte forum 

hanteer word. 

 

HOE OM DEEL TE HÊ AAN 

KERKRAADSVERKIESINGS 

Indien een van die Geestelike Leiers bedank, word die 

gemeente genooi om ’n nuwe kerkraadslid te nomineer. 

Enige van die gemeentelede kan aan hierdie proses 

deelneem deur enige van die onderstaande persone te 

kontak.   

Voorsitter: Kerkraad 

Ds. Eddie le Roux 

082 322 3393 

(013) 751 1136 

eddie@ngwitrivier.co.za 

Voorsitter: Dagbestuur 

Ds. Jurgens de Jager 

079 292 9545 

 (013) 751 1824 

dsjurgens@ngwitrivier.co.za 

Skriba 

Wanika du Plessis 

083 296 0806 
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VIND VRIENDE 
O Vrouebediening 

 Begrafnisbediening 
 Blommebediening 

 Kersmark  

O KoffieOase 
O Witrivier Karnaval 

O Omgeegroepe 
O Hospitaalbediening 

O Caritasbediening 
O Care Buddies 

O Professionele Pastoraat 
O GriefShare 

O DivorceCare  
O Kampvuurbediening 

V 
ind vriende is een van die 

pilare waarop ons visie staan. 

Ons gemeente wil as Liggaam 

van Christus ’n oase wees wat 

vir mekaar omgee en mekaar versorg. 

Ons streef ons visie na en vereer God deur 

die werk van die bedienings.  Ons versorg 

deur onderlinge liefde uit te leef, saam te 

kom in omgeegroepe, deur die swakkes 

en siekes te versorg en deur na die 

welstand van  gesinne en huwelike om te 

sien. 



Vind vriende - Vrouebediening     

VROUEBEDIENING 
GAWES: 

Diensbaarheid, gasvryheid, kreatiwiteit 

1. Die doel van hierdie bediening 

Die Vrouebediening bestaan uit ’n groep dinamiese 

vroulike lidmate van die gemeente. Ons glo: “laat jou 

geloof oorgaan in dade” en ons leuse vind ons in Galasiërs 

5:3: “dien mekaar in liefde”. Ons sou wou sien dat ELKE 

vroue lidmaat van die gemeente deel word van hierdie 

dinamiese en bevredigende bediening. 

Ons genereer ons eie fondse deur koevertjie wat 

maandeliks saam met die OaseNuus uitgegee word. So 

reël ons ook die jaarlikse Kersmark, wat ons grootste 

bron van inkomste is.  Die fondse word dan as volg 

aangewend tot voordeel van die hele gemeente: 

 Die verskaffing van tee en verversings by 

begrafnisse. Hul staan ook die familie by met          

reël van verversings; 

 Verskaffing en rangskik van blomme vir spesiale 

geleenthede, byvoorbeeld nagmaal en doop;  

 Ons verskaf op versoek etes by die Silver Senior-

byeenkomste op ’n Woensdag in die kerksaal; 

 Ons voorsien elke week beskuit aan Rustig Aftree- 

en Versorgingsoord asook ŉ pakkies koekies met 

ŉ inwoner se verjaarsdag; 

 Verskaffing en voorbereiding van die kos vir die 

Dankfeesete en ander spesiale geleenthede; 

 Ons verfraai en gradeer die kerkgebou op, in 

samewerking met die Estetikabediening byvoor-

beeld opgradering van die voorportaal van die 

saal, gordyne in die kerkkantoor, opgradering van 

die kombuis - toerusting en fasiliteite, bou en 

instandhouding van die Gedenkmuur, bou van 

verhoog voor in die kerk; 

 Help jaarliks met Rustig Aftree- en Versorgings-

oord se basaar; 

 Organiseer van die WêWêreldbiddag vir Vroue in 

Witrivier. 

 Verfraai die liturgiese ruimte met spesiale 

geleenthede op die kerkjaar bv. Lydenstyd, 

Paastyd en Kerstyd. 

 

HOE OM BETROKKE                         

TE RAAK 

Kontak die bedieningsleier of die kerkkantoor. Jy kan 

ook ’n vergadering bywoon. Enige vrou is meer as 

welkom! 

 

HOE OM TE REËL DAT              

ONS HELP MET               

            ’n BEGRAFNIS 

Kontak die betrokke persoon verantwoordelik vir 

begrafnisse. Sy sal jou indeel waar hulp benodig word. 

 

HOE OM BY DIE KERSMARK          

UIT TE STAL 

Die onderstaande persoon by die kantoor kan gekontak 

word. 

 

HOE OM  BETROKKE  

TE RAAK 

Indien jy voel dat die Here jou by hierdie bediening wil 

gebruik, kan die bedieningsleier gekontak word. 

KONTAKPERSONE 
Bedieningsleier 

Hannetjie Du Plooy 

072 563 7823 

tanthan3.hdp@gmail.com 

 

Begrafnisbediening 

Ans van der Merwe 

072 458 4764 

 

 

Blommebediening 

Heleen Odendaal  

(013) 751 1644 

Kersmark 

Heleen Odendaal  

(013) 751 1644 



Vind vriende - KoffieOase 

KOFFIEOASE 
GAWES: 

Diensbaarheid 

KONTAKPERSONE 
Bedieningsleier 

Ina Griesel 

083 307 1828 

neldali.whiteriver@gmail.com 

 

Leraar 

Ds. Jurgens De Jager  

079 292 9545 

 (013) 751 1824 

dsjurgens@ngwitrivier.co.za 

1. Die doel van die bediening 

Die doel van die bediening is om ŉ oase van gasvryheid 

te skep, veral Sondae na die erediens. Daar heers 

Sondae ŉ baie feestelike atmosfeer en word gekuier.  

 

2. Samestelling van die bediening 

Die span vrywilligers werk baie lekker saam en sal altyd 

nuwe mense verwelkom. Hulle bedien Sondae reeds 

voor die erediens ook koffie en tee.  

 

HOE OM BETROKKE                          

TE RAAK 

Kontak die bedieningsleier, die span word ingedeel en 

maak beurte. 



Vind vriende - Witrivier Karnaval  

WITRIVIER KARNAVAL 
GAWES: 

Organisasie, Diensbaarheid, Gasvryheid 

KONTAKPERSONE 
Bedieningsleier: 

Ds. Nati Stander 

082 216 3710  

nati@stander.co.za 

 

Kantoor: 

Antoinette Bester 

082 450 9434 

karnaval@ngwitrivier.co.za 

 

1.  Die doel van die bediening 

Ons gemeente se droom, het gestalte gekry, om 
jaarliks 'n karnaval aan te bied vir ons hele dorp.  Ons 
wil graag 'n markplein skep waar kinders lekker saam 
kan kuier en speel, waar ouers kan koop en verkoop en 
waar die gemeenskap mekaar leer ken. As jy deel word 
van ons span wat kreatief dink aan die beplanning van 
hierdie groot dag in ons, dorp.  Die Karnaval word 
jaarliks op die sportgronde van Laerskool Witrivier 
aangebied. 

 

HOE OM BETROKKE                          

TE RAAK 

 



Vind vriende - Omgeegroepe      

OMGEEGROEPE 
GAWES (om as leier betrokke te raak): 

Gasvryheid, kennis, leierskap, wysheid 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

“Omgeegroep” is ’n ander naam vir “Selgroep” of 

“Kleingroep”. Die woord, “omgee”, fokus net meer op 

die onderlinge liefde en versorging wat in die onderskeie 

groepe uitgedeel en ervaar word. 

NG Gemeente Witrivier is ’n groot gemeente met meer 

as 2 000 lidmate in hul gemeente-register. En elke 

Sondag woon baie mense die verskillende eredienste by! 

Dit is ’n groot, onpersoonlike getal. Die Omgeegroepe is 

’n effektiewe manier om hierdie onpersoonlike eienskap 

van ’n groot gemeente uit die weg te ruim. Dit sit die 

“omgee” terug in die gemeente. Die Omgeegroepe 

vorm die hart van die gemeente.  

Elke individuele groep kom op ’n tyd wat die lede pas by 

’n afgespreekte punt, gewoonlik die huis van een van 

die lede, bymekaar. Elke groep bepaal sy eie aard en 

karakter. Die verskillende groepe het egter een ding in 

gemeen: liefde vir ons Here Jesus Christus. 

’n Omgeegroep verskaf ’n veilige ruimte waarbinne die 

lede mekaar ondersteun, vir mekaar bid, saam die Bybel 

bestudeer en sommer net saam kuier. Elke groep raak 

lateraan soos ‘n groot gesin en daar word bande gebou 

wat nooit weer geknip word nie. Die byeenkomste skep 

’n gulde geleentheid om vrae te bespreek en dikwels 

word daar gesprek gevoer oor netelige en aktuele 

godsdienstige kwessies. Die kwartaallikse program word 

ook tydens die Omgeegroep-byeenkomste bespreek. 

Dit is die ideale plek vir eensames om samesyn te ervaar 

en vir nuwe gemeentelede om ander mense met 

dieselfde lewensuitkyk te ontmoet. By ’n Omgeegroep 

ervaar die lede bemoediging, vertroosting, onder-

steuning, hegte vriendskap en samesyn. Jy sal ook 

ervaar wat dit beteken om persoonlik vir ander te bid en 

hoe dit voel wanneer ander vir jou bid. 

Ons nooi jou dus vriendelik en dringend uit om by ‘n 

Omgeegroep aan te sluit. Jy sal nie spyt wees nie! 

 

HOE OM  IN TE SKAKEL BY 

’n OMGEEGROEP 

Dit is vir ons belangrik dat elke gemeentelid by ’n 

omgeegroep inskakel. Skakel gerus die bedieningsleier 

of die leraar as jy voel dat jy wil deel word. Hulle sal sorg 

dat jy aan ’n groep bekendgestel word wat jou lewenstyl 

en persoonlikheid pas. 

 

HOE OM AS LEIER VAN ŉ 

GROEP BETROKKE 

            TE RAAK 

Indien jy as ’n leier betrokke wil raak, kan die 

bedieningsleier of die leraar gekontak word. 

Bedieningsleier 

Paul Roelofse 

082 464 1548 

roelofsesm@telkomsa.net 

 

Leraar 

Ds. Jurgens De Jager  

079 292 9545 

 (013) 751 1824 

jurgens@nelspruit.info 



Vind vriende -- Hospitaalbesoek       

HOSPITAALBEDIENING 
GAWES: 

Bemoediging, barmhartigheid, gebed 

1. Die doel van die bediening 

Die doel van die bediening is om lidmate (somtyds nie-

lidmate) wat in die Nelspruit Mediclinic, Kiaat of 

Lowveld Busamed hospitaal  opgeneem is, deur middel 

van die Woord, gebed en liefde te versorg en te 

ondersteun. Die name van pasiënte wat besoek moet 

word, word deur die leraars, die gebedsversoeke wat op 

’n Sondag ingegee word en die kantoor verskaf. Soms 

laat weet ’n kennis van die pasiënt ons ook van ’n 

opname. Ons probeer om ’n pasiënt nog dieselfde dag 

waarop ’n versoek ontvang word, te besoek. Ons bid 

ook gereeld saam met die hospitaalpersoneel en 

probeer om goeie verhoudings met hulle te handhaaf. 

Die reëls van die hospitaal word te alle tye eerbiedig en 

daar word altyd eers by die persoon in beheer van ’n 

spesifieke saal aangemeld.  

 

2. Die samestelling van die bediening 

Die bediening word gedryf deur ’n bedieningsleier. Die 

bedieningsleier word bygestaan deur die leraars. 

  

 

 

HOE OM BETROKKE                         

TE RAAK 

Om praktiese redes word hospitaalbesoeke nie in 

groepe gedoen nie. Individue besoek pasiënte, veral in 

die Intensiewe Sorgeenheid. 

Indien jy betrokke wil raak, kan enige van die 

bogenoemde persone gekontak word. Dit is ’n hoogs 

bevredigende bediening waar gebed ’n groot rol speel 

en waar die krag daarvan elke dag daadwerklik ervaar 

word.  

Ons is altyd opsoek na toegewyde persone wat redelik 

beskikbaar is om pasiënte op kort kennisgewing te 

besoek. 

 

HOE OM ONS IN KENNIS TE 

STEL VAN 

OPNAMES 

Ons kan op die volgende wyses van hospitaalopnames in 

kennis gestel word: 

 Skakel die bedieningsleier. 

 Skakel enige van die leraars. 

 Die kantoor kan ook gekontak word. 

 SMS/WhatsApp na gemeentenommer 

 Laastens kan die gebedsbriefie tydens ’n erediens 

ingevul word. 

 

KONTAKPERSONE 
Leraar 

Ds. Nati Stander 

082 216 3710  

nati@stander.co.za 

 

Leraar 

Ds. Jurgens De Jager  

079 292 9545 

 (013) 751 1824 

dsjurgens@ngwitrivier.co.za 

Leraar 

Ds. Eddie Le Roux 

082 322 3393 

(013) 751 1136 

eddie@ngwitrivier.co.za 

SMS/WhatsApp nr. 

079 223 8321 



Vind vriende - Caritas Bediening        

CARITASBEDIENING 
GAWES: 

Gespesialiseerd 

1. Die doel en samestelling van die bediening 

Caritas beteken “sorg”. By die Caritas Bediening help 

ons stukkende mense om weer heel te word.  

Daar is op hierdie stadium vier persone by die bediening 

betrokke. Van die persone het ’n 2 jaar-kursus in 

pastorale sorg bygewoon. 

Ons gebruik die narratiewe benadering. Dit beteken dat 

ons na die persone se lewensverhale luister en daarby 

aanhaak. Die hele groep sit in by die sessies. 

Indien nodig word van addisionele terapeute gebruik 

om hulp te verleen en ander kere word professionele 

hulp ingeroep.  

 

HOE OM BETROKKE                              

TE RAAK 

Persone wat by hierdie bediening betrokke wil raak, 

moet ’n kursus in pastorale berading voltooi het of 

soortgelyke kwalifikasie in sielkunde hê, aangesien dit ’n 

gespesialiseerde veld is. 

Indien jy graag betrokke sou wou raak kan die 

bedieningsleier of die leraar gekontak word. 

 

HOE OM ONS IN KENNIS TE 

STEL INDIEN HULP 

BENODIG WOD 

Ons is ’n interkerklike bediening wat enigiemand gratis 

help wat hulp nodig het. 

Dit is baie belangrik dat die bedieningsleier gekontak 

word om ’n afspraak te maak. Ons werk op ’n afspraak-

basis. Ons luister, nie veroordelend, na die persoon se 

verhaal, deel in sy of haar lief en leed en laat die persoon 

toe om self na oplossings vir die probleem te soek. Die 

gesprek is konfidensieel en dus kan die persoon veilig 

voel. 

Die leraars, kantoor en ander bedieningsleiers kan ons 

ook kontak indien hulle bewus is van ’n persoon wat 

hulp nodig het. 

KONTAKPERSONE 
Bedieningsleier 

Klara Schlemmer 

082 693 6596 

klarafaber@gmail.com  

 

Kontakpersoon 

Manie Loubser 

071 930 7853 

mloubser@petra.co.za 

 

Leraar 

Ds. Jurgens De Jager  

079 292 9545 

 (013) 751 1824 

dsjurgens@ngwitrivier.co.za 



Vind vriende - Care Buddies  

CARE BUDDIES 
GAWES: 

Bemoediging, diensbaarheid, barmhartigheid 

1. Die doel van die bediening 

Care Buddies is ‘n groep vrywillige mans en vroue met 

die gemeenskaplike doel om die lewens van senior 

burgers en verswakte inwoners van plaaslike aftree-

oorde aan te raak.  

Ons doen dit deur ‘n gewillige oor te bied tydens 

weeklikse kuiersessies met ‘n spesifieke bejaarde, asook 

deur middel van jaarlikse funksies soos tee- / Kersparty-

tjies vir die bejaardes te reël.  

Ons kuiers gaan oor liefde en geselskap bied en is ‘n 

hoogtepunt in die week vir menige bejaarde.  

‘n Care Buddy kan dalk van tyd tot tyd ‘n bejaarde 

behulpsaam wees met kruideniersware aankope maar 

mag nie betrokke raak by die mediese behandeling van 

‘n bejaarde nie.  

Ons missie:  “We are a caring non-profit organization 

who provide weekly “one-on-one” loving and 

supportive emotional care toe the aged within our 

community. We are devoted to making them feel loved, 

secure and valued.” 

 

2. Samestelling van die bediening 

Persone met die passie om te bemoedig is die lewensaar 

van hierdie bediening.  

 

HOE OM BETROKKE                          

TE RAAK 

Stel jy dalk belang om ‘n ouma of oupa ‘aan te neem’? 

Kontak ons gerus. Kontak die bedieningsleier. 

Enigiemand is meer as welkom! 

 

HOE OM ONS IN KENNIS TE 

STEL WAAR HULP 

NODIG IS 

Die bedieningsleier of die leraar kan gekontak word. 

Verder kan die gebedsbriefie Sondag ingevul word. Ons 

sal dan kontak maak. 

 

KONTAKPERSONE 
Bedieningsleier 

Yvonne McHeath 

076 903 0660 

 

 

Leraar 

Ds. Jurgens De Jager  

079 292 9545 

 (013) 751 1824 

dsjurgens@ngwitrivier.co.za 



Vind vriende - Professionele Pastoraat        

PROFESSIONELE PASTORAAT 
GAWES: 

Gespesialiseerd: Die leraars lewer hierdie diens 

1. Die doel van die bediening 

Ons gemeente het drie leraars wat toesien dat die 

gemeente professioneel pastoraal versorg word. 

Persone wat dienste vanaf die professionele pastoraat 

verlang, is diegene wat trauma beleef het. Dit behels die 

geestelike versorging van mense wat geliefdes verloor 

het, traumatiese gebeurtenisse deurgaan, ander 

gebedsbehoeftes het of enige professionele begeleiding 

wat benodig word. 

Dit is baie belangrik dat die leraars gekontak word indien 

enige trauma ervaar word. Hulle is die herders van die 

gemeente en dra die belange van elke lidmaat op die 

hart. 

Die Caritas bediening lewer ook pastorale dienste. (Sien 

elders in hierdie handleiding) 

 

HOE OM PROFESSIONEEL 

PASTORAAT TE 

ONTVANG 

 Enige van die leraars kan te enige tyd gekontak word 

indien daar enige pastorale behoeftes ontstaan. Die 

persoon self kan ons kontak of enige ander persoon wat 

van die probleem bewus is. 

KONTAKPERSONE 
Leraar 

Ds. Eddie Le Roux 

082 322 3393 

(013) 751 1136 

eddie@ngwitrivier.co.za 

Leraar 

Ds. Jurgens De Jager  

079 292 9545 

 (013) 751 1824 

dsjurgens@ngwitrivier.co.za 

Leraar 

Ds. Nati Stander 

082 216 3710  

nati@stander.co.za 



Vind vriende - GriefShare         

GRIEFSHARE 
GAWES: 

Geen gawes nodig om kursus by te woon nie. Net ’n behoefte aan genesing 

 

KONTAKPERSONE 
Bedieningsleier 

Annalise van der Merwe 

082 958 3874 

annalisevdmerwe@lantic.net 

 

Leraar 

Ds. Jurgens De Jager  

079 292 9545 

 (013) 751 1824 

dsjurgens@ngwitrivier.co.za 

1. Wat behels die bediening 

GriefShare is ’n groep mense wat omgee. Jy hoef nie alleen 

deur die rouproses te gaan nie. Daar is mense wat met 

liefde die pad saam met jou wil stap en jou wil 

ondersteun by die verlies van ’n geliefde. 

GriefShare ondersteuningsgroepe word gelei deur mense 

wat verstaan waardeur jy gaan en wat jou graag wil 

help. Jy kry toegang tot waardevolle hulpmiddels wat 

jou sal help om te herstel na die verlies van ’n geliefde. 

Dit sal jou opbou en help om die toekoms positief te 

hanteer. 

Dit mag nou vir jou baie moeilik wees om optimisties te 

wees oor die toekoms wanneer jy ’n geliefde verloor 

het.  Hierdie tydperk van rou kan ’n  tydperk wees 

waarin jy baie verward en geïsoleer voel. Jy het ook baie 

vrae oor dinge wat jy nooit voorheen aan gedink het nie. 

GriefShare groep kom weekliks bymekaar om jou te help 

om die uitdagings wat jy nou in die gesig staar, 

vierkantig in die oë te kan kyk en jou lewe weer op te 

bou.  GriefShare het 3 bepaalde elemente: 

 Video-aanbieding aangebied deur deskundiges 

 Elke week kyk die GriefShare groep ’n DVD 

aangebied deur top deskundiges. Die video’s handel 

oor verskeie onderwerpe met betrekking tot die 

rouproses. 

 Kleingroepbesprekings met fokus op ’n bepaalde 

onderwerp 

 Nadat daar na die DVD gekyk is, kry al die groeplede 

geleentheid om die onderwerp te bespreek en ook 

om dit wat nou in elkeen se lewe gebeur met die 

groep te deel. 

 Persoonlike studie en refleksie 

 Gedurende die week het elkeen geleentheid om die 

werkboek te gebruik vir persoonlike studie oor die 

rouproses en om emosies met behulp van ’n joernaal 

te verwoord. Die ondersteuningsgroep spandeer 

elke week tyd om vrae uit die werkboek te bespreek. 

2. Wanneer is dit gepas om by GriefShare aan te 

 sluit? 

Alhoewel die opsie om enige tyd by die program in te 

skakel gegee word, het die ondervinding bewys dat dit 

tog beter is om van die eerste sessie af in te skakel. 

Groeplede leer mekaar ken en vertrou, wat belangrik is 

vir ondersteuning na die tyd. 

 

3. Is GriefShare vir jou 

GriefShare is vir mense wat rou omdat ’n geliefde aan die 

dood afgestaan is. Baie ander lewensomstandighede 

bring diepe smart, soos verhoudings wat opbreek, 

egskeidings, vervreemding van ’n geliefde, verlies van ’n 

geliefde deur skuldgevoel, verlies van die beheer en 

toesig oor ’n kind as gevolg van egskeiding en vele  

meer. As jy sukkel met verlies wat nie met dood gepaard 

gaan nie, is GriefShare nie ontwerp om jou behoeftes 

aan te spreek nie. In hierdie verband kan ons jou na die 

DivorceCare, Caritas-bediening of na die leraars vir 

Professionele Pastoraat verwys.  

 

HOE OM BETROKKE                          

TE RAAK 

Gebed. En verwys gebroke mense na ons. Verder het 

ons ’n behoefte aan donasies om dit vir elke persoon 

moontlik te maak om wel die kamp te kan bywoon en 

ook sodat ons meer materiaal kan koop om hierdie 

mense met boeke en DVD’s te kan opbou en hulle op die 

pad na herstel kan begelei. 

 

HOE OM DIE KURSUS  BY TE 

WOON 

Skakel die kontakpersoon hier onder indien jy enige 

navrae sou hê. Die webwerf www.divorcecare.com kan 

ook besoek word vir verdere inligting rondom die 

kursus. 



Vind vriende - DivorceCare         

DIVORCECARE 
GAWES: 

Geen gawes nodig om kursus by te woon nie. Net ’n behoefte aan genesing 

1. Die doel van die bediening 

DivorceCare is ’n internasionale program, bestaande uit ’n 

DVD aanbieding en ondersteuningsgroep, wat 

aangebied word vir mense wat met egskeiding worstel. 

Die seminaar en ondersteuningsgroep word gelei deur 

persone wat begryp waardeur geskeides gaan.  

 

Die kursus word ook in ons gemeente aangebied en 

enige persoon wat deur ’n egskeiding gaan of reeds 

gegaan het kan deel word van die ondersteuningsgroep. 

 

Die seminare gee jou toegang tot waardevolle riglyne 

wat jou sal help om jou situasie te hanteer en die seer 

van die verlede te hanteer. Dit help geskeide persone 

om vorentoe te kyk en ’n nuwe lewe te begin. 

 

DivorceCare is ’n seminaar wat oor 13 weke strek. In ons 

gemeente kom die ondersteuningsgroep weekliks by die 

Gemeentesentrum bymekaar.  

 

Die volgende onderwerpe word behandel: 

 Die pad na herstel / soek hulp; 

 Konfronteer jou woede; 

 Konfronteer depressie; 

 Konfronteer eensaamheid; 

 Wat sê die Bybel? 

 Nuwe verhoudings; 

 Finansiële oorlewing; 

 Kinders en egskeiding (KidCare); 

 Enkellopende seksualiteit; 

 Vergifnis; 

 Versoening; 

 Beweeg aan / beweeg nader na God. 

 

HOE OM BETROKKE                          

TE RAAK 

Gebed. En verwys gebroke mense na ons. Verder het 

ons ’n behoefte aan donasies om dit vir elke persoon 

moontlik te maak om wel die kamp te kan bywoon en 

ook sodat ons meer materiaal kan koop om hierdie 

mense met boeke en DVD’s te kan opbou en hulle op die 

pad na herstel kan begelei. 

 

HOE OM DIE KURSUS  BY TE 

WOON 

Skakel die kontakpersoon hier onder indien jy enige 

navrae sou hê. Die webwerf www.divorcecare.com kan 

ook besoek word vir verdere inligting rondom die 

kursus. 

KONTAKPERSONE 
Bedieningsleier 

Wilna Joubert 

082 335 5295 

wilnaj@mweb.co.za 

 

Leraar 

Ds. Jurgens De Jager  

079 292 9545 

 (013) 751 1824 

dsjurgens@ngwitrivier.co.za 



Vind vriende - Kampvuurbediening 

KAMPVUURBEDIENING 
GAWES: 

??? Kuier en gasvryheid 

1. Die doel en samestelling van die bediening 

Die doel van die bediening is om op informele wyse 

kwartaalliks as lidmate saam te kuier. Daar word op 

verskillende plekke kamp opgeslaan. Dit is nie 

noodwendig slegs vir kampeerders nie, jy kan ook in 

chalet tuisgaan as die kampplek dit toelaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOE OM BETROKKE                          

TE RAAK 

Die jaar se kampdatums en plekke verskyn in die 

gemeentekalender. Elkeen bespreek self sy 

kampeerplek. Dit is belangrik om met die 

bedieningsleier te kontak en inligting deur te gee.  

KONTAKPERSONE 
Bedieningsleier 

Heidi Pelser 

083 381 7980 

heidipelser1@gmail.com 

 

Leraar 

Ds. Jurgens De Jager  

079 292 9545 

 (013) 751 1824 

dsjurgens@ngwitrivier.co.za 
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O Finansiële Bediening 
O Eiendomsbediening 

O Kleuterbediening 
O Laerskoolbediening  

O Jeugbediening 
O Huwelikkursus 

O Huwelikskampe 
O Alpha 

O Bybelstudiegroepe 
O Kreatiewe vers 

O Bluetooth Ouerskap 
O Immergroen Ouerskap 

O Bybelskool 

V 
OLG JESUS  is die bediening 

wat lidmate bemagtig in 

dissipelskap en geestelike 

groei. Kleuters, kinders en 

tieners se geestelike groei is belangrik vir 

die gemeente. Bemagtiging  van ouers  is 

ook ‘n prioriteit. Ook is dit die bediening 

wat na rentmeesterskap omsien, die 

eiendomme en finansies vorm deel van 

hierdie bediening.   

 

 



Volg Jesus - Finansiële Bediening            

FINANSIËLE BEDIENING 
GAWES: 

’n Sin vir die bestuur van finansies, rentmeesterskap 

1. Die doel van die bediening 

Die doel van die Finansiële Bediening is om toe te sien 

dat die gemeente se fondse reg bestuur word volgens 

algemene rekeningkundige praktyk. Hulle hou toesig 

oor elke bediening se begroting en kyk dat fondse reg 

aangewend word. Daar moet ook toegesien word dat 

gereelde finansiële state opgestel en aan die kerkraad 

voorgelê word. 

Daar rus dus ’n reuse verantwoordelikheid op die 

Finansiële Bediening aangesien hulle hoofplig 

rentmeesterskap van God se geld is.  

Die gemeente het ’n voltydse finansiële beampte wat in 

die kantoor werk. Hy/sy vorm deel van die Finansiële 

Bediening. 

Daar is verskeie finansiële prosedures waarvan kennis 

geneem moet word en wat streng nagevolg moet word. 

Dit is belangrik dat alle bedieningsleiers bewus is van 

hierdie prosedures. 

2. Bring jou dankoffer 

Jou dankoffer is tien persent van jou inkomste wat jy, na 

aanleiding van Bybelse opdragte, aan God teruggee vir 

Sy werk. Alles wat ons het, het ons van God ontvang. ’n 

Tiende is dus 10% wat ons uit dankbaarheid teruggee vir 

Sy werk. 

Ons is absoluut afhanklik van lidmate wat uit 

gehoorsaamheid hul tiende bring. Sonder genoeg 

fondse kan ons nie die wonderlike werk van die Here op 

aarde voortsit nie. Elke bediening wat in hierdie 

handleiding genoem word, het fondse nodig om te kan 

voortbestaan. 

 

HOE OM  ’n BEDIENING SE 

BEGROTING TE  

           HANTEER 

Begrotingslyste word in November aan bedieningsleiers 

gesirkuleer. Elke bedieningsleier is dan verantwoordelik 

om, in samewerking met die ander bedieningslede, vir sy 

of haar bediening ’n begroting op te stel vir die 

volgende finansiële jaar wat vanaf 1 Maart tot en met 28 

Februarie strek. 

Die Finansiële Bediening moet dan die uitgawe-

begrotings konsolideer en in verband bring met die 

begrote inkomstes. Dit het dikwels tot gevolg dat 

begrotings na bedieningsleiers terugverwys word vir 

heroorweging. Inkomste en uitgawes moet dan in lyn 

met mekaar gebring word. 

Vroeg in die nuwe jaar word die begroting aan die 

kerkraad voorgelê vir goedkeuring. In Maart word elke 

bediening se begroting dan aan die verskillende 

bedieningsleiers terugbesorg vir bestuur. 

 

HOE OM UITGAWES                                

AAN TE GAAN 

Uitgawe-rekwisies is by die kerkkantoor beskikbaar. 

Indien ’n bediening ’n uitgawe wil aangaan, moet so ’n 

rekwisisie deur die bedieningsleier of gevolmagtigde 

onderteken word. Die korrekte inligting rondom die 

uitgawe moet op hierdie vorm aangebring word. Dit is 

die verantwoordelikheid van die bedieningsleier om toe 

te sien dat die uitgawe binne die begroting val. 

Indien versoek, moet twee kwotasies by die rekwisisie 

aangeheg word wanneer die tjek by die kantoor 

aangevra word.  

Die bedieningsleier word ook versoek om die faktuur te 

onderteken as goedkeuring van die uitgawe. 

Indien uitgawes aangegaan word by instansies waar die 

gemeente ’n rekening het, moet ’n amptelike bestelling 

by die kantoor verkry word wat dan die rekwisisie 

vervang. Hierdie amptelike bestelling moet egter ook 

deur die bedieningsleier of sy gevolmagtigde 

goedgekeur word. 

Indien daar ’n spesiale behoefte ontstaan om uitgawes 

aan te gaan waarvoor daar nie begroot is nie of wat die 

begrote bedrag oorskry, moet die versoek aan die 

Finansiële Bediening voorgelê word vir aanbeveling by 

die kerkraad. Die Finansiële Bediening moet die 

beskikbaarheid van fondse oorweeg. 

Die bedieningsleiers kan die Finansiële Bediening nader 

vir goedkeuring van uitgawes tot en met R10 000. Enige 

uitgawes bo hierdie bedrag word na die kerkraad 

verwys vir goedkeuring. Sodanige versoeke moet van 

twee kwotasies vergesel wees.  

 

 



Volg Jesus - Finansiële bediening            

KONTAKPERSONE 

HOE OM GELDE 

IN TE BETAAL 

Bedienings en individue moet alle gelde by die kantoor 

inbetaal waarna ’n kwitansie uitgereik sal word. Daar 

moet aangedring word op ’n kwitansie aangesien dit ’n 

belangrike rol speel in die beheer van kontant fondse. 

 

HOE OM TERUGVOER OOR 

DIE FINANSIES TE 

           ONTVANG 

Maandelikse uitdrukke van inkomstes en uitgawes is op 

aanvraag van bedieningsleiers by die kantoor beskikbaar 

vanaf die tiende van elke maand. Dit is belangrik vir die 

deurlopende beheer oor ’n bediening se fondse. 

 

HOE OM TE VERSEKER DAT 

ONS GELD VIR ’n 

      SPESIFIEKE PROJEK AANWEND 

Indien jy vir ’n spesifieke projek geld by die kantoor 

inbetaal, moet daar uitdruklik aangedui word vir welke 

projek die fondse aangewend moet word. Dit is van 

kardinale belang. Indien die geld per internet in 

gemeente se bankrekening betaal word, moet die 

projek se naam as verwysing dien.  

 

HOE OM BETROKKE                         

TE RAAK 

Enigeen wat graag by die Finansiële Bediening betrokke 

wil raak kan die bedieningsleier kontak.  

 

HOE OM JOU BYDRAE BY            

ONS UIT TE KRY 

 Teken ’n aftrekorder ten gunste van die gemeente by 

die bank. 

 Doen ’n Internetbetaling (EFT). 

 SnapScan 

 Gooi dit in die kollektemandjie tydens die erediens. 

 Voltooi die gemeente se debietorder, beskikbaar by 

die kantoor. 

 Betaal dit direk by die kantoor in. 

Onthou om altyd ’n naam of lidmaatnommer op te 

skryf en aan te dui waarvoor die geld aangewend moet 

word! 

Bedieningsleier 

Louis Marais  

082 893 1518 

louisma@lantic.net 

 

Finansiële Beampte  

Thabo Pienaar 

(013) 751 1644 

finansies@ngwitrivier.co.za

Maniere om dankoffer te gee: 

 Elektroniese oorbetaling 

ABSA Witrivier  •  Tjekrekening 

1370 580 002 

Verwysing: Naam en van / lidmaatnr. 

Kaartfasiliteit is by           

kantoor beskikbaar.  

Koevertjies by deure. 
Debietordervorm  is by           

kantoor beskikbaar.  



Volg Jesus - Eiendomsbediening            

EIENDOMSBEDIENING 
GAWES: 

Administrasie, vakmanskap, besigheid 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

Die Here God het aan ons gemeente baie goeie, 

doelmatige geboue gegee deur middel van skenkings 

deur ons voorgeslagte. Ons moet hierdie geboue mooi 

oppas en versorg vir die duisende mense wat nog tot 

geloof gaan kom en Hom wil kom aanbid. 

Die gemeente beskik oor ’n pragtige kerkgebou, 

insluitend kategese lokale, parkeerterrein en saal. Die 

gemeente beskik oor 2 pastorie, Wally Scottstr. 3 en 

Frank Townsendstr. 27, wat ook die eiendom van die 

kerk is. Die Kerkraad poog om deurentyd genoeg fondse 

beskikbaar te stel om hierdie eiendomme behoorlik in 

stand te hou.    

Dit is hierdie bediening se passie om toe te sien dat 

hierdie geboue opgepas en behoorlik in stand gehou 

word. Hulle identifiseer mense met die vermoëns om te 

bou, die eiendomme te versorg, nuwe strukture te 

ontwerp en om die tuine te versorg. Sulke persone word 

dan genooi om hulle gawes te gebruik om die 

eiendomme van die NG Gemeente Witrivier, mooier te 

maak en na te laat as wat ons dit gekry het vir ons 

nageslag. 

2. Wat doen die Koster? 

Die Koster speel ’n reuse rol in die Eiendomsbediening. 

Hy tree basies as die heeltydse hande en oë van die 

bediening op.  

Die Koster vorm deel van die permanente, betaalde 

personeel deur die Kerkraad aangestel en is betrokke by 

al die ander bedienings in die gemeente.  

Die Koster sien om na versorging en instandhouding van 

al die eiendomme en fasiliteite van die gemeente. 

Verder sien hy toe dat alle lokale en toerusting in ’n 

werkende en bruikbare toestand is. Dit is ook die Koster 

se verantwoordelikheid om te sorg dat alle fasiliteite en 

toerusting toegesluit en beveilig is nadat die verskeie 

bedienings of ander gebruikers dit gebruik het. Laastens 

verleen die Koster ook hulp en ondersteuning tydens 

alle verrigtinge wat plaasvind. 

 

HOE OM BETROKKE                   

TE RAAK 

Indien jy dalk iets sien wat jy graag sal wil verbeter of 

mooier wil maak, sal ons jou graag wil betrek. Dit is ’n 

gulde geleentheid om jou gawes en inspirasie te gebruik 

om hierdie eiendom van die Here Jesus te verbeter. 

Kontak gerus die bedieningsleier en hy sal jou deel maak 

van hierdie kreatiewe en opbouende bediening. 

 

HOE OM ’n LOKAAL TE 

BESPREEK 

Lokaalbesprekings word by die kantoor gedoen. Enige 

vergadering of aktiwiteit moet bespreek word. Dit is die 

bedieningsleiers se verantwoordelikheid om lokale te 

bespreek. Lokale beskikbaar vir bespreking: Die 

ouditorium, kerksaal, voorportaal, konsistorie,  

bovertrek, sitkamer, raadsaal en gebedskamer. 

Sou ’n lokaal vir ‘n funksie bespreek word, word ’n 

Verhuringsvoorwaardesvorm ingevul. Daarin word alles 

uiteengesit. Enige kostes word by die Kerkkantoor 

betaal. Eetgerei en breekgoed word ook verhuur sou dit 

benodig word. Die nodige vorms is by die kantoor 

beskikbaar. Betaling word ook daar gedoen. 

Bedieningsleier 

André Griebenow 

082 459 5449 

andre@jeigroup.co.za 

 

Koster 

Thinus Verreynne 

079 773 1856 

(013) 750 0079 

 

Lokaalbespreking 

Heleen Odendaal 

(013) 751 1644 

kerkantoor@ngwitrivier.co.za  



Volg Jesus - Eredienste - Kleuter-erediens  

KLEUTERBEDIENING 
GAWES: 

Die gawe om met kleuters tussen die  ouderdomme van 3 en 6 jaar te kan werk 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van hierdie bediening 

Daar word elke Sondag tydens die erediens ’n Kleuter-

erediens in die Bovertrek aangebied. Dit is vir kleuters te 

klein vir die Laerskoolbediening en te woelig vir die 

gewone erediens. Die ouers is ook welkom. 

By die Kleuter-erediens word die kleuters nie net besig 

gehou nie. Ons streef daarna om elke kleuter se 

Godsbegrip te ontwikkel. Verder stel ons God as 

Skepper aan elkeen bekend. God het die grond, water, 

lug, voëls, diere ensovoorts geskep. Hy alleen kan lewe 

gee. 

Ons kleuters moet ook weet dat God nie net elkeen en 

alles geskep het nie, maar dat ons vuil met sonde is. Hy 

het ons egter verlos deur ons skoon te was met Sy bloed 

aan die kruis. Elkeen wat kies om Sy kind te wees, 

behoort dus aan Hom. 

Ons leer dat God elke kleuter liefhet ongeag van wie hy 

of sy is of hoe hy of sy lyk.  

Elkeen is op ’n spesiale manier kosbaar. 

Die Kleuter-erediens behoort aan die kleuters. Hier hoef 

hulle nie slim te wees of te presteer nie. Hulle kan net 

tuis voel, God loof, prys en aanbid en Sy teenwoordig-

heid geniet. Ons het elke kleuter lief en aanvaar hulle as 

familielede van God. 

Hoe pak ons so ’n Kleuter-erediens aan? In die eerste 

plek groet ons elkeen en stel selfs die kleinste en 

skaamste op hul gemak. Dan staan ons in ’n kring en 

sing. Ons loof en prys God soos net kleuters kan. Nadat 

ons lekker saamgesing het, bid ons saam en vra vir God 

om met ons te praat. Hierna volg ŉ lessie en bespreking. 

Ons sluit af met gebed en dank God vir die boodskap. 

Ons doen ook voorbidding. 

Na die formele bespreking afgehandel is, is almal 

gewoonlik baie honger. Nou eet ons eers ietsie om die 

honger te stil en as die magies vol is, maak ons ’n 

prentjie wat die boodskap bevestig. Nadat die prentjie 

voltooi is, bak en brou ons of speel ons met klei - ook ter 

bevestiging van die boodskap. 

Ons speel lekker tot mamma en pappa kom. 

 Kleuter-erediens is nie tydens skoolvakansies nie. Dan  

is ouers en kleuters welkom om die erediens in die 

konsistorie te volg, waar die peuters en ouers altyd 

bymekaar kom.  

 

HOE OM BETROKKE                         

TE RAAK 

Ons het altyd mense nodig om op ’n gereelde basis die 

Kleuter-erediens aan te bied. Dit gee dan die ander ’n 

geleentheid om so nou en dan die erediens by te woon. 

Ons het ook helpers nodig aangesien daar tot 60 

kleuters op ’n Sondag by die Kleuter-erediens opdaag. 

Kontak die bedieningsleier indien jy betrokke wil raak. 

Leraar 

Ds. Nati Stander 

082 216 3710  

nati@stander.co.za 

 

Bedieningsleier 

Christine Stoltz 

083 633 7447 

lowelek@telkomsa.net 



Volg Jesus - Kinderbediening           

LAERSKOOLBEDIENING 
GAWES: 

Administrasie, kreatiewe kommunikasie, evangelisasie, leierskap, vermoë om met jong kinders te werk 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

Die Laerskoolbediening loop elke Sondagoggend 

parallel met die erediens in die ouditorium. Dit is 

uitgesluit skoolvakansies en sommige langnaweke. 

Kinders vanaf Graad R tot 6 word bedien. Ouer kinders 

word nie uitgesluit nie maar eerder aangewend om die 

Herders by te staan in bediening van die jonger kinders. 

Vergeet van jou persoonlike ervarings en dinge rondom 

Sondagskool en kerk! Ons bedryf ’n nuwe Jesus-gerigte 

kerk vir kinders. Hier leer ons die kinders om Jesus-liefde 

uit te leef. Volwassenes wil altyd alles rasionaliseer en 

verduidelik. Vir kinders is hierdie proses eenvoudig. Al 

wat hulle vra is liefde vir GOD en liefde vir KINDERS.  

Die ou gesegde wat sê: “Ek word eers lief vir jou en dan 

word ek lief vir jou God” vorm die basis van 

verhoudingbou met die kinders. Kinders van vandag 

dink, leef en doen dinge anders as hulle voorgangers. 

Om hierdie rede word van die Herders verwag om deur 

dit wat hul sê, hul leefstyl en hul optrede die kinders na 

God en verlossing te lei. 

Die kinders vra nie jou geld, vermoëns of jou kennis nie. 

Al waarin hulle belangstel, is tyd en aanvaarding. Kom 

belê in die toekoms van die wêreld en ervaar 

selfverryking.  

 

HOE OM BETROKKE                                                      

TE RAAK 

Personeel hoef nie noodwendig as Herder (Sondagskool 

onderwyser) op te tree nie.  

Daar is vir elkeen ’n plekkie by die Laerskoolbediening: 

 Grootgroep aanbieders is slegs verantwoordelik 

vir die “grootgroep” - aanbieding of preek tydens 

die Kinder-erediens. 

 Die persone verantwoordelik vir die Multimedia en 

die klank behartig die bediening rondom die 

mikrofone, moontlike PowerPoint aanbiedings 

tydens alle aanbiedings. 

 Die Herders hanteer die kleingroepe en 

verhoudingsbou met die kinders. 

 Administratiewe beamptes stel registers op, gaan 

dit na en lê dit voor. 

 Daar is ook persone betrokke by die reël van 

kinderuitreike en -aksies. 

 Die musiekbediening lei die sang tydens alle aksies 

van die bediening. 

 Seker persone is ook slegs betrokke by die 

organisering van kampe en deurnagte. 

 Die persone betrokke by die finansies is 

verantwoordelik vir die opstel van die begroting 

van die Kinderbediening. Hulle is ook 

verantwoordelik vir opneem van die kollekte 

tydens die Kinder-erediens op ’n Sondag. 

 

Bedieningsleier: 

 

 

 

 

Leraar 

Ds. Nati Stander 

082 216 3710  

nati@stander.co.za 



Volg Jesus - Jeugbediening           

JEUGBEDIENING 
GAWES: 

Onderrig, herderskap, om met tieners te kan werk 

Enige gawes welkom, die bediening is wyd en het ruimte vir enige een wat geroep voel daartoe  

1. Die doel van die bediening 

Aan die einde van 2015, het daar ‘n skuif in die 

Jeugbediening van NG Gemeente Witrivier plaasgevind.  

Daar is besluit dat ons nie die tieners moet vermaak nie, 

ons moet hulle bemagtig.  Wanneer dit gaan oor die oes 

van mense wat ingesamel moet word, moet elkeen van 

ons ‘n werker wees, want iewers is daar iemand wat een 

van ons kan en moet bereik en na God toe moet lei.   

Ons het besef:  “The Kingdom of God can not be 

expanded by being passive in your church chair every 

Sunday – living like YOU want to during the week.”  

Daarom moet die tieners leer wat dit beteken om 

werklik te dien, hoe die koninkryk werklik lyk.  Groot was 

ons verrassing toe ons besef die tieners WIL uitgedaag 

word, ons getalle is goed en die deelname neem elke 

week toe. 

 

2. Die samestelling van die bediening  

 Die bediening word onder leiding van Ds Eddie 

le Roux (die betrokke leraar) en die 

bedieningsleier bedryf. 

 Dan is daar ook Tienerdieners (Jeugleiers - 

volwassenes wat betrokke is in die kinders se 

lewens en kleingroepe fasiliteer), sowel as ‘n 

Jeugorkes, wat bestaan uit tieners en 

volwassenes.  Die bediening het ook hulle eie 

Klank- en Multimediaspan. 

 Die belydenisklas se tieners dien as 

dienswerkers en help met kollekte opneem en 

gasvryheid.   

 Gebed is ‘n groot deel van die werk met 

tieners en daarom het die bediening ook hulle 

eie gebedspan. 

 Die kuier rondom ‘n koppie tee of koffie na die 

eredienste word ook wonderlik deur nog ‘n 

span volwassenes moontlik gemaak. 

 

3. Wat doen die bediening? 

Met die eredienste probeer die bediening sake 

aanspreek wat deel vorm van tieners se dag tot dag 

bestaan.  Ons spandeer tyd in die Woord en soek daar 

saam na die antwoorde en voorbeelde. 

‘n Tipiese Sondag by die NG gemeente Witrivier se 

Jeugbediening lyk soos volg: 

16:00 - Kom die Tienerdieners bymekaar.  Gedurende 

hierdie tyd word daar saam gesels oor die erediens en 

wat die betrokke aand in die onderskeie groepe moet 

gebeur, sowel as hoe dit die vorige Sondag met almal se 

groepe gegaan het.  Ons sluit die vergadering af deur 

saam te bid. 

17:00 - Ons erediens begin. Sedert Januarie 2017, staan 

ons eredienste nou bekend as Stad op die Berg erediens 

– sodat jong volwassenes ook welkom voel en omdat dit 

ons hart is – ‘n Lig vir die wêreld 

18:00 - Almal gaan na hulle onderskeie groepe en daar 

spandeer die Tienerdiener en sy/haar groep die uur 

saam.  Elke Sondag hanteer die groepe onderskeidelik ‘n 

ander aspek van hulle uitreik. (Sien verduideliking 

onder) 

19:00 - Kom haal die ouers die kinders en drink sommige 

van hulle nog saam koffie en tee. 

 

DIE WERK VAN DIE KERK IS OM NOOD RAAK TE 

SIEN EN ‘N VERSKIL TE MAAK! 

NG Gemeente Witrivier het jaarliks 2 groot uitreike:  

1 Mosambiek-uitrek (gedurende Julie vakansie) 

2 Swadini-uitreik (gedurende Desember vakansie) 

 …ons het besef dit stel net ‘n klein gedeelte van ons 

jeug bloot aan uitreike en diensbaarheid.  Dus het ons 

besluit dat die jeug regdeur die jaar aan uitreike 

blootgestel moet word.  Dit moet deel wees van ons 

gemeente se DNA (wat dit wel geword het).  Ons het 

hierdeur geleer dat uitreike nie hoef te beteken dat jy 

vêr van jou huis af moet gaan nie, jy kan dien in en 

om jou eie gemeenskap.  Hierdie gemeente is hier vir 

‘n rede!  “If we want to change the city, we need to 

serve the city.” 

 

Ons uitreike word huidiglik soos volg beplan: 

Daar word 6 projekte in die omliggende omgewing 

gekies.  Ons kyk vooraf wat die tieners by elke projek sal 

kan doen en wat vooraf gedoen moet word.  Dan word 

daar aan elke graad groep ‘n projek toegeken (jeug is Gr.  

7 tot  Gr. 12).   



Volg Jesus - Jeugbediening            

KONTAKPERSONE 

SONDAG 1: INFO. 

Die eerste Sondag, kry al die graad groepe inligting in 

verband met hulle spesifieke projek.  Iemand wat 

betrokke is by die projek of daar uithelp, kom gee 

inligting rakende die projek.  Ons verskaf ook geskrewe 

inligting. Die groepe word aangemoedig om konstant te 

bid dat die Here sy hart vir hierdie projekte sal openbaar. 

SONDAG 2: BYBEL.   

Die groepe het nou ‘n realistiese prentjie van die projek 

wat hulle gaan besoek. Hierdie Sondag gee ons vir hulle 

spesifieke gedeeltes uit die Woord om te behandel, 

bespreek en te oordink met die oog op die uitreik.  (Bv. 

as ‘n hulle ‘n weeshuis gaan besoek, dan gee ons vir 

hulle gedeeltes waar die Bybel praat oor weeskinders) 

SONDAG 3: BID. 

Nou weet die tieners al heelwat van wat hulle wil gaan 

doen en wat van hulle verwag word, maar daar is ook al 

teen hierdie tyd heelwat vrese wat na vore kom. Dus 

gebruik ons hierdie Sondag om ernstig met die groepe 

te gesels oor dit wat hulle bang maak in verband met die 

uitreike. Ons praat ook oor dit wat hulle opgewonde en 

onseker maak. Dan spandeer ons heelwat tyd by die 

voete van die Here en verklaar ons afhanklikheid en 

almal kry ‘n beurt om hulle bekommernisse by Hom neer 

te lê. 

SONDAG 4: VOORBEREIDING.   

Vandag spandeer die groepe tyd aan beplanning, oefen 

en reël alles wat hulle nodig het vir die uitreik om 

daarvan ‘n sukses te maak. As hulle ‘n opvoering wil 

doen, maak hulle seker almal weet watter rol hul 

vertolk. Die vervoer na die uitreike word ook gedurende 

hierdie Sondag gereël (dit is vir ons lekker om die ouers 

ook hierby betrokke te kry). 

 

 

 

SONDAG 5: UITREIK.   

Die groot dag van die uitreik. Gewoonlik vertrek die 

groepe 13:00 van die gemeentesentrum na hulle 

onderskeie projekte om die hande en voete van Jesus te 

gaan wees. 

SONDAG 6: TERUGLIK.   

Hierdie is vir ons ‘n baie belangrike Sondag.  Ons 

spandeer die tyd saam met die groepe waar elkeen kan 

vertel wat die uitreik vir hom/haar beteken het. Ons het 

al geleer dat die uitreike óns meer verander as wat dit 

die mense verander na wie uitgereik word. Dit is ‘n 

voorreg om deur die tieners se oë die uitreike te beleef. 

Die onderskeie groepe beplan ook op hierdie 

geleentheid hulle terugvoer aan die gemeente tydens 

die oggend-erediens, wat dan die daarop volgende 

Sondagoggend op ‘n kreatiewe, kragtige manier gedoen 

word. 

 

 

HOE OM BETROKKE  

TE RAAK 

‘n Passie om met tieners te werk is een van die vereistes, 

maar die belangrikste is dat jy ‘n lewende verhouding 

met God moet hê.  Indien die Here dit op jou hart lê om 

betrokke te raak, kan die bedieningsleier of die leraar 

gekontak word. 

 

 

HOE OM AS TIENDER DEEL  

TE WORD VAN  

               STAD OP DIE BERG 

Enige tieners is meer as welkom om die eredienste by te 

woon en deel van ‘n kleingroep te word.  Daag net op! 

Ons het ook vanaf 2018 ‘n spesiale kleingroep vir kinders 

jonger as 12 wat ook na die eredienste kom. 

Bedieningsleier 

Wanika du Plessis 

083 296 0806 

wanika@ithubaletu.co.za 

 

 

Leraar  

Ds. Eddie Le Roux 

082 322 3393 

(013) 751 1136 

eddie@ngwitrivier.co.za 



Volg Jesus - Alpha Huwelikskursus          

ALPHA HUWELIKSKURSUS ??? 
GAWES (helpers): 

Diensbaarheid, passie vir huwelike 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

By die Alpha Huwelikskursus word The Marriage Course 

aangebied. The Marriage Course is ’n praktiese kursus 

waar egpare toegerus word met die nodige vaardighede 

om ’n sterk en gesonde huwelik, wat ’n leeftyd hou, te 

bou. 

Die kursus duur vir sewe aande wat oor sewe weke 

strek. Tydens hierdie sessies word daar gesels oor sake 

wat andersins nie bespreek word nie. Daar word, onder 

andere, geleer oor vergifnis en sinvolle kommunikasie. 

Die kursus word gratis aangebied en slegs ’n vrywillige 

donasie vir voorbereiding van die ete word gevra. 

Elke egpaar sit by hulle eie tafel en gesels terwyl ’n 

heerlike, romantiese ete by kerslig bedien word. Dit 

skep ’n rustige atmosfeer waar ’n man en vrou, sonder 

enige steurnisse, nader aan mekaar kan beweeg en weer 

kan onthou waarom hulle dan so lief vir mekaar is.   

 

2. Die samestelling van die bediening 

Die bediening bestaan uit ’n leier, helpers en ’n leraar vir 

professionele ondersteuning. 

Die ongeveer 14 helpers moet die volgende take verrig: 

 Hulp om die kursus vir die ± 40 kursusgangers 

spesiaal te maak; 

 Voorbereiding van die lokaal (die kerksaal) vir die 

ete en gesprekke; 

 Bedien van tee en koffie; 

 Behartiging van die Multimedia - die vertoon van 

die DVD; 

 Hulle help opruim; 

 Daar is ook ’n gebedsgroep wat as intersessors 

optree; 

 Die kosspan moet toesien dat die kos vir die ete 

voorberei word. 

 

HOE OM BETROKKE                          

TE RAAK 

Helpers moes self die kursus bygewoon het. Indien 

enigeen as ’n helper wil aanmeld kan die bedieningsleier 

gekontak word. 

 

HOE OM DIE KURSUS                       

BY TE WOON 

Die kursus kan deur enige egpaar gratis bygewoon word 

– onderworpe aan beskikbaarheid. Hou die 

gemeentekalender en die Oase-Nuus (afkondigings) dop 

vir meer inligting in verband met die kursusdatums. Die 

kerkkantoor kan ook geskakel word.  

Leraar 

Ds. Jurgens de Jager  

079 292 9545 

(013) 751 1824 

dsjurgens@ngwitrivier.co.za 

Leraar 

Ds. Nati Stander 

082 216 3710  

nati@stander.co.za 



Volg Jesus - Alpha Voorhuwelikse Kursus          

ALPHA VOORHUWELIKSE KURSUS ??? 
GAWES (helpers): 

Diensbaarheid, passie vir huwelike 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

Die Alpha Voorhuwelikse Kursus is ’n goed ontwerpte 

kursus wat  belangrike temas met voornemende egpare 

behandel om hulle voor te berei op ’n gelukkige huwelik. 

Die kursus strek oor 5 weke en vind plaas in ’n 

romantiese atmosfeer. Die paartjies kyk elke aand saam 

na ’n DVD en gesels dan met mekaar oor die temas.  

Om saam met ander voornemende paartjies by kerslig te 

sit, is veral inspirerend. Die hele kursus is as ’n eenheid 

ontwerp. Die deelnemende pare kry baie tyd om hulle 

self voor te berei vir die groot dag en vir ’n mooi 

huwelik.  

Ons gemeente glo in die huwelik as ’n instelling van God 

en dis vir voornemende egpare ’n heerlike ontdekking 

om te sien hoeveel riglyne die Here vir ons in die Woord 

gee oor die huwelik.  

Hierdie kursus word elke jaar in die derde kwartaal 

aangebied en ons bied dit gewoonlik vir so 15 pare aan. 

 

HOE OM DIE KURSUS                      

BY TE WOON 

Die leraars kan gekontak word om vas te stel presies 

wanneer die volgende kursus aangebied word. 

Leraar 

Ds. Jurgens de Jager  

079 292 9545 

(013) 751 1824 

dsjurgens@ngwitrivier.co.za 

Leraar 

Ds. Nati Stander 

082 216 3710  

nati@stander.co.za 



Volg Jesus - Huweliksverryking           

HUWELIKSVERRYKING 
GAWES: 

Geen gawes nodig om by te woon nie. Net ’n behoefte aan ’n gesonde huwelik 

KONTAKPERSONE 

1. Net iets oor die huwelik 

Die duiwel val huwelike en gesinne sonder ophou en 

sonder om moeg te raak aan. Hoekom? Want dit is een 

van die gebiede (eintlik seker die enigste gebied) waar 

mense so nou en intiem met mekaar saamleef, dat dit ’n 

broeiplek is vir swak skakels. Die Satan knip ’n swak 

skakel en begin ’n subtiele pad van verwoesting stap.  

In 2003 alleen is ongeveer 28 500 egskeidings in Suid-

Afrika afgehandel. Dit is ongeveer 80 egskeidings per 

dag. 560 per week. 30 311 kinders is deur hierdie 

egskeidings geraak. Dit is skrikwekkende statistiek wat 

waarskynlik die laaste paar jaar sedert 2003 gegroei het. 

Daar is nie veel in ons samelewing wat op die teendeel 

dui nie. 

Ons moet ons huwelike oppas en vertroetel. Die huwelik 

is ’n lewende instelling. En dit is God wat aan die huwelik 

lewe gee. ’n Huwelik is ’n unieke tipe vennootskap waar 

beide vennote ’n 100% ledebelang hou. Dit beteken dat 

elkeen van die vennote 100% in die wins deel en 100% van 

die risiko dra. Dit beteken dat elke vennoot 100% moet 

belê in die huwelik.  

Ons moet ons huwelike oppas – ook ter wille van ons 

kinders. Die huwelik is die hawe - veilig of onveilig - 

waarbinne kinders gebore word. Kinders word vanuit 

die huwelik uitgestuur die wêreld in. ’n Huwelik tussen 

twee ouers het op meer as een manier ’n invloed – 

positief of negatief – op die kind wat daaruit gebore 

word. 

 

 

 

2. Die doel van die bediening 

Nou kan ons by die doel van die bediening uitkom. Die 

huweliksverrykingskampe en  

–kursusse wat ons gemeente aanbied, is daarop gemik 

om die huweliksband tussen eggenote te versterk om 

huwelike te vorm wat ’n leeftyd sal hou. 

Daar word gekonsentreer op kommunikasietegnieke en 

-vermoëns. In hierdie verband word die IMAGO 

kommunikasiestyl verduidelik en aangewend om beter 

te kommunikeer. Hierdie styl is daarop gegrond dat die 

een met aandag en begrip na die ander sal luister en ’n 

veilige atmosfeer sal skep waarbinne sinvolle 

kommunikasie kan plaasvind.  

Verder word die geleentheid vir huweliksmaats geskep 

om mekaar weer beter te leer ken en te onthou waarom 

hulle in die eerste plek na mekaar aangetrek is. Daar 

word na persoonlikheidseienskappe en die verskillende 

temperamente gekyk. 

Dit is ook handig om pare wat die kamp of kursus 

bywoon die geleentheid te gun om groeipunte in hul 

huwelike te identifiseer. Sodoende kom man en vrou op 

dieselfde golflengte en word ’n basis vir huweliksgroei 

geskep.  

 

HOE OM DIE KAMPE OF 

KURSUSSE BY TE WOON 

Die leraars kan geskakel word in hierdie verband. 

Hou ook die Oase Nuus dop vir datums van toekomstige 

kampe. 

 

Bedieningsleier 

Jurgens de Jager  

079 292 9545 

(013) 751 1824 

dsjurgens@telkomsa.net 



Volg Jesus - Alphakursus     

ALPHAKURSUS  ???? 
GAWES (HELPERS): 

Diensbaarheid 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van hierdie bediening 

Die Alpha Kursus is ’n praktiese bekendstelling aan die 

Christelike geloof en gebaseer op die Die Soeke na 

Waarheid deur Nicky Gumbel. Dit word reeds vir 66 jaar 

lank reg oor die wêreld aangebied. Meer as 400 000 

Suid-Afrikaners en 13 miljoen mense wêreldwyd het 

reeds die kursus bygewoon. 

Die kursus is in wese ontwerp vir persone wat nie die 

Here ken nie of kerklos geraak het. Wedergebore 

Christene kan egter ook baatvind by die inhoud 

aangesien dit die basiese beginsels van ons Christenskap 

herbevestig. 

Die kursus bestaan uit ’n ete, kyk van ’n DVD en 

besprekings in kleingroepe. Dit duur ongeveer tien weke 

(een aand per week). Die groep gaan ook vir ’n naweek 

weg om kwaliteittyd saam met hul Skepper deur te 

bring waar die klem spesifiek val op die werk van die 

Heilige Gees. Dit is ook ’n heerlike geleentheid om 

mense beter te leer ken en verhoudings te bou. 

Die kursus word gratis aangebied. ’n Vrywillige donasie 

vir die etes word verwelkom. ’n Uiters billike tarief is 

betaalbaar vir die naweekbyeenkoms. 

Die kursus bestaan uit 15 dele en die volgende word, 

ondermeer, bespreek: 

 Wie is Jesus? 

 Waarom het Jesus gesterf? 

 Waarom en hoe moet ek die Bybel lees? 

 Wie is die Heilige Gees? 

 Hoe lei God ons? 

 Genees God vandag nog? 

2. Die samestelling van die bediening 

Die bediening bestaan uit ’n leier, helpers en ’n leraar vir 

professionele ondersteuning. 

Die helpers moet die volgende take verrig: 

 Hulp om die kursus vir die ± 40 kursusgangers 

spesiaal te maak; 

 Voorbereiding van die lokaal (die kerksaal) vir die 

ete en gesprekke; 

 Bedien van tee en koffie; 

 Behartiging van die multimedia — die vertoon van 

die DVD; 

 Hulle help opruim; 

 Daar is ook ’n gebedsgroep wat as intersessors 

optree; 

 Die kookspan moet toesien dat die kos vir die ete 

voorberei word. 

 

HOE OM BETROKKE                         

TE RAAK 

Helpers moes self die kursus bygewoon het. Indien 

enigeen as ’n helper wil aanmeld kan die bedieningsleier 

gekontak word. 

 

HOE OM DIE KURSUS  

BY TE  WOON 

Die kursus kan deur enigeen gratis bygewoon word. Hou 

die gemeentekalender en die OaseNuus dop vir meer 

inligting in verband met die kursusdatums. Die kantoor 

of bedieningsleier kan ook geskakel word. 

Bedieningsleier 

Adel Nel 

082 327 6565 

adel.nel@vodamail.co.za 

 

Leraar 

Ds. Nati Stander 

082 216 3710  

nati@stander.co.za 



Volg Jesus - Omgeegroepe - Bybelstudiegroepe       

BYBELSTUDIEGROEPE 
GAWES (om ’n bybelstudiegroep te lei): 

Apostelskap, evangelisasie, gasvryheid, kennis, leierskap, onderrig, wysheid 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van Bybelstudiegroepe  

Enige een kan baat vind by Bybelstudie. Dit is van 

kardinale belang om die Woord van God te bestudeer 

want dit is hoe ons God leer ken. Ons moet elke dag die 

lewende Woord van die lewende God inasem soos ons 

suurstof inasem. Ons moet dit eet soos ons brood eet en 

dit drink soos ons water drink. Ons moet besef dat die 

Woord ’n essensiële lewensmiddel is. Dit hou nie net 

tydelike, aardse voordeel in nie, maar het 

ewigheidswaarde. ’n Mens leef nie net van brood nie, 

maar van elke woord wat uit die mond van God kom 

(Matteus 4:4). Die Woord is nie net ’n basiese 

lewensmiddel nie, maar vir dié wat begrip daarvoor toon 

en dit ter harte neem, ook ’n kosbaarheid soos goud en 

heuning. 

 

 

 

 

HOE OM IN TE SKAKEL 

BY ŉ GROEP 

Daar is verskeie geleenthede in ons gemeente om saam 

met ander gelowiges bybelstudie te doen. Kontak enige 

van die groepleiers hieronder gelys of die leraar en 

skakel by ’n groep in om lekker saam bybelstudie te 

doen. 

 

HOE OM ’n BYBELSTUDIEGROEP 

TE BEGIN 

Indien jy voel dat die Here jou roep om jou spesiale 

gawes te gebruik en nog ’n Bybelstudiegroep te begin, 

kan die leraar gekontak word. Alle bestaande 

Bybelstudiegroepe moet verkieslik by die leraar 

aangemeld word. 

Dinsdag 09:00 

Doreen Botha 

(013) 751 1828 

Donderdag 09:00 

Lena De Beer 

(013) 751 2545 

 

Donderdag 18:00 

Isabel De Jager  

(013) 751 1824 

 

Vrydag 08:00 

Sulene Roelofe 

082 874 9287 

 



Volg Jesus - Kreatiewe vers 

KREATIEWE VERS 
GAWES: 

Kreatiwiteit 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

Om ‘n vers aan te leer of te onthou waar in die Bybel die 
vers voorkom, met behulp van herhalende prentjies, 
aftrek, teken, verf en inkleur. Om te bemoedig en te 
deel rondom kreatiewe maniere van memorisering. Om 
elke week of twee saam te kuier met Jesus as ons 
middelpunt, rondom ‘n Bybelvers.  

 

Byeenkomste: 
Oggendklasse is weekliks om 10:00-11:30 

Aandklasse is maandeliks  18:00-20:00.  

 
 

HOE OM BETROKKE                                                      

TE RAAK 

Kom word deel van ons byeenkomste in die oggende of 
aande, soos wat die tyd jou pas. ‘n Klein bydrae van R20 
‘n maand, om verbruikbare middels aan te koop. 
Skenking van bruikbare middels is altyd welkom. 

 

 

Bedieningsleier: 

 Adri Swanepoel  

082 464 1889  

 

 

Leraar: 

Ds. Jurgens De Jager  

079 292 9545 

 (013) 751 1824 

dsjurgens@ngwitrivier.co.za 



Volg Jesus - Kreatiewe vers 

OUERSKAP 
GAWES: 

Ouerskap  

KONTAKPERSONE 
Leraar 

Ds. Nati Stander 

082 216 3710  

nati@stander.co.za 

Kantoor 

Antoinette Bester 

082 450 9434 

nuus@ngwitrivier.co.za 

1. Die doel van die bediening 

Om ’n ouer te wees, is beslis nie maklik nie.  “I was a 

wonderful parent before I had children. I was an expert 

on why everyone else was having problems with theirs. 

Then I had three of my own...” 

Kinders is kosbaar en die verantwoordelikheid van 

ouerskap rus swaar op ons almal se skouers. Ons voel 

dikwels dat ons die las alleen moet dra. Ons raak 

moedeloos en verloor hoop. Daarom is die bemagtiging 

van ouers belangrik. Maandeliks is daar Bluetooth 

Ouerskap aanbiedinge en die Immergroen kursus word 

jaarliks aangebied. 

 

Bluetooth Ouerskap gaan oor hulp en ondersteuning. 

Dit gaan oor konneksies. Tussen ouers en hul kinders. 

Ook ’n skakeling tussen ouers onderling. Net om vir 

mekaar te sê: Jy is nie alleen nie. Daar is nog ander in 

dieselfde bootjie. 

 

Immergroen Kursus: Word in die gemeente aangebied 

deur ŉ geakriteerde Immergroen fasiliteerder.   

2. Die projek behels: 

 Aanbiedinge vir ouers in ’n groot groep waar 

ouerleiding die hoofdoel sal wees. 

 Aanbiedinge vir ouers in kleiner groepe waar 

ouerondersteuning tussen ouers onderling die 

hoofdoel sal wees. 

 Beskikbaarstelling van ’n databasis van 

professionele persone wat moontlik hulp kan 

verleen in gesinskrisisse.  

 Immergroen kursus word geadverteer in 

OaseNuus en op sosiale media.  

 

HOE OM BETROKKE                                                      

TE RAAK 

Woon maandeliks die byeenkoms by wat by die 

gemeentesentrum aangebied word. Koste vir die aand              

is R20/p. ŉ Wye verskeidenheid onderwerpe, met 

kundige sprekers word genooi.   

 

Skryf in vir die Immergroen kursus. 

Die Immergroen kursus behels: 
1. Merke, Gereed, Kweek! 

I Die grond waarin ons kinders  
 groei 

I Norme en waardes 

1. Van saailinge  tot oestyd 
2. Waardige Tuingereedskap 

I Tuinierskap - Definisie van                             
 Gesag 

I 12 Boustene 

I Bepaal jou kweekstyl 
3. Die Bome in ons Tuin 

I Wat is temperament? 

I Bepaal jou temperament 

I Hantering van elke Boomsoort 

I Praat “Boomtaal” 
4. Vind die Fontein in jou Tuin 

I Ouerskap = Dissipelskap 

I By die Put 

I Tussen die dorings 

I Op die Tuinbankie 

I By die fontein 
5. In die Kweekhuis 

I Wat is straf? 

I Moet ek straf? 

I Hoe straf ek in Liefde? 

I 5 Reëls vir snoeityd 
6. Groeiseisoene 

I Vlakke van Psigologiese               

ontwikkeling 

I Vlakke van Morele ontwikke-

ling 

I Seisoene in ouerskap 

I God gebruik al die style 

7. Worteldiep Veranderinge  

I Stappe na karakterveran-   

deringe 

I Groeikaart vir my gesin 



Verdiep saam - Issaskar     

ISSASKAR 
GAWES: 

Onderskeid, kennis, leierskap, wysheid 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

...van die Issaskarstam, die mense wat die tekens van die 

tye verstaan het en geweet het wat Israel te doen staan... 

(1 Kronieke 12:32) 

Die Bediening van Issaskar is tot stand gebring na 

aanleiding van die bogenoemde teksvers. Dit is ’n groep 

mense wat van tyd tot tyd bymekaarkom en saamgesels 

en –bid oor presies wat God se wil vir ons gemeente  is. 

Die groep tree onder leiding van die Heilige Gees en met 

sensitiwiteit vir God op. 

Daar kom nuwe inisiatiewe en bedienings tot stand na 

aanleiding van hierdie gesprekke deur die lede van die 

Issaskar groep. Een voorbeeld is die  

Die bediening kom een maal per maand bymekaar en 

gaan kamp dan ook van tyd tot tyd. Daar is ook ’n 

verteenwoordiger van die groep op die Kerkraad. 

 

HOE OM BETROKKE                         

TE RAAK 

Indien jy voel dat die Here jou by hierdie bediening wil 

gebruik, kan enige van die leraars gekontak word. 

  

 

Leraar 

Ds. Jurgens De Jager  

079 292 9545 

 (013) 751 1824 

dsjurgens@ngwitrivier.co.za 

Leraar 

Ds. Eddie Le Roux 

082 322 3393 

(013) 751 1136 

eddie@ngwitrivier.co.za 

Leraar 

Ds. Nati Stander 

082 216 3710  

nati@stander.co.za 

Kerkraadslid 

Corrie Janse Van Vuuren 

072 733 9595 

(013) 750 1542 

 



Vertel daarvan - Kommunikasiebediening            

BYBELSKOOL VIR BEREANA 
GAWES: 

 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

 

2. Die samestelling van die bediening 

 

 

 

HOE OM BETROKKE                         

TE RAAK 

 

Leraar 

Nati Stander 

082 216 3710  

nati@stander.co.za 
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O Erediens 

Gasvryheidsbediening 

Multimedia  

Videobediening 

Klankbediening 

Sangbediening 

Lofdansbediening 

Veldtogspan 

Dienswerkers 

O Gebedsbediening 

G 
eestelike verdieping is een 

van die pilare waarop ons visie 

staan. Ons gemeente wil as 

Liggaam van Christus ’n oase 

wees wat God vereer. Ons streef ons visie 

na en vereer God deur aanbidding. Ons 

aanbid God deur gebed, eredienste, ander 

gereelde byeenkomste . 



Verdiep saam - Eredienste - Gasvryheidsbediening: Ontvangs & Dienswerk 

EREDIENS:  

ONTVANG & DIENSWERK 
GAWES:  Gasvryheid & Diensbaarheid 

KONTAKPERSONE 
Bedieningsleier 

Frans van Wyk  

082 570 1868 

fransvw@buscor.co.za 

 

Leraar 

Ds. Jurgens De Jager  

079 292 9545 

 (013) 751 1824 

dsjurgens@ngwitrivier.co.za 

Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op 

gasvryheid. (Romeine 12:13) 

1. Die doel van die bediening 

Die doel van hierdie bediening is om die opdrag van die 

Here Jesus soos in Hebreërs  13 en 1 Petrus 4:9 te 

verwesentlik: “wees gasvry teenoor mekaar sonder om         

te murmureer” (Ou Vertaling).  

Gasvryheid en dienswerk by ons gemeentebyeenkoms is 

die slagaar van 'n gesonde gemeente.  

Die doel van hierdie bediening is om die leraar by te staan 

en die gemeente te bedien tydens die erediens. Ons 

verwelkom mense by die deure, help met die aanwysing 

van sitplekke. Neem die dankoffers op en neem die 

deurkollekte op. Verder moet ons die ouditorium vir die 

bediening van die nagmaal voorberei, die nagmaal bedien 

tydens die erediens en opruim na die tyd. 

Ons moet te alle tye diensbaar en bereidwillig wees - ook 

buite die bestek van die erediens. 

Alhoewel dit ons ervaring is dat hierdie ’n baie 

“ondankbare” bediening is, put die lede tog soveel 

vreugde daaruit. Dit is ’n noodsaaklike bediening wat 

bitter min tyd van die lede daarvan vra.  

 

 

2. Die samestelling en bedryf van die bediening 

Persone wat kies om by hierdie bediening betrokke te 

raak, besit die vermoë om lidmate, gaste en 

vreemdelinge met grasie te verwelkom, op hulle gemak 

te laat voel en tuis te maak in die Gemeente. Persone wat 

belangstel om in hierdie bediening die Here te dien word 

sonder gebruikmaking van ’n diensrooster toegeken aan 

enige van die Kerk se deure om diens te doen op ’n 

Sondagoggend. 

Persone meld aan vir diens ten minste 45 minute voor 

aanvang van die Erediens. Die deure word dan tot en met 

aanvang beman. 

Take van die bedieningslede sluit hulp met die aanwysing 

van plekke binne die ouditorium in. Veral indien die kerk 

te vol raak en sitplekke ’n probleem is. 

 

HOE OM BETROKKE                                     

TE RAAK 

Indien u wil betrokke raak by die bediening kan u enige 

van die persone hieronder genoem kontak of bloot net 

aanmeld by die deure en aandui dat u graag in die 

bediening wil betrokke raak. Onthou asseblief dat ons 

reeds 45 minute voor aanvang van die erediens ons 

plekke inneem. 



Verdiep saam -  Eredienste - Gasvryheidsbediening: Nuwe Lidmate   

GASVRYHEIDSBEDIENING:  
NUWE LIDMATE 

GAWES: Gasvryheid 

KONTAKPERSONE 

1. Doel van die bediening 

Die doel van hierdie bediening is om nuwe of ou lidmate, 

mense van ander gemeentes en mense wat onbetrokke is 

of was die geleentheid te bied om meer oor ons 

gemeente uit te vind. 

Hierdie persone word op ’n Sondag na die erediens by die 

KoffieOase ontvang. Daar word aan hulle ’n inligtingstuk 

oor die gemeente en ’n vorm om aansoek te doen om 

lidmaatskap by ons gemeente. Enige vrae word ook 

beantwoord.  

Die nuwe lidmate of belangstellendes se kontakbeson-

derhede en adres word ook verkry. Indien ’n aansoek om 

lidmaatskap ontvang word, word attestate dan van 

vorige gemeentes aangevra. 

Gedurende die week meld persone by die kerkkantoor 

aan. 

2. Samestelling van die bediening 

Hierdie bediening bestaan uit lidmate met die passie van 

gasvryheid. Ds. Jurgens en Isabel de Jager tree op as 

bedieningsleiers op vir hierdie bediening.  

 

 

 

HOE OM BETROKKE                             

TE RAAK 

Ons het mense nodig wat geseën is met die gawe van 

gasvryheid om ons by te staan met hierdie bediening. Ons 

nooi dus enigeen wat belangstel om op ’n Sondag na die 

erediens ’n halfuur van sy of haar tyd af te staan om vir  

Ds. Jurgens of Isabel De Jager te kontak. Dit is ’n 

bediening wat bitter min tyd vra maar broodnodig is in 

die werking van die Liggaam van God. 

 

HOE OM AANSOEK TE DOEN         

OM LIDMAATSKAP 

Ons gemeente is opgewonde oor elke nuwe lidmaat wat 

by die gemeente aansluit en lidmate word. Hierdie is ’n 

dinamiese gemeente wat talle geleenthede bied om 

betrokke te raak. 

Indien jy wil aansoek doen om lidmaatskap, kan jy na die 

Erediens (wat om 09:00 begin) by die KoffieOase 

aanmeld om ontvang te word en inligting te ontvang. Jy 

kan ook die Kerkkantoor kontak of ons webwerf besoek. 

 

 

Bedieningsleier 

Jurgens De Jager  

079 292 9545 

 (013) 751 1824 

dsjurgens@ngwitrivier.co.za 

Kantoor 

Heleen Odendaal  

(013) 751 1644 

heleen@ngwitrivier.co.za 

www.ngwitrivier.co.za 



Verdiep saam  - Eredienste - Multimedia-bediening  

MULTIMEDIABEDIENING 
GAWES: 

Kreatiewe kommunikasie, rekenaargeletterdheid 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

Die Multimedia-bediening gebruik rekenaars om die 

eredienste meer interaktief te maak.  Indien die leraar 

enige materiaal (foto’s, skyfies, teksverse of videosnitte) 

wil vertoon tydens die erediens, is dit ons 

verantwoordelikheid om dit digitaal te verwerk en deur 

die projektor op die skerms te vertoon.  Ons vertoon 

ook ’n alternatiewe aanbieding van die OaseNuus op die 

skerms voor die erediens. Verder is ons verantwoordelik 

vir vertoning van die woorde van die liedere op die 

skerms.  

Ons hanteer nie net die Multimedia by eredienste nie, 

maar help ook by begrafnisse, troues en enige ander 

geleenthede waar ons dienste benodig word.  

Die inligting word in Microsoft PowerPoint verwerk. 

 

 

 

2. Samestelling van die bediening 

Daar is altyd behoefte om meer persone in die bediening 

te verwelkom. Daar is ook persone wat help met die 

voorstelling tydens die Stad op die Berg-erediens op 

Sondagaande. 

Die persoon wat ’n spesifieke week aan diens is, moet 

ook die Veldtogspan se vergadering op ’n Dinsdagaand 

bywoon en die lofsangoefening op ’n Donderdagaand. 

Dit dien as voorbereiding vir die erediens en sodoende 

word toegesien dat alles seepglad verloop. 

 

HOE OM BETROKKE                         

TE RAAK 

Indien jy by die Multimediabediening betrokke wil raak 

kan jy die bedieningsleier of die relevante persoon by die 

kantoor skakel. 

Die enigste vereiste is dat jy Microsoft PowerPoint ken 

en dat jy basies rekenaarvaardig is. 

Bedieningsleier 

Fanie Roos 

082 564 5275 

fanier@telkomsa.net 

Kantoor 

Antoinette Bester  

(013) 751 1644 

nuus@ngwitrivier.co.za 



Verdiep saam  - Eredienste  - Videobediening   

VIDEOBEDIENING 
GAWES: 

Video, kreatiwiteit 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van hierdie bediening 

Hierdie is ’n nuwe bediening wat nou besig is om op die 

been te kom. Die eerste doel van die bediening is om 

videomedia te gebruik om ’n boodskap oor te dra in 

plaas van die gewone passiewe medium. Die bediening 

beman die videokameras wat diens herlei na die 

konsistorie. Die erediens word ook opgeneem om later 

in die week op die gemeente se Facebookblad NG 

Gemeente Witrivier te plaas. Dit is opwindend en die 

moontlikhede is eindeloos!  

 

2. Die samestelling van die bediening 

Die bediening gaan deur die volgende persone 

saamgestel word: 

 Persone om tydens die erediens die videokameras 

te beman. 

 Akteurs om in die video-opnames op te tree. 

 ’n Bedieningsleier wat die hele bediening 

organiseer. 

 Kameramanne en -vroue. 

 Persone wat die opname teks help skryf. 

Hierdie bediening beloof om prettig te wees! 

 

HOE OM BETROKKE                          

TE RAAK 

Kontak die bedieningsleier of die kerkkantoor indien jy 

sou belangstel om deel te word van die bedieningspan. 

Jy hoef geen ondervinding te hê nie! Ons is saam in die 

leerproses. 

Bedieningsleier 

Rikus Peens 

082 453 9643 

peensfh.ufs@gmail.com 

Leraar 

Ds. Nati Stander 

082 216 3710  

nati@stander.co.za 

 

Kantoor 

Antoinette Bester 

(013) 751 1644 

nuus@ngwitrivier.co.za 

Kamera beleid? 

 

Videokamer? 



Verdiep saam  - Eredienste  - Klankbediening  

KLANKBEDIENING 
GAWES: 

Vermoë om die klankbord te leer verstaan 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van hierdie bediening 

Die Klankbediening is verantwoordelik vir die klank en 

beligting tydens die eredienste. Hulle moet seker maak 

dat die klankstelsel reg werk en dat al die sangers, 

instrumente en dominee “reg klink” gedurende die 

erediens. 

Hulle is ook betrokke by funksies (bv. troues en 

begrafnisse)  wat by die kerk en in die saal aangebied 

word en sorg daar ook dat die klank en beligting reg 

gedoen word. Die Klankbediening is by al die eredienste 

betrokke   

Die instandhouding en installering van toerusting en 

installering van nuwe klank- en beligtingstoestelle word 

ook deur die bediening behartig. 

Dit is ’n baie belangrike bediening wat ’n groot rol speel 

by die sukses van die eredienste.  

 

Om met die klank te help gaan nie net daaroor om seker 

te maak die mikrofone werk en die mense die predikant 

kan hoor nie. Die betrokke persone is ook 

verantwoordelik daarvoor om die regte atmosfeer te 

skep deur middel van die beligting en die klank. So, 

byvoorbeeld, moet CD’s en ander klanke op die regte 

tyd aan en af gesit en harder of sagter gesit word. 

 

HOE OM BETROKKE                          

TE RAAK 

Enige iemand wat gewillig is om te leer kan betrokke 

raak. Persone met ‘n klank of tegniese agtergrond sal 

makliker regkom maar enigiemand is welkom.  

Daar is ’n reuse behoefte aan mense om hand te gee 

aangesien die persone wat dit op hierdie stadium doen, 

toegegooi is onder die werk! 

Bedieningsleier 

Le Grange Odendaal 

083 229 3721 

legrange64@gmail.com 

Leraar 

Ds. Eddie Le Roux 

082 322 3393 

(013) 751 1136 

eddie@ngwitrivier.co.za



Verdiep saam - Eredienste - Sang en Musiek  

SANGBEDIENING 
GAWES: 

Musiek 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van hierdie bediening 

Die hoofdoel van hierdie bediening is lof en aanbidding 

tydens die erediens.  

Die lede van die bediening lei die gemeente op 

verskillende wyses in sang. Sommiges speel ’n 

musiekinstrument. Ander sing voor en nog ander lei            

die sang.  

Die gemeente word ook op hierdie wyse aan nuwe 

liedere voorgestel. Hierdie bediening speel ’n groot rol 

in die stemming van die gemeente voor die erediens ’n 

aanvang neem. 

Verder tree die musiekspan ook as hoof rolspelers by die 

jaarlikse Kerssangdiens op. Hierdie geleentheid vind 

gewoonlik in November plaas en is sedert ons kan 

onthou elke jaar ’n reuse sukses. 

Hulle werk nou saam met die Veldtogspan en die 

Multimedia- en Klankbediening. 

Die bediening oefen elke Donderdagaand van 18.00 -

19.00 in die ouditorium. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Die samestelling van die bediening 

Die bediening is saamgestel uit: 

 ’n Begeleidster  

 Musikante wat, onder andere, klavier, kitaar, fluit, 

trompet, viool en dromme speel 

 Persone wat voorsing 

 Die orrelis 

 Die aanbiddingsleier 

 

HOE OM BETROKKE                         

TE RAAK 

Om musiek te kan maak en/of te kan sing, is ’n 

wonderlike voorreg. Die moontlikhede van instrumente 

wat bespeel kan word is eindeloos! En daar word 

dikwels in die Bybel gepraat van ’n Engelekoor wat sing. 

Ons stel onsself dikwels voor dat ons God in die hemel 

sonder ophou met sang en musiek gaan loof en prys. 

Enigiemand word dus uitgenooi om deel te word van 

hierdie wonderlike, vervullende bediening. 

Die bedieningsleier kan gekontak word om ’n afspraak 

vir ’n oudisie te maak. 

Bedieningsleier 

 

 

 

 

Leraar 

Ds. Eddie Le Roux 

082 322 3393 

(013) 751 1136 

eddie@ngwitrivier.co.za 



Verdiep saam - Eredienste - Lofprysingsbediening   

LOFPRYSINGSBEDIENING 
GAWES: 

Net ’n wil om God met dans  en beweging te loof en prys 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van hierdie bediening 

Die doel van die bediening is om te loof, te prys, te 

aanbid en te dank deur middel van dans. Dit is dus ’n 

aktiewe manier van lofprysing deur vloeiende beweging. 

Dit is nie vir vermaaklikheid nie, maar het lofprysing as 

doel.  

Ons kom op ’n Dinsdagaand 17:00 - 18:00 in die 

ouditorium bymekaar. Die byeenkoms begin met ’n kort 

periode van “onderrig” waartydens die lied wat later 

gebruik gaan word, bestudeer word. Elkeen luister en 

hoor wat die Here vir hom of haar spesifiek wil sê.  Dan 

word die woorde deur middel van dans en beweging 

geïnterpreteer. Ons probeer om ons liggame as ’n 

instrument tot eer van God te gebruik.  

Om tot eer van die Here te dans, bring vryheid. Dit is 

wonderlik om hierdie vryheid te ervaar.  

God het ons gemaak om Hom te vereer. Om voor God te 

dans, beteken om uit jou gemaksone te tree en Hom op 

’n heel unieke manier te loof en te prys terwyl Sy 

teenwoordigheid ervaar word. 

2. Die samestelling van die bediening 

Enige iemand is welkom om in te skakel.  Die groep 

bestaan uit ŉ groep dames wat die Here loof deur dans. 

 

HOE OM BETROKKE                         

TE RAAK 

Enigeen, van speen- tot stokoud, is welkom om die 

klasse by te woon. Die bedieningsleier kan gekontak 

word vir besonderhede. 

Bedieningsleier 

Caroline Kotze 

082 465 3326 

carolinek@telkomsa.net 



Verdiep saam - Veldtogspan    

VELDTOGSPAN 
GAWES: 

Kreatiewe kommunikasie, herderskap, wysheid 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

Die eredienste word weekliks beplan en fyn uitgewerk. 

Die gemeente is groot met vele bedienings en om 

blootstelling aan elkeen te gee bly ’n uitdaging.   

Tydens die weeklikse byeenkomste word die vorige 

Sondag se erediens geëvalueer. Daarna word die 

volgende erediens beplan en gekoördineer. Die temas 

van die preke vind ook binne ’n raamwerk plaas en elke 

kwartaal word met ’n nuwe reeks afgeskop.  

Elke Sondag word daar oor ’n tema binne die reeks 

gepreek en lidmate kan gedurende die week, tydens hul 

omgeegroep-byeenkomste, die tema aan die hand van 

die handleiding en DVD verder bespreek. Dagstukkies 

word ook soms voorsien wat elkeen daagliks kan 

gebruik. Dit pas by die tema. 

2. Die samestelling van die bediening 

Die Veldtogspan vergader elke Dinsdag en bestaan uit 

die predikante en lede van  die erediens-, gebed-, 

multimedia, kommunikasie- en sangbediening. Die tema 

van die veldtog bepaal gewoonlik watter bediening nog 

betrek word, sodat hulle insette kan lewer oor die 

inhoud van die veldtog. 

 

 

 

 

 

 

HOE OM BETROKKE                         

TE RAAK 

Indien die Here dit op jou hart druk om deel te raak van 

hierdie dinamiese span en om ’n bydrae te maak om ons 

Gemeente waarlik ’n Oase van Jesusliefde te maak, kan 

enige van die onderstaande persone gekontak word. 

Kom na die volgende vergadering, Dinsdag om 17:15 in 

die konsistorie.  

 

HOE OM JOU BEDIENING 

DEEL TE KRY VAN 

DIE EREDIENS 

Indien jou bediening iets het om met die gemeente te 

deel, moet die kantoor betyds gekontak word - voor/op  

die Dinsdag wat die diens voorafgaan. 

 

HOE OM  AF TE KONDIG IN 

DIE OASE NUUS 

Kontak vir Antoinette Bester voor/op die Woensdag wat 

die erediens voorafgaan. 

Bedieningsleier 

Sulene Roelofse 

082 874 9287 

roelofsesm@telkomsa.net 

 

Leraar 

Ds. Eddie Le Roux 

082 322 3393 

(013) 751 1136 

eddie@ngwitrivier.co.za 

Kantoor 

Antoinette Bester 

(013) 751 1644 

nuus@ngwitrivier.co.za 



Verdiep saam  - Gebedsbediening    

GEBEDSBEDIENING 
GAWES: 

Gebed 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

Gebed vorm die basis van enige bediening en aksie of 

aktiwiteit in die gemeente. Projekte moet in gebed 

“gemarineer” word. 

By die Gebedsbediening word die nodige atmosfeer 

geskep waar mense onder leiding van die Heilige Gees 

ontmoetings met die Here sal beleef.  

By die Gebedsbediening word ’n verskeidenheid van 

gebedsbedienings en gebedsgeleenthede vir ons 

gemeente beplan en georganiseer. Verder organiseer 

ons lidmate om by gebedsaksies in ons dorp, 

gemeenskap en op nasionale vlak betrokke te raak. Ons 

organiseer ook die beskikbaarstelling van 

gebedstoerusting. 

 

2. Gebedsaktiwiteite 

 Weeklikse bidure. Die gebedsbediening kom op 

Dinsdae van 08:00 - 09:00 in die konsistorie 

bymekaar vir gebed. Tydens hierdie geleenthede 

word alle gebedsversoeke wat ontvang is 

intensief aan die Here opgedra. 

 Spesiale gebedsversoeke. Briefies waarop 

gebedsversoeke ingevul kan word, is tydens die 

erediens in die banke beskikbaar en word in die 

kollektemandjies gegooi. Tydens die erediens 

word die gebedsversoeke dan spesiaal aan die 

Here opgedra. 

 Gedurende die week word dringende 

gebedsversoeke by die kerkkantoor of leraars 

ingehandig. Hierdie versoeke word dan op die 

Gebeds-WhatsApp groep geplaas vir voorbidding. 

 In die OaseNuus word weekliks ’n gebedsbrief 

ingesluit waarin alle gebedsversoeke genoem 

word. 

 Jaarliks word ’n Week van Toewyding aangebied 

waartydens die jaar aan die Here opgedra word. 

 Omgeegroepe word aangemoedig om die 

gebedsversoeke in die gebedsbrief in gebed aan 

die Here op te dra en sodoende deel te neem om 

’n “klimaat” van gebed in die gemeente te skep. 

Verder word die lede van die omgeegroepe 

aangemoedig om vir mekaar te bid in die week.  

 ’n Gebedsgroep kom weekliks bymekaar by die 

Hoër- en Laerskool om spesifiek vir die kinders, 

onderwysers en die skool te bid. 

 

HOE OM BETROKKE                         

TE RAAK 

Die gebedsaksie wil graag sien dat alle lidmate op die 

een of ander vlak deel word van die bediening. Enige 

persoon wat wil saambid is welkom om by die 

gebedsbyeenkomste in te skakel. 

 

HOE OM ONS BEWUS TE 

MAAK VAN  

           GEBEDSVERSOEKE  

Kontak die kantoor of vul die gebedsbriefies tydens die 

erediens in. 

Stuur ŉ gebedsversoek na die gemeente 

kommunikasiekanaal 

Kontakpersoon 

Chris Venter 

062 948 9771 

clvtrust@gmail.com 

 

Kerkkantoor 

Antoinette Bester 

(013) 751 1644 

nuus@ngwitrivier.co.za 

 

SMS/WhatsApp nr. 

079 223 8321 
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VERTEL DAARVAN 
O Kommunikasiebediening 

Estetikabediening 

O Ella Combrinkbediening 
O Mosambiekuitreik 

O Swadiniuitreik 
O Plaas- en Besigheidsbediening 

O Bybelprojek 
O Geloofsofferbelofte 

O Kos- en Klerekas 
O Maatskaplike werk 

O Huis Bethlehem 
O Step in faith 

O Sendelingmobilisering 
O Kantooradministrasie 

V 
ertel daarvan, waarvan die hart 

van vol is loop die mond van oor.  

Ons bring hulp en hoop deur die 

Evangelie te getuig. En ons vertel 

daarvan deur uit te reik in ons omgewing, die 

res van Suid-Afrika, Afrika en die uithoeke 

van die wêreld. Sodoende bring ons hulp en 

hoop en leef ons die gemeente missie uit. 

Hierdie bedienings vertel in die gemeente, 

gemeenskap en vir die wêreld. Ook sien hul 

om na die sendelinge op die sendingveld, 

aanspreek van mense se maatskaplike nood, 

verlig nood deur kos en klere uit te deel. 



Vertel daarvan - Kommunikasiebediening            

KOMMUNIKASIEBEDIENING 
GAWES: 

Kreatiwiteit, kommunikasie 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

Die doel van die Kommunikasiebediening is om toe te 

sien dat relevante inligting met betrekking tot die 

gemeente oorgedra word aan belanghebbendes – dit 

sluit lidmate sowel as nie-lidmate in – en dat beskikbare 

tegnologiese kommunikasiemiddele optimaal benut 

word.  

Ons doel is dus om die verskillende bedienings in die 

gemeente by te staan wat kommunikasie aanbetref. Ons 

moet op so ’n wyse kommunikeer dat die 

kommunikeerder of sender dít wat hy wil oordra, 

suksesvol oordra en die ontvanger dít hoor wat hy moet 

hoor. ’n Verdere doel is om die verskillende 

kommunikasiegapings te identifiseer en te herstel.  

 

2. Die samestelling van die bediening 

Die bediening word gedryf deur ’n bedieningsleier sowel 

as ’n leraar.  Hulle word ook bygestaan deur verskillende 

kreatiewe individue wat ’n groot rol speel in die 

suksesvolle bedryf van die bediening.  

 

3. Estetikabediening 

Estetika vorm deel van Kommunikasiebediening. Dit is 

om toe te sien dat dit wat na buite gekommunikeer 

word, hetsy die perseel of die binnekant van die 

ouditorium sinvol, keurig en versorg is. 

 

 

 

 

4. Projekte 

Die volgende projekte word deur die 

Kommunikasiebediening bestuur: 

 Samestelling en verspreiding van die jaarlikse 

gemeentekalender. 

 Samestelling van die prospektus vir nuwe intrekkers. 

 Instandhouding van die webwerf, APP en  Facebook 

blad en -groep. 

 Die samestelling en verspreiding van die OaseNuus 

sowel as Gebedsbrief elke week. 

 Die kennisgewingborde by die kerk se ingange en 

hoekbord/ 

 Samestelling, opdatering en verspreiding van hierdie 

Hoe-Om-Handleiding. 

 Enige ander bediening kan die Kommunikasie-

bediening nader om hulp met kommunikasie-

aangeleenthede. 

 Multimedia tydens die erediens. 

 Verbetering van bestaande dokumente. 

 Opstel en uitleg van nuwe dokumente. 

 

HOE OM BETROKKE                                

TE RAAK 

Indien jy enige voorstelle het of wil betrokke raak by 

hierdie bediening, skakel enige van die onderstaande 

persone. Ons is altyd op soek na kreatiewe insette. 

Indien jy oor die gawe beskik  om  mooi te maak word 

deel van die bediening. Enige voorstelle en insette is dus 

welkom. 

 

Bedieningsleier 

Antoinette Bester 

(013) 751 1644 

nuus@ngwitrivier.co.za 

 

Leraar 

Ds. Eddie le Roux 

082 322 3393 

(013) 751 1163 

eddie@ngwitrivier.co.za 

Leraar 

Ds. Nati Stander 

082 216 3710  

nati@stander.co.za 



Vertel daarvan  - Ella Combrink Kampterrein            

ELLA COMBRINK KAMPTERREIN 
GAWES: 

Administrasie, vakmanskap, besigheid 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

In ons gemeente is geestelike groei en verdieping 

sinoniem met Ella Combrink Kampterrein. Duisende 

kinders en volwassenes is reeds in die afgelope bykans 

40 jaar ingrypend geraak deur geestelike ervarings by 

Ella Combrink Kampterrein.  

Dit is ‘n juweel wat die Here self aan ons gegee het en 

wat ons met groot verantwoordelikheid en 

dankbaarheid teenoor Hom probeer bestuur. 

Dit alles weens die visie van oom Fanie Combrink wat ‘n 

prima deel van sy grond in 1971 aan die NG Gemeente, 

Witrivier oordra en na sy oorlede vrou, Ella, vernoem. Dit 

was nie maar ‘n besigheidstransaksie nie. Hy het iets van 

homself gegee. So het hy byvoorbeeld self tydens 

kampe vroeg in die oggend die donkie gaan stook vir 

warm water vir die kampeerders.  

Die kampterrein is geleë in ’n pragtige, skilderagtige 

deel van die Laeveld en dié wat ’n kamp daar bywoon, 

word die geleentheid gegun om te ontspan terwyl die 

natuurskoon geniet word. 

’n Saal en ruim lapa is beskikbaar as lesingslokale.  

Die kampterrein word deur hierdie spesifieke bediening 

as ’n besigheid bestuur en die wins word aangewend om 

die terrein in stand te hou en te verbeter. Die opsigter, 

’n lidmaat, woon op die terrein en hou ’n wakende oog 

oor die fasiliteite. 

Daar is ’n elektriese heining reg rondom die kampterrein 

vir ekstra sekuriteit. 

 

HOE OM BETROKKE                              

TE RAAK 

Die bediening het groot behoeftes wat, onder andere, 

die volgende insluit:  

 Lidmate om op die bestuur van die bediening te 

dien en te help om ’n oog oor die kampterrein en 

die gebruik daarvan sowel as die finansies te hou. 

 Persone wat bereid is om instandhoudingswerk 

aan die geboue, die terrein en die pad te doen. 

 

HOE OM DIE TERREIN                                   

TE GEBRUIK 

Die kampterrein het ’n webwerf waarvan die 

besonderhede hieronder verskyn. Alle besonderhede 

rondom bespreking verskyn daarop. Gemeentelede en 

omgeegroepe wat die kampterrein wil gebruik vir 

daguitstappies is meer as welkom. Die terreinbestuurder 

kan geskakel word. 

Die elektriese hekke werk met kodes en die kantoor of 

terreinbestuurder kan die kode vir die hekke verskaf. 

Bedieningsleier 

Theo de Beer 

076 103 5660 

mopanieglass@absamail.co.za 

 

Leraar 

Eddie le Roux 

082 322 3393 

(013) 751 1136 

eddie@ngwitrivier.co.za 

Terreinbestuurder 

André Gomes 

076 216 1328 

info@ellacombrink.co.za 

www.ellacombrink.co.za 



Vertel daarvan - Uitreik - Mosambiek-uitreik           

MOSAMBIEK-UITREIK 
GAWES: 

Vakmanskap, evangelisasie, diensbaarheid, barmhartigheid 

1. Die doel van die bediening 

Ons gemeente reik een maal per jaar uit na Inhambane 

in Mosambiek.  

Ingevolge ons aanvaarding van die Woord van God, is dit 

ons taak om as Sy arbeiders op te tree en sy dissipels te 

wees. Verder het Jesus aan ons die opdrag gegee om in 

Sy naam “bekering en vergewing van sondes aan alle 

nasies” te verkondig. (Sien Matteus 68:59-20, Markus 16:15 

en Lukas 24:47)  

Die bediening het ten doel om: 

 ‘n Bybelskool en/of ‘n sendeling in Inhambane te 

vestig en te ondersteun; 

 Die Inhambane gemeenskap en vakansiegangers 

geestelik te versterk en te versorg; en 

 Ons jeug en gemeentelede die geleentheid te gee 

om arbeiders van God te wees. 

 

2. Geskiedenis rondom die bediening 

In 1996 het Ds. Nico Swart ‘n behoefte geïdentifiseer om 

ons gemeente se jeug bloot te stel aan Christelike 

uitreike. Na gesprekke met Ds. Kruger du Preez, is die 

dorpie Chibutu geïdentifiseer as die plek om na toe uit te 

reik. Chibutu het op daardie stadium reeds ‘n gemeente 

gehad wat onder die leiding van Pastoor Fernando 

Kubuja gestaan het, en het as susterskerk van ons 

gemeente gefunksioneer. 

In Chibutu het Ds. Nico en verskeie spanne oor ‘n aantal 

jare baie goeie verhoudinge gevestig met die 

gemeenskap. Dit het hulle vermag deur vertoon van die 

Jesus film, bouprojekte (watertenk, kerkkantoor 

ensovoorts), vestiging van ’n kliniek en 

naaldwerkprojekte. 

Die uitreik het later verskuif na Paindane en tans word 

daar jaarliks na Inhambane uitgereik en ondersteun ons 

vir Jaco & Inge le Roux, sendelinge wat in Inhambane 

gevestig is. 

Die uitreik het geweldig uitgebrei en daar is later na 5 

skole in die distrik uitgereik. Daar is ook, soos in Chibutu, 

sterk verhoudinge gebou met die Chief, Fernando 

Anesto, en sy seun in die Jangamo distrik (die distrik 

waaronder Paindane resorteer). 

Ds. Nico se visie vir Paindane was om: 

 Die teater te gebruik vir die vertoon van 

Christelike DVD’s; 

 Die Book of Hope na al die skole in Paindane en 

Inhambane te neem; en 

 ‘n Bybelskool te begin in Inhambane. 

Ons het, onder andere, die Book of Hope aan al die 

skoolkinders in die Jangamo distrik gegee en gereeld die 

Jesus film en ander films aan die gemeenskap vertoon. 

‘n Hoogtepunt was gedurende die 2006 uitreik 

waartydens ons daarin geslaag het om die teater in 

Inhambane tot ons beskikking te kry en verskeie 

Christelike DVD’s daar te vertoon. Dit het so ’n groot 

rimpeling in die Inhambane gemeenskap veroorsaak dat 

hulle nasionale televisie die aangeleentheid kom verfilm 

het en dieselfde dag nog uitgesaai het. Die volgende dag 

was die aangeleentheid in plaaslike en nasionale 

koerante gepubliseer. Siedaar! Ons bereik toe sommer 

die hele Mosambiek! 

Ds. Eddie le Roux is vir die eerste maal in 2007 saam met 

die uitreikspan na Mosambiek. Nou het die uitreik, onder 

leiding van Ds. Eddie, ’n nuwe  baadjie aangetrek. Ons 

fokus is nie meer noodwendig op voorafbeplande 

projekte nie, maar eerder op behoeftes wat deur beide 

lede van die Inhambane-gemeenskap sowel as lede van 

ons gemeente geïdentifiseer word.  

Hierdie projekte sluit, onder andere die volgende in: 

 Die vernuwing van vissersbote; 

 Die oprig en instandhouding van ‘n enorme 

houtkruis; 

 Die verspreiding van Bybels; 

 Die vertoning van geestelike films aan plaaslike 

gemeenskappe en vakansiegangers; 

 Die verspreiding van Living Ball en T-hemde; 

 ’n Stranddiens program; 

 Vernuwing van die polisiestasie; 

 Die hou van kerkdienste; en 

 Die verspreiding van voedsel en komberse aan ou-

mense. 

 

2. Samestelling van die bediening 

Die bediening rondom die Mosambiek Uitreik vorm deel 

van die Getuienisbediening en ressorteer ook onder die 



Vertel daarvan - Uitreik - Mosambiek-uitreik           

KONTAKPERSONE 

leierskap van die Getuienisbediening. 

Ons reik net een maal per jaar, gewoonlik in die Junie/

Julie skoolvakansie, uit. Die uitreik is bedoel vir persone 

wat ‘n roeping het om deel te wees van die uitreik of 

uitreikprojekte in  die algemeen. 

 

HOE OM BETROKKE                              

TE RAAK 

Indien jy op enige manier by die bediening betrokke wil 

raak, kan enige van die onderstaande persone gekontak 

word.  

 

 

Ons het ’n behoefte aan persone wat saamgaan op die 

uitreike - veral vakmanne wat met instandhoudings-

werk en nuwe bouprojekte kan help.  

Ons het ook ’n behoefte aan finansiële en ander 

skenkings. 

’n Ander manier om betrokke te raak: Koop ‘n 4x4 en 

kom saam! Let wel: Land Rover eienaars sal ‘n 

voertuigkeuring deurgaan (AA standaard)! Verder is 

enige persoon, veral ons jeug, welkom om hulle visie 

met ons te deel en onthou: “if you’ve got the vision, 

you’ve got the job!” 

Bedieningsleier 

Jacobus Verster 

082 456 8148 

jacobusverster@gmail.com 

 

Leraar 

Ds. Eddie Le Roux 

082 322 3393 

(013) 751 1136 

eddie@ngwitrivier.co.za 

Kantoor 

Antoinette Bester 

(013) 751 1644 

getuie@ngwitrivier.co.za 



Vertel daarvan - Uitreik - Swadini-uitreik           

SWADINI-UITREIK 
GAWES: 

Evangelisasie, diensbaarheid, barmhartigheid, Bok vir sports! 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

Ons gemeente het jare gelede, onder leiding van Ds. 

Johan De Wet, begin om jaarliks tydens die Desember 

vakansie uit te reik na Swadini. Die jeug is, onder leiding 

van volwassenes, hierby betrokke en bied al die 

aktiwiteite tydens die uitreik aan. 

Dit is sedert die begin iets waarna die betrokke tieners 

elke jaar met afwagting uitsien. Want dit is tydens 

hierdie uitreike dat die kinders betekenis vind in 

Handelinge 20:35: “Onthou die woorde van die Here 

Jesus. Hy het self gesê: Om te gee, maak ’n  mens 

gelukkiger as om te ontvang.“  

Tydens hierdie geleenthede leer die kinders iets van 

evangelisasie, word hul kreatiwiteit ontwikkel en kry 

hulle geleentheid om Sy kragtige werk te aanskou. Siele 

word bereik terwyl hul eie siele ook gevoed word.  

Kinders, tieners en volwasse vakansiegangers word 

bereik en bedien vir 2 weke lank. Die vakansiegangers 

kan uit die tieners se gedrag aflei dat hulle die Here 

liefhet en, terselfdertyd, voluit leef. Dit is dus moontlik 

om ’n vol lewe te lei as die Here gedien word. 

Daar word gedurende die dag vir die kinders vanaf 3 tot 

13 jaar ’n spesiale kinderprogram aangebied. Hulle word 

met ’n “karnaval-waentjie” op- en afgelaai. Twee 

tieners, as ’n nar en ’n lappop aangetrek, sit tydens 

hierdie geleenthede tussen die kinders terwyl die 

poppekas plaasvind. Die poppekas is ’n definitiewe 

hoogtepunt tydens die uitreik en die kinders en die 

betrokke tieners geniet hul gate uit. Elke poppekas 

vertoning verkondig ’n geestelike waarheid wat na die 

tyd deur middel van aktiwiteite in kleingroepe bevestig 

en versterk word. 

Die tienerbediening vind in die aande plaas en daar word 

kerksokkies en ’n konsert gehou. Die “band” speel ook 

tydens hierdie geleenthede. Sodoende kan tieners in ’n 

veilige omgewing gesonde vakansiepret beleef. Dit 

versterk weereens die punt dat ’n mens voluit kan leef 

terwyl die Here gedien word. 

Die tieners betrokke by die bediening doen huisbesoek 

by die vakansiegangers. Dit skep ’n goeie geleentheid 

om op ’n een-tot-een basis met mense oor die Here te 

gesels. 

Die kinders neem ook deel aan die aktiwiteite wat die 

oord aanbied en verleen sodoende ’n Christelike kleur 

daaraan. Die “Kers-liedere-wandeling” is ook ’n 

hoogtepunt waaraan oud en jonk deelneem. 

Daar word ook na die swart personeel se 

woonkwartiere uitgereik en geskenke en lekkergoed 

uitgedeel. 

 

HOE OM BETROKKE                            

TE RAAK 

 Kom saam met ons - oud en jonk! 

 Ondersteun ons finansieel. 

 Leen vir ons jou bakkie. 

 Skenk vir ons kos. 

 Skenk vir ons lekkergoed. 

Bedieningsleier 

Jacobus Verster 

082 456 8148 

jacobusverster@gmail.com 

 

Leraar 

Ds. Eddie Le Roux 

082 322 3393 

(013) 751 1136 

eddie@ngwitrivier.co.za 

Kantoor 

Antoinette Bester 

(013) 751 1644 

getuie@ngwitrivier.co.za 



Vertel daarvan - Uitreik - Plaas– en Besigheidsbediening           

PLAAS– EN BESIGHEIDSBEDIENING 
GAWES: 

’n Werkgewer moet net die behoefte om werknemers te laat bedien 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

Hy het vir hulle gesê: "Gaan uit, die hele wêreld in, en 

verkondig die evangelie aan die hele mensdom. (Markus 

16:15)  

By besighede en plase werk daar gewoonlik ’n 

verskeidenheid van mense van verskillende kulture, 

rasse en gelowe saam. In Handelinge 13:49 staan daar 

geskryf: Die woord van die Here het dwarsdeur die hele 

streek versprei. Die Woord moet aan al hierdie mense 

verkondig word. 

Die besigheidsperseel of plaas is ‘n kanaal waardeur die 

evangelie verkondig kan word. En die eienaar of boer 

wat ‘n volgelinge van Jesus Christus is, het ‘n gulde 

geleentheid om ‘n bydrae te lewer deur werkers aan die 

evangelie bloot te stel. Julle weet van Jesus van Nasaret, 

dat God Hom met die Heilige Gees gesalf en met krag 

toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke 

gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die 

duiwel was, want God was by Hom. (Handelinge 10:38) 

Die Plaas- en Besigheidsbediening bied ’n geleentheid vir 

mense wat in die web van sonde vasgevang is en wat 

andersins nooit met God iets uit te waai het nie om 

geestelik en fisies vry te word. ...is die boek van die 

profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit 

oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: "Die 

Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die 

evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om 

vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig 

vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur (Lukas 

4:17&18)  

Die Plaas- en Besigheidbediening skep ’n geleentheid vir 

werkgewers om hul werknemers te ondersteun en aan 

te moedig, veral diegene met beperkte toegang tot 

kerkdienste. 

Die bediening rus ook besigheidspersone en boere 

(werkgewers) toe met Bybelse beginsels ten opsigte 

van die volgende: 

 Wat die wil van God is vir hul sakeonderneming en 

toepassing van rentmeesterskap. 

 Om werkgewers en werknemers by te staan in tye 

van krisisse. 

 Om morele standaarde aan die hand van die 

Woord te verhoog. 

 Om verhoudings te versterk tussen werkgewer en 

werknemer. 

Samuel Kembo, Samuel Chauque en Lexin Mnisi is die 

manne wat hierdie bediening dryf. Hulle besoek elke 

besigheid of plaas persoonlik en bearbei die 

werknemers in ’n taal wat hulle verstaan. 

 

HOE OM BETROKKE                         

TE RAAK 

Die onderstaande kontakpersone kan gekontak word 

indien ’n werkgewer of boer die behoefte het dat 

werknemers met die Woord bedien word. 

Leraar 

Ds. Eddie Le Roux 

082 322 3393 

(013) 751 1136 

eddie@ngwitrivier.co.za 

Kantoor  

Antoinette Bester 

(013) 751 1644 

getuie@ngwitrivier.co.za 



Vertel daarvan - Uitreik - Bybelprojek           

BYBELPROJEK 
GAWES: 

Geen gawes!  

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

Die Getuienisbediening is die kanaal na die gemeente 

om: 

 Geestelike energie los te maak; 

 Getuienisse te lewer; 

 Verhale te vertel; 

 Statistieke van Gideons se Bybelplasings te gee 

(omdat Bybelplasings kontroleer- en evalueerbaar 

is). 

Die Bybelprojek is ’n inisiatief van die Getuienisbediening 

en hak aan by die Bybelse opdrag om die Evangelie 

plaaslik en na die uithoeke van die wêreld te versprei.  

Bybels word aangekoop en verkoop teen kosprys. Met 

die nodige motivering word Bybels geskenk.  

 

Bybels in die volgende tale is beskikbaar: 

 Afrikaans 

 Engels 

 Zoeloe 

 Swazi 

 Tsonga 

 

HOE OM BETROKKE                          

TE RAAK 

Die kontakpersoon kan gekontak word indien die Here 

dit op jou hart lê om op welke wyse ook al betrokke te 

raak. Kontak ons ook indien jy Bybels vir ’n spesifieke 

projek of rede wil bekom. Fondse om nuwe Bybels mee 

aan te koop is ook altyd welkom. 

Kantoor 

Antoinette Bester 

(013) 751 1644 

getuie@ngwitrivier.co.za 
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GELOOFSOFFERBELOFTE 
GAWES: 

Geen gawes! 

KONTAKPERSONE 

Die Geloofsofferbelofte is 'n offer wat jy aan die Here 

gee in geloof. Dit is nie deel van jou gewone dankoffer 

nie, maar bo en behalwe jou dankoffer. Die beginsel vir 

die offer vind ons in 2 Korintiërs 9:6-12. Veral vers 10, wat 

sê: “God wat saad verskaf om te saai en brood om te 

eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle 

vrygewigheid in 'n ryk oes laat oplewer.” Met ander 

woorde, God gee die geld wat ons in die geloof beloof 

het sodat ons dit weer kan gee vir Sy werk. 

Daarom praat ons van ’n Geloofsofferbelofte. Ons 

vertrou God vir die finansies en so word ons eintlik net 

die kanaal waardeur Hy self Sy Koninkrykswerk befonds. 

In 1 Kronieke 29:14b lees ons “Alles kom tog van u af en 

ons gee aan U wat ons van U gekry het.” 

Deur deel te neem aan die Geloofsofferbelofte kry u 

geleentheid om te groei in u geloof. Dit is opwindend 

om te hoor hoe die Here voorsien in die geld wat mense 

beloof het. Omdat die offer in die geloof gemaak word, 

weet mense gewoonlik nie waar die geld vandaan sal 

kom nie en bid hulle voortdurend dat God sal voorsien. 

En wanneer Hy dit dan doen (dikwels op heel ongewone 

maniere), versterk dit 'n mens se geloof. 

 

Die Geloofsofferbelofte word gebruik vir die 

getuienistaak na buite. Dit word dus glad nie gebruik vir 

gewone werk binne die gemeente nie, maar vir die "hulp 

en hoop in ons samelewing” gedeelte van ons 

gemeente se missie. Ons onderhou sendelinge daarmee. 

So is elkeen wat deelneem aan die Geloofsofferbelofte 

program betrokke by die sendingopdrag van God. 

Ons wil u graag uitnooi om deel te neem en so betrokke 

te raak by die insameling van die oes.  

 

HOE OM BETROKKE                         

TE RAAK 

Indien jy betrokke wil raak by die Geloofsofferbelofte, 

kan ’n beloftevorm by Antoinette by die kantoor verkry 

word. Die beloofde fondse kan ook op die verskillende 

maniere wat op bladsy 66 uiteengesit word, betaal 

word. Let wel: Elektroniese sowel as betalings per 

koevert in die kollektebord moet duidelik gemerk word. 

Leraar 

Ds. Eddie Le Roux 

082 322 3393 

(013) 751 1136 

eddie@ngwitrivier.co.za 

Bedieningsleier 

Jacobus Verster 

082 456 8148 

jacobusverster@gmail.com 

 

Kantoor  

Antoinette Bester 

(013) 751 1644 

getuie@ngwitrivier.co.za 
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SENDINGMOBILISERING 
GAWES: 

’n Hart vir sending en sendelinge 

KONTAKPERSONE 

1. Wat behels die bediening? 

Jesus Christus se volgelinge het die opdrag om te gaan 

(Matteus 28:18-20 en Hand 1:8) en om te stuur (Romeine 

10:13-15). In kort is dit die Bybelse fondament vir hierdie 

bediening. ’n Bediening wat  poog om die gemeente in 

te lig en te mobiliseer ten opsigte van sending. Verder 

het die bediening die ondersteuning van sendelinge 

voor oë. 

Die doelwitte van Sendingmobilisering kan kortliks as 

volg saamgevat word: 

 Om elke lidmaat en die gemeente bewus te maak 

van God se plan om individue in die gemeente te 

gebruik om die hele wêreld te bereik met die 

verlossende Evangelie van Jesus Christus. 

 Om die Gemeente te mobiliseer vir sending sodat 

lidmate sal bid, gaan en gee.  

 Om gebed vir sending binne die Gemeente aan te 

moedig en te koördineer. 

 Om ondersteuning en versorging van sendelinge 

vanuit die gemeente aan te moedig en te 

koördineer. 

 Om met alle sendingverwante aktiwiteite binne 

die Gemeente te skakel en waar nodig aksies te 

koördineer vir maksimum effektiwiteit. 

 

 

HOE OM BETROKKE                         

TE RAAK 

Hier is plek vir lidmate wat ’n passie het vir sending en 

wat ‘n hart het vir sendelinge asook hul versorging. As jy 

dus alreeds betrokke is by ’n sendingorganisasie of by ’n 

sendeling sal ons graag van jou wil hoor. Andersins as jy 

nog wil betrokke raak by bogenoemde is hierdie jou 

tuiste in die gemeente.  

Op ’n praktiese vlak beteken betrokkenheid by die 

bediening een of meer van die volgende: 

 Koördinering van of betrokkenheid by gebed vir 

sending en sendelinge; 

 Kommunikasie met en bemoediging van 

sendelinge;  

 Kommunikasie van sendingnuus en inligting aan 

die gemeente; 

 Identifisering en koördinering van asook 

betrokkenheid by sendingmobiliserings-projekte 

en 

 Koördinering van of betrokkenheid by 

Geloofsofferbelofte-geleenthede in die gemeente. 

 

Bedieningsleier 

Jacobus Verster 

082 456 8148 

jacobusverster@gmail.com 

 

Leraar 

Ds. Eddie le Roux 

082 322 3393 

(013) 751 1163 

eddie@ngwitrivier.co.za 

Getuienisbedieningkantoor 

Antoinette Bester 

(013) 751 1644 

getuie@ngwitrivier.co.za 
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KOS– EN KLEREKAS 
GAWES: 

Bemoediging, evangelisasie, vrygewigheid, barmhartigheid, onderrig 

Help ander gelowiges wat swaarkry, en gee so uitvoering 
aan Christus se liefdeswet. (Galasiërs 6:2) 
 
1. Die doel van die bediening 
Die doel van ons bediening is om liefde, barmhartigheid 
en omgee in ons gemeenskap uit te leef. Die opdrag in 
Lukas 6:36 is duidelik: Wees barmhartig soos julle Vader 
barmhartig is. Daar is elke Maandag vrywillige helpers wat 
bymekaar kom en hierdie opdrag uitvoer. Ons klante is 
gesinne en individue wat krisistye beleef en waarlik 
afhanklik is van die kruideniersware en klerasie wat ons 
aan hulle uitdeel.   
2. Die samestelling van die bediening 
Die Kos- en Klerekas is geaffilieer met die Christelik 
Maatskaplike Raad (CMR). Die CMR is ’n geregistreerde 
welsynsorganisasie (WO nr. 102 000 5, NGO nr. 011-137), 
werksaam in die hele gemeenskap van Witrivier. Hulle 
verleen hulp aan ongeveer 80-100 behoeftige gesinne. 
Die hulp neem die vorm van kruideniersware en klere 
aan. Ons is reeds 21 jaar aan die gang en TOTAAL 
afhanklik van donasies en skenkings. 
Die bediening is saamgestel uit vyf komponente, 
naamlik die koskas, klerekas, sopkombuis, 
groenteprojek en evangelisasie.  

O Koskas  
In die eerste plek word daar aan elke gesin op die eerste 
Maandag van die maand ’n pak kruideniersware 
uitgedeel. Daar is ’n groot dankbaarheid vir die 
skenkings wat ons ontvang.  
In die tweede plek word daar elke week aan elke gesin 
’n pak bederfbare produkte uitgedeel.  

O Klerekas 
Elke maand word baie klere uitgedeel aan almal wat die 
Kos- en Klerekas besoek. Daar word ook klere voorsien 
aan verskeie projekte onder andere Kabokweni, A Step 
in Faith, Rustig Aftree- en Versorgingsoord, Waterval 
Boven Ouetehuis, Michael’s Children Village en 
Mosambiek-uitreik 

O Sopkombuis 
Elke Maandag besoek ongeveer 70 persone die 
sopkombuis. Hier ontvang hulle ’n koppie sop en 
broodjies. Die brood word deur ’n sakeonderneming 
geskenk. 

O Groente Projek 
Daar word ook elke Maandag aan al die individue sowel 
as gesinne wat die Kos– en Klerekas besoek ’n sakkie 
vars groente verskaf.  
 
 

O Evangelisasie 
Ons gebruik ook elke Maandagoggend as ’n geleentheid 
om die Woord te verkondig. Ons het twee toegewyde 
persone wat elke week die Woord van die Here na al ons 
klante bring en probeer om moontlike vrae te antwoord. 
Pastoor Samuel Chauque bedien in Swazi en Frans 
Pretorius in Afrikaans. Dit is vir ons belangrik dat ons nie 
net voedsel vir die liggaam gee nie, maar ook voedsel vir 
die siel. 
 
 

HOE OM BETROKKE 
TE RAAK 

Daar is verskeie maniere hoe enigeen by hierdie 
omvangryke bediening betrokke kan raak: 
 Ons grootste stryd is ’n finansiële stryd. Die 
kruideniersware en groente kos ongeveer R 11 500 per 
maand. Donasies is altyd welkom en bitter nodig; 
 Vrywillige helpers wat op ŉ Maandagoggend (07:00-

12:00) wil kom dien by die Kos- en Klerekas. Wat help 
om die kos en klere uit te pak, te verpak en uit te deel; 

 Skenkings van nie-bederfbare produkte en toiletware 
is ook altyd baie welkom; 

 Gebed. Bid asseblief vir die helpers dat hulle die mense 
met Jesus oë en Jesus liefde sien; 

 Ons behoefte aan klere van ’n bruikbare kwaliteit hou 
nooit op nie. Ons het veral ’n tekort aan kinderklere 
en kleiner groottes klere en gemaklike skoene. 
Beddegoed, komberse, gordyne, handdoeke, kussings 
en duvets word ook altyd goed gebruik; 

 Breekware en speelgoed. Die items word aan die einde 
van die jaar in geskenkpakke opgemaak en word 
tydens Kerstyd uitgedeel; 

 Persone wat bereid is om met reklame en bemarking 
te help. 

 
 

HOE OM HULP BY DIE KOS– EN 
KLEREKAS TE VERKRY 

Indien jy en jou gesin finansieel deur ’n moeilike tyd gaan 
of indien jy iemand ken wat hulp benodig, kan die Kos– 
en Klerekas gekontak word vir hulpverlening. Die 
bedieningsleier,  die leraars of die Getuienisbediening-
kantoor kan gekontak word. 
Ons is sensitief vir gesinne en individue se probleme en 
kan gesien word as ’n middel tot ’n doel. Die doel: om 
weer op die voete te kom. Ons is ook sensitief met 
betrekking tot privaatheid. 
 



Vertel daarvan - Barmhartigheid  - Kos– en Klerekas           

KONTAKPERSONE 

 

Bankbesonderhede 

Naam van rekening: Barmhartigheidskomitee 

ABSA Bank 

Spaarrekening 

Takkode : 632005 

Rekeningnommer : 909 827 2397 

Klerekas 

Marie Hanekom 

083 379 7980 

 

 

 

Sopkombuis 

Delene Coetzer 

082 042 4233 

 

 

 

 

Groenteprojek 

Frans Pretorius 

082 319 9322 

 

 

 

Evangelisasie  

Frans Pretorius 

082 319 9322 

Past. Samuel Chauque 

079 475 8795

Leraar  

Ds. Eddie Le Roux 

082 322 3393 

eddie@ngwitrivier.co.za 

Kantoor  

Antoinette Bester 

(013) 751 1644 

getuie@ngwitrivier.co.za 

Administrasie 

Marie Hanekom 

083 379 7980 

 

Koskas 

Santie Roux 

083 245 0752 



Vertel daarvan - Barmhartigheid  - Maatskaplike Werk           

MAATSKAPLIKE WERK 
GAWES: 

Gespesialiseerd 

KONTAKPERSONE 

1.  Die doel van die bediening 

Die CMR Witrivier (Christelike Maatskaplike Raad), ‘n 
geregistreerde welsynsorganisasie, wat maatskaplike 
dienste lewer aan diegene wat dieperliggende bystand 
benodig.   

Hul kantoor is geleë by die Gemeentesentrum. Die 
maatskaplike werkers kan gekontak word rakende 
kinder- en gesinsverwante navrae. Daar is deurentyd 
behoefte aan ouers, wat kan optree as vakansie ouers 
vir kinders in statutêre sorg of wat graag as pleegouers 
‘n liefdesdiens wil lewer aan ‘n kind/kinders. Sonder die 
hulp van vrywilligers is ‘n volhoubare maatskaplike 
diens nie moontlik nie! 

 

 

 

 

 

Maatskaplike werkers 

Heleen de Jager 

Delpha  Nkuna 

 

 

Administratiewe beampte 

Wilma van der Walt 

CMR Spreekkamer (Ma tot Vry 08:00 - 15:00) 

(013) 751 3446 

cmrwitrivier@cmroos.co.za 



Vertel daarvan - Barmhartigheid - Huis Betlehem           

HUIS BETLEHEM 
GAWES: 

’n Passie om met kinders in nood te werk 

KONTAKPERSONE 

1. Die doel van die bediening 

Huis Betlehem het gedurende 2000 sy deure vir die 
eerste keer geopen. Slegs kinders wat d.m.v. hofbevele 
vanuit hul ouers se sorg verwyder moet word vind hier 
‘n tydelike, maar veilige tuiste. 
 
Hierdie projek word bestuur en in stand gehou deur die 
Huis Betlehem Trust. Die gemeente tree op as vennoot 
d.m.v. finansiële donasies. Die huis word bewoon deur 
die huisouers, wat deur die Trust aangestel is, asook die 
kinders, wat daar geplaas is. Kinders wat in terme van 
die Child Care Act 38 van 2005 beskerming benodig, 
ouderdomme geboorte tot 18 jaar, vind hier ‘n tydelike 
tuiste. 
 
Die kinders woon kleuter/laer- en hoërskole in Witrivier 
by. Daar word tydens hierdie kinders se verblyf 
omgesien na hul skolastiese, emosionele, fisiese en 
sosialiseringsbehoeftes. Die maatskaplike werkers, wat 
die kinders geplaas het lewer die professionele dienste, 
terwyl die huisbestuur die verantwoordelikheid dra vir 
die daaglikse algemene bestuur. Hierdie huis-
bestuurskomitee bestaan uit vrywilligers/lidmate, wat 
hul tyd en kundigheid gee en sorg dra dat Huis Betlehem 
volgens die nodige wetlike vereistes bedryf word. 

HOE OM BETROKKE                 

TE RAAK 

 Deur middel van finansiële bydrae (huisouers se 
salarisse, asook die huiswerkers). 

 Donasies in die vorm van kruideniersware, veral 
vleis. 

 Donasies word o.a. aangewend vir brandstof en 
instandhouding van ons bussie, wat die vervoer van 
die kinders insluit. 

 Skool benodighede: tasse, oortrek van boeke, 
skryfbehoeftes. 

 Selgroepe kan meehelp om maandeliks ‘n sakgeld 
projek te begin – elke kind kry maandeliks sakgeld. 
Egpare wat as aflosouers kan optree 
(Vrydagmiddag 15:00 - Sondagmiddag 15:00) 
Huisouers moet 1x per maand afgelos word om te 
kan rus. 

Kontakpersoon 

Henriette Basson 

083 456 3127 

 

 

Administratiewe beampte 

Mariaan Lourens  

bethlehem@vodamail.co.za 



Vertel daarvan -  Barmhartigheid - Step in Faith          

STEP IN FAITH 
GAWES: 

Evangelisasie, barmhartigheid, bemoediging 

KONTAKPERSONE 

1. Ontstaan en doel van die bediening 

Ongeveer 4 jaar gelede het John Robinson ’n 

voedingskema vir ondervoede kinders in Masoyi begin. 

Die projek is begin met 1 voedingspunt wat 30 kinders 

twee maal per week voed en het gegroei tot ’n projek 

met 4 voedingspunte wat elke dag 1 500 kinders voed. 

Hulle verskaf dus ongeveer 406,000 maaltye per jaar. 

Gemeentes in die betrokke gemeenskappe, Bestada en 

Partners in Harvest, verskaf vrywilligers wat elke dag die 

voedsel gaar maak en brandhout. Ons verskaf weer die 

infrastruktuur en ons lewer die kos af wat gekook moet 

word. Die voedingspunte is by Masoyi, Khumbula, 

Ermelo in Kabokweni en Back Door in Kabokweni.  

Ons versprei ook klere. 

’n Baie belangrike aspek van die bediening is 

evangelisasie. Die Evangelie word een maal per week by 

elke voedingspunt verkondig. Petra Kollege is ’n groot 

hulp hierin. Die Evangelie word gebring deur middel van 

’n poppekas, konserte en storievertelling.  

Ons bied elke jaar ’n Kersfeesprogram aan waartydens 

’n spesiale ete voorberei word en lekkergoed en 

geskenke uitgedeel word. 

Duisende lewens word deur hierdie projek geraak. 

Kinder wat andersins aan ondervoeding sou ly, kan nou 

elke dag staat maak op behoorlike voeding.  

 

HOE OM BETROKKE                               

TE RAAK 

Enigeen word uitgenooi om betrokke te raak deur deel 

van die span te word.  

Verder benodig ons die volgende: 

 Ons hele projek is afhanklik van finansiële bydraes. 

 Klere. 

 Hulp met instandhouding van die bakkie en 

aanbring van die logo op, onder andere, die 

voertuie. 

 Hulp met die Kersfeesprogram aan die einde van 

elke jaar. 

 Hulp met die op- en aflaai van voedsel by die 

voedingspunte. 

 DRINGENDE hulp met evangelisasie van die 

kinders. Dit is ’n gulde geleentheid om die Woord 

na kinders te bring. 

Bedieningsleier 

John & Antoinette Robinson 

(013) 750 1350 

076 147 7643 

 

Kantoor 

Antoinette Bester 

(013) 751 1644 

getuie@ngwitrivier.co.za 
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KANTOORADMINISTRASIE 
GAWES: 

Administrasie 

1. Die doel van die bediening 

Die persoon gemoeid met die gemeente-administrasie in 

die kantoor, moet die volgende behartig: 

 Dataverwerking. Elke lidmaat se inligting word op 

die databasis verwerk. 

 Tikwerk. 

 Die hou van rekords. 

 Byhou van die argief. 

 Lokaalbespreking. 

 Stuur van sms’e aan gemeentelede. 

 Staan leraars by met administrasie rondom doop 

en belydenisaflegging. 

 Staan leraars by met administrasie rondom 

huweliksbevestiging. 

Hierdie bediening lê in die hart van die gemeente en 

alhoewel dit ’n betaalde pos is, is dit steeds ’n diens wat 

nooit in geld gemeet kan word nie.  

 

HOE OM KENNIS TE GEE VAN 

VERANDERING VAN 

            BESONDERHEDE 

Dit is belangrik om ten alle tye die databasis van ons 

gemeente volledig en op datum te hou.  Sonder lidmate 

se insette kan dit nie moontlik wees nie. 

Lidmate verhuis, kontaknommers verander, e-pos 

adresse verander, ensovoorts. Lidmate moet asseblief 

kennis gee van belangrike veranderinge. 

 

HOE OM ’n LOKAAL                                   

TE BESPREEK 

Lokaalbesprekings word by die kerkkantoor gedoen. 

Enige vergadering of aktiwiteit moet bespreek word. Dit 

is die bedieningsleiers se verantwoordelikheid om lokale 

te bespreek. Lokale beskikbaar vir bespreking: Die 

ouditorium, kerksaal, voorportaal, konsistorie,  

bovertrek, sitkamer, raadsaal en gebedskamer. 

Sou ’n lokaal vir ‘n funksie bespreek word, word ’n 

Verhuringsvoorwaardesvorm ingevul. Daarin word alles 

uiteengesit. Enige kostes word by die Kerkkantoor 

betaal. Eetgerei en breekgoed word ook verhuur sou dit 

benodig word. Die nodige vorms is by die Kantoor 

beskikbaar. Betaling word ook daar gedoen. 

HOE OM ’n SMS AAN GEMEEN-

TELEDE TE STUUR 

Hierdie diens is beskikbaar vir enigeen wat ’n SMS wil 

stuur rakende gemeente-aangeleenthede, byvoorbeeld 

bedieningsleiers.  

Die inhoud van die SMS sowel as die lys van persone en 

nommers na wie die SMS gestuur moet word, moet 

BETYDS per e-pos aan die administratiewe beampte 

verskaf word. Die SMS’e moet deur die 

Kommunikasiebediening gekontroleer word. 

 

HOE OM AANSOEK TE DOEN OM 

BELYDENISAFLEGGING 

Tieners volg die prosedure van die Jeugbediening. Lees 

daaroor op bl..... Dit is nie by Jeug  genoem nie. 

Volwasse persone wat graag  belydenis van geloof wil 

aflê is baie welkom. Kontak gerus ŉ leraar wat jou in die 

proses sal begelei. Daarna kan belydenis van geloof 

afgelê word tydens ŉ erediens. 

 

HOE OM AAN TE MELD AS          

’n NUWE LIDMAAT 

Ons gemeente is opgewonde oor elke nuwe lidmaat wat 

by ons aansluit en lidmate word. Hierdie is ’n dinamiese 

gemeente wat talle geleenthede bied om betrokke te 

raak. 

Indien jy wil aansoek doen om lidmaatskap, kan jy na die 

Erediens (wat om 09:00 begin), aanmeld om ontvang te 

word en inligting te ontvang. Lees meer daaroor op bl. 

39 Hier vul jy dan ’n vorm in. Jy kan ook die kantoor 

kontak of ons webwerf besoek.  

Soms gebeur dit dat lidmate direk in die week by die 

Kerkkantoor kom aanmeld.  Ons gee dan vir hulle ‘n 

vorm om in te vul.  Daarna word die inligting op die 

databasis verwerk en die nodige dokumentasie word 

van vorige gemeentes aangevra. 

 

HOE OM TE DOOP IN ONS 

GEMEENTE 

Doop vind meestal die eerste Sondag van die maand 

plaas, behalwe in November wanneer dit die 10de-

maand Dankoffer-erediens is. 
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KONTAKPERSONE 

Voornemende ouers kom vul ‘n doopvorm by die 

kantoor in en ontvang ’n doopboekie om deur te werk. 

Dit is die ouers se verantwoordelikheid om ’n leraar te 

skakel vir ’n doopgesprek. Ouers moet asseblief probeer 

om ± 2 weke voor Doopsondag reeds hulle gesprek met 

die leraar te voer.   

Die ouers moet ’n foto van die baba sowel as ’n briefie 

wat hulle aan die baba vir sy of haar doop skryf aan die 

kantoor stuur. Op die dag van die doop word die foto 

dan op die skerm gewys en die briefie aan die gemeente 

voorgelees. 

 

 

 

 

HOE OM ’n BEGRAFNIS OF TROUE 

BY ONS  TE HOU 

Lidmate kontak kantoor om te hoor of kerk en kerksaal 

beskikbaar is, daarna kontak hulle die Leraar om dag en 

tyd met hom te bevestig.  

In die geval van ’n begrafnis kontak die familie die 

begrafnisondernemer. Hulle kontak dan die koster en 

orreliste. Die kantoor verskaf dan die inligting aan die 

Vrouebediening. Hulle kontak persone om reëlings te 

tref vir teeskink, broodjies, ensovoorts. 

Kantoorbestuurder 

Thabo Pienaar 

083 349 6588 

bestuur@ngwitrivier.co.za 

 

Administratiewe beampte 

Heleen Odendaal 

(013) 751 1644 

heleen@ngwitrivier.co.za 
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