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Visie: Gedring deur God se Liefde leef ons om Hom te verheerlik 
Missie: Geloof, Koinonia en Getuienis 

 

Jaargang 19___________________________________________    _1ste Kwartaal 2018 
 

DIE SKEWE TOONTJIE STORIE 
-‘n Getuienis uit ons musiekdagboek 
 
Ons dogter bel net mooi toe ons oppad is om die klank te gaan opstel by 
Groot Brakrivier, verlede jaar September. Ons ou kleindogtertjie, Lize, toe 8 
maande, sou moontlik 'n operasie moes ondergaan en hulle moes ‘n neuro- 
chirurg gaan sien daaroor.  

Dit was ontstellende nuus. Dis altyd swaar as mens se kind hartseer is 
en jy is te ver om te kan troos of vashou ... en terwyl jy weet, jy moet 
binnekort mooi lyk en lag en bly wees op die verhoog. Ek kan self nie my 
trane terughou nie.  

So kom ons by die saal aan en die vriendelike organiseerder neem my 
na die plekkie wat hulle vir ons 
ingerig het waar ons kan regmaak 
en teedrink voor die vertoning. Dis 
die kinderkerk se klaskamer.  

Ek stap in - en teen die 
oorkantste muur, 'n groot prent 
geverf met kindertjies wat speel, 
en bome, blommetjies, gras, 
wolkies en 'n son. En Jesus sit 
daar op 'n klip, met 'n dogtertjie op 
sy skoot.  

Ek kyk stip na die dogtertjie 
... sy lyk vir my dan net soos ons 
Lize! En skielik onthou ek: ek het 
haar dan ingedra met haar doop. 
Ek het haar dan fisies na Jesus 
toe aangedra... hoe kan ek ooit 
twyfel? Wat ookal vir haar en vir 
ons voorlê - sy sit op Jesus se 
skoot!  

Ek stap nader, wil so graag 



 2 

aan haar raak - en toe sien ek die skewe groottoontjie wat so punt in die 
wind staan waar dit by die Moses-plakkie uitsteek. En ek dink - ons Lize het 
ook so 'n punt-in-die-wind groottoontjie, hy staan van geboorte af altyd so 
effens skeef na die een kant toe! 

'n Groot vrede spoel oor my. Jesus het my self kom vertroos, en ek 
was dadelik beter. Nodeloos om te sê: die konsert was 'n absolute 
hoogtepunt.  

'n Paar dae later bel Minnette. Hulle was toe by die neurochirurg, maar 
hy is van mening dat daar nie 'n operasie nodig sal wees nie. Dit sal vanself 
regkom, soos sy opgroei.  
God is SO groot. Prys Hom!                                                       Elizabeth Fourie 

 

WEEK VAN GEBED - 22 tot 25 en 28 Januarie 2018   
Die week van gebed was vir my ‘n 

baie besonderse ervaring gewees. 

Die teks wat vir die hele week 

gebruik is, naamlik Jakobus 1:1-8, 

was baie gepas. Die tema wat 

daaruit voortgevloei het, naamlik 

gebede om ‘n volkome gemeente, 

was baie treffend. 

Die rede waarom dit my so 

aangegryp het is omdat ek glo dat 

dit nodig is om daaroor te praat in 

vandag se tyd. Die tye waarin ons 

leef is baie onseker en mense is 

verdeeld onder mekaar. Die 

boodskappe deur die week het juis 

daaroor gegaan dat ons verdeeld is 

in die wêreld, in die gemeente en 

binne onsself. Die verskeurdheid 

wat ons in die wêreld beleef is deel 

van ons wese.  

Ons sien dit ook in hierdie 

gedeelte. Die verdeeldheid in die 

wêreld is nie iets nuuts nie. In die 

gemeente aan wie Jakobus skryf 

was daar ook erge konflik gewees. 

Hierdie verdeeldheid is iets wat ons 

vandag nog sien in gemeentes. As 

mense nie met mekaar oor die weg 

kom nie loop hulle weg van die 

gemeente af eerder as om die 

probleem aan te spreek. 

Een van die boodskappe wat tydens 

hierdie week vir my uitgestaan het 

was die een oor twyfel. Dit het 

gefokus op Jakobus 1:6 wat sê: “Maar 

‘n mens moet gelowig bid en nie 

twyfel nie, want iemand wat twyfel, is 

soos ‘n brander in die see wat deur 

die wind aangejaag en heen en weer 

gedryf word.” Ek het al baie keer 

gewonder oor die betekenis van die 

teks, want met die eerste oogopslag 

lyk dit baie eenvoudig. Dit beteken 

mos net dat ek twyfel of God my 

gebed gaan verhoor. Dit is egter nie 

die geval nie en die betekenis lê 

dieper as dit. Ons kan seker wees dat 

God ons gebede sal verhoor. Hy 

belowe dit regdeur die Bybel. In 

hierdie geval beteken twyfel die stryd 

wat binne ons elkeen aan die gang is. 

Met ander woorde, dit gaan meer 

daaroor dat mens sukkel om te kies 

waarvoor om te bid. In elkeen van ons 
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is daar voortdurend ‘n stryd tussen 

wat reg en verkeerd is. Daarom 

moet jy so spesifiek as moontlik 

bid.  

Hierdie het my regtig baie laat 

nadink oor die teks. Die teks praat 

spesifiek van wysheid waarvoor 

ons moet bid. Hierdie wysheid sal 

ons help met die tweestryd binne 

ons. 

Die week van gebed het vir my baie 

beteken veral in my gebedslewe. Dit 

het my siening oor gebed uitgedaag 

en baie verander. Daarvoor is ek 

werklik baie dankbaar!                                                                                          

                                     Bernard van Wyk 

 

 

WELKOM AAN NUWE INTREKKERS 
Ons verwelkom graag die volgende nuwe lidmate in ons gemeente. Van hulle is 
dalk al ‘n rukkie hier terwyl ander pas ingetrek het. Baie welkom aan elkeen van 
julle en ons vertrou dat jul verblyf in ons gemeente geseënd sal wees en dat 
julle goed sal inskakel. Ons nooi jul ook graag uit om betrokke te raak by een 
van die gemeente se diensgroepe. So kan jul sommer dadelik ander 
gemeentelede ontmoet en deel voel van die gemeente. Vra gerus vir Annelie of 
Dries by die kerkkantoor waar jul kan inskakel. 

 
Naam en van Vorige gemeente Adres Wyk Kontaknr 

Derick en Vicky 
Botha 

Robertson-Oos / 
Bonnievale 

St Janstraat 
13B 

Dwars 082 4748769 
082 4752988 

Marie 
Jansen van 
Rensburg 

NG  Moederkerk Batarie 2, 
Delverstraat 46 

Hickman 079 3449354 / 
056 8112185 

Ivan en Santa 
Kukard 

Hervormde Kerk, 
Parys 

Kortstraat 45 Delver 084 5109605 / 
084 6600990 

Lieb en Frances 
Opperman 

NG Parys-Oos Noorderstraat 
12 

Noorder 082 4794800 
079 5011002 

Boetie en Koekie 
van Niekerk 

NG 
Moedergemeente, 

Delareyville 

Floydstraat 15 Schoonwinkel 082 3565432 / 
082 4172579 

Chris en Lezelle 
van Zyl 

NG Kerk 
Potchefstroom/ 
NG Winterton 

Tweedelaan 25 End 0824647649 / 
082 5249494 

  

 

Die dominee is besig om die 10 gebooie met die Sondagskoolklas te 

behandel en spesifiek die gebod ”Jy mag nie steel nie”. Hy vra toe die klas: 

“Wat sou die koekblik in die spens vir julle sê as dit kon praat?”. 

Pietie steek sy hand op en sê: “Laat die kindertjies na my toe kom en 

verhinder hulle nie”. 
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KERS- PIK-EN-PROE – 17 NOVEMBER 2017 
Parys-Wes het nou al 
gewoond geraak om met 
teelepels kos in te skep en te 
eet en Vrydagaand, 17 
November 2017 was dit weer 
sulke tyd toe die spoggeregte 
opgedis is tydens die Kers 
Pik-en-Proe. Hierdie 
geleenthede is altyd ‘n lekker 
tyd vir saamkuier en gesels 
om die “kospotte” van Parys-
Wes. Het iemand al ooit 
honger daar weggegaan? Nog nooit van so iemand gehoor nie. Dankie aan al 
die dames en manne vir die reëlings en die heerlike kos wat telkens voorgesit 
word.

BESOEK AAN MPONENG PRIMêRE SKOOL  
Die Diensgroep 
Getuienis besoek 
Mponeng Primêre 
Skool elke jaar  kort 
voordat die skole sluit 
om die kinders bietjie 
te bederf met 
snoeperye voordat die 
vakansie begin.  
Normaalweg word 
daar saam gesing en 
iemand bring ook vir 
hul ‘n kort boodskap. 
In 2017 was die program 
bietjie anders aangesien 
hulle by Dimalachite sou 
gaan piekniek hou. Daar was 
tog geleentheid om ‘n Bybel 
aan die Gr 7-leerling , 
Maserame Polile, die beste 
presteerder gedurende 2017, 
te oorhandig. Daarna het 
almal lekker aan die vetkoeke 
en “cupcakes” gesmul. 
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HERFS-EKSPO 2018 

Die Gemeente se tweede Herfs-ekspo is geskeduleer vir Vrydag, 13 en 

Saterdag,14 April 2018 op die kerkterrein. Die Gemeente se mini-

basaar sal terselfdertyd oor die twee dae gehou word en die gemeente 

sal dus die eet- en drinkgoed, saam met al die ander basaar-produkte 

voorsien. Daar sal stalletjies binne en buite die saal wees vir enige tipe 

produk (bv.karre, juwele, klere, ens). Voorstelle vir uitstallers sal 

waardeer word.Die kostes vir stalletjies is beskikbaar by die 

kerkkantoor. Vir navrae, kontak 

André van Heerden (082 565 6423), Dries de Jager (072 968 2136) of 

Wilma Deetlefts (082 459 7810). 
 

ONS  SENIOR  BURGERS - 80 jaar en ouer 
Seën vir die nuwe lewensjaar!  “Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het 
om te lewe en Hom te dien.”  2 Pet 1:3 

JANUARIE 
07 – Una Erasmus (85):  Gaan goed. Osteoperose ‘n probleem maar sy werk 
nog in die tuin! Dankbaar vir wat sy nog kan doen. 
09 – Tineke Botha (83): Dit gaan goed maar  83 eis sy tol. Rug gee probleme 
en bemoeilik beweging, maar waardeer wat sy nog het. 
21 – Toekies du Preez (80): Dit gaan goed. Geen klagtes nie. 
30 – Ina Du Toit (85): Word versorg in Villa Riviera.   
FEBRUARIE 

02 – Karel Hammond (82): Verduur baie pyn as gevolg van pelvisbreuk.  
03 – Len van Dalen (80): Loop moeilik en longe is nie wat hulle moet wees 
nie. Party dae gaan dit beter en dan weer nie so goed nie. 
17 – Coenie Pullen (86):  Dit gaan tans goed, soms pla ouderdom. 
19 – Hettie Wessels (86):  Bene is pynlik, loop baie moeilik, maar verder gaan 
dit goed. 
24 – Joan James (81): Dit gaan baie goed, geen klagtes nie.  
29 -  Hannah Visser (82):  Dit gaan goed. Kuier by die kinders. 

 MAART 
01 – Isabel Cruywagen (81): Gaan baie goed. Hulle woon lekker in Goue Jare en 
het niks om oor te kla nie. Baie dankbaar. 
06 – Kobus Cronje (84): Gaan goed, gesondheid redelik, nie ernstige klagtes nie. 
08 – Coenraad De Jager  (94): Sy vrou, Lelia, is onlangs oorlede en hulle was 69 
jaar getroud! Met sy gesondheid gaan dit goed, oefen nog gereeld. 
14 – Hannie van Eeden (81): Dankbaar dat dit goed gaan. Geen klagtes. 
27 – Babsie Stone (81): Gaan goed, geen klagtes. Bly besig. 
30 – Willie Burger (81): Sy vrou, Susan, is onlangs oorlede. Met sy gesondheid 
gaan dit baie goed. 
 

tel:082%20565%206423
tel:072%20968%202136
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PARYS SING VIR SUTHERLAND 
Parys-Wes in samewerking met Francois en Elizabeth Fourie, het op 
Sondagaand, 4 Februarie 2018 ‘n toewydingssangaand gehou. Gemeentelede 
en ander Parysenaars het die kerk volgepak. Die diens is spesifiek na oproepe 

uit die boeregemeenskap van Sutherland wat gebuk gaan onder die swaarste 
droogte in 100 jaar, gehou. Sutherland se  boeregemeenskap het Francois en 
Elizabeth gekontak en gevra dat hulle iets kon doen om Sutherland se 
Dankbaarheids-droogtefonds te ondersteun. Die diens het egter nie net 
daaroor gegaan nie, maar ook om dankie te sê vir ‘n goeie seisoen wat ons 
beleef het en om ons vir die nuwe jaar opnuut aan die Here te wy. 

Hier is uittreksels uit van die boodskappe wat Francois en Elizabeth van 
Sutherland ontvang het. Daar is nie plek om almal te plaas nie maar dit is 
hartverskeurend om te hoor waardeur daardie mense gaan. 

 Bank-,  winkel-, en kooperasierekeninge is/word gevries. Suiker op jou 
pap raak ‘n luukse. 

  Werknemers en werkgewers verarm by die dag. Werkloosheid en 
misdaad floreer. 

  Oppervlakwater – damme staan leeg vir meer as ‘n jaar. 0%. 
Ondergrondse watertafel het meters gesak. Droë boorgate word al meer 
bekend. 

 Boere se moed en gemoedere word saam met sy diere getoets. Baie 
diere  het reeds gevrek. 

 Ouetehuis trek swaar – kinders kan nie meer “losies” betaal vir hul ouers 
nie.  

 ... Bid asb vir verlore werksgeleenthede, bid asb vir eienaars en boere 
wat verlies van hul eiendom in die oë staar, bid vir herstel van veld en 
weidings, bid asb vir deurdringende reën met opvolg.  

 .... die droogte maak jou oë ook swart. Bid vir die geestelike droogte in 
my lewe. 

 .... Ek het as ‘n jong stadsjapie hier gekom.Dit was ‘n totale skok- die 
boer se absolute afhanklikheid vd natuur.Boere het nog altyd anders na 
reën, water gekyk. Want vir n boer is reën ‘n VOORUITSIG , Hoop, ‘n 

inkomste, vooruitgang. 
 ..... Ons het maar dikwels seisoenale droogtes. Leef daarmee 

saam. Maar hierdie keer is die verskil dat dit nie verbygaan nie. Dis sooo 
hardnekkig! Ons rivier op Matjiesfontein het in Aug. 2016 laas geloop! - 
Dis baie ongehoord. Fonteine wat nog altyd - selfs in droogtes,  geloop 
het , is nou kurkdroog.  

 .... Dan - ek is veral bekommerd oor die vrouens. Hulle moet hulle mans 
ondersteun, moed inpraat en elke rand rek. Hul moet positief bly en "lyk" 
of hulle "cope".  Hulle ondersteuningstelsel is nie altyd daar nie, het nie 
iemand om hul diepste vrese mee te deel nie. So, spanning loop hoog. 
Dikwels mooi weggesteek agter ‘n glimlag en lipstiffie.  
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 .....Sal julle asseblief bid teen mismoedigheid - dit is ‘n dodelike wapen 
wat die duiwel kwistig gebruik. 

 
Na afloop van die diens het Elizabeth geskryf:  
“Ons is so lief vir ons gemeente se mense. Hulle is omgee-mense, gewone 

opregte gelowige kinders van die HERE. Ons is totaal oorweldig deur die 
manier waarop almal bygedra het met gebede, samesang en kollekte vir 
Sutherand se boere- in- nood. Behalwe vir die stampvol kerk vol gelowiges 

wat kom meeleef 
het, is ‘n bedrag 
van R18000 
ingesamel en aan 
die Hulpfonds 
oorbetaal. Baie, 
baie dankie” 
 
Francois en 
Elizabeth het ook 
die volgende 
boodskap aan die 
Sutherlanders 
gestuur: 

 

“GROETE-BOODSKAP AAN DIE MENSE VAN SUTHERLAND EN AAN 
ALMAL WAT DORS HET” 
     Ons sou wou dat die reën sommer vandag nog begin val, sonder ophou 
todat al die damme weer vol is en die fonteine loop.. 
    Dis waarvoor ons gaan vra – en mag vra - en ons weet, ons Vader kan 
enige iets doen. 
    Maar, Sy gedagte is hoër as ons s’n - ons kan nie waarborg dat dit wel nou 
gaan gebeur nie. 
    Ons weet ook dat wanneer God se kinders in diep afhanklikheid ‘n hand na  
Hom uitsteek in swart en swaar tye, Hy hulle van ‘n bo-menslike en bo-
natuurlike krag SAL voorsien om daardeur te kom, totdat dit weer beter gaan 
En dít kan ons waarborg.” 
 
Dankie aan Francois en Elizabeth vir hul inisiatief om die aand te reël en 
diegene wat gehelp het. Dankie vir elke lidmaat en besoeker wat die diens 
bygewoon en ‘n bydrae gemaak het vir Sutherland se Dankbaarheidsfonds. 
Dit gaan ‘n verskil maak in Sutherland.  
 
 

Die huwelik halveer ons probleme, verdubbel ons vreugde en verdriedubbel 

ons uitgawes.   Engelse spreekwoord 
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KERSSANG ONDER DIE BOME : 15 DESEMBER 2017 

Die samekoms by Parys-
Wes-gemeente  om 
kersliedere onder die 
bome te sing, het nou al 
‘n instelling geword. Die 

inwoners van Parys is weer genooi en op Vrydagaand, 15 Desember is daar 
lekker saam gekuier en piekniek gehou. Daarna is daar onder leiding van dr 
Arnold Smith van die NG Kerk Steynsrus  en Hermien Bosman lekker saam 
gesing. 

Baie dankie aan Dries vir die reëlings en vir Hermien wat gesorg het vir 
die begeleiding. Dankie ook aan dr Arnold Smith wat Parys toe gekom het om 
die leiding te neem. Dit was ‘n lekker geleentheid wat groot en klein baie 
geniet het. Ons sien reeds uit na die volgende geleentheid in Desember 2018. 
  

Kerskosprojek 2017 

Soos die vorige jaar, het die gemeente die Kerskosprojek van 2017 weer baie 

goed ondersteun. Namens die 

Diensgroepe Getuienis en Diens 

van Barmhartigheid en natuurlik 

ook die ontvangers van die 

kerskospakkies, wil ons die 

gemeente hartlik bedank vir hul 

oop hand tydens die insameling vir 

die Kerskosprojek. Elke R10.00, 

R50.00 en R500.00 het gehelp om 

die mooi bedrag van R12 170.00 

bymekaar te kry. Die kospakkies is 

aangekoop en op 20 Desember 2017 is dit aan die gemeentelede by die NG 

Kerk in Schonkenville oorhandig nadat ds Barry eers ‘n kort boodskap gebring 

het. Ons kan almal verseker dat die pakkies met groot dank ontvang is en dat 

dit gedurende die Kerstyd vir iets meer op die etenstafel gesorg het.  Diens 

van Barmhartigheid het ook ‘n paar gesinne in die gemeente aan wie daar 
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“Kerskospakkies” gegee is en hulle het ook hul deel met groot dank ontvang. 

Nogmaals dankie.  

KOSPAKKIES : JANUARIE 2018 

Die Diensgroep Getuienis gee maandeliks kospakkies aan ‘n aantal gesinne 
by die NG Gemeente Schonkenville. Hierdie gesinne is deur daardie 
gemeente geïdentifiseer. Daar is in ‘n onlangse Posduif aangedui dat die 
kospakkies bekostig word uit fondse wat die Diensgroep deur die loop van die 
jaar met pannekoekverkope, kerrie-en-rys, ens insamel, asook ‘n maandelikse 
bydrae deur Hospice en bydraes van gemeentelede. Daar word vir ongeveer 
R70.00 per gesin per maand begroot en ons weet almal dit koop nie veel nie. 
Die skenking van produkte deur Pride Milling het die afgelope ses maande 
gehelp om die rande bietjie te rek sodat ‘n ekstra pampoen, koolkop of liter 
melk bygesit kon word.  
 
Die fondse wat met die Kerskosprojek ingesamel is, is nie alles vir die 
kerskospakkies gebruik nie. Die balans is gebruik om blikkieskos, ens aan te 
koop om die maandelikse kospakkies met ‘n blikkie of iets anders aan te vul.  
  
Twee van die dames, nl Emily Letaba en Maria Pule woon in Tumahole en hul 
pakkies word daar by hulle afgelewer terwyl die ander dit by die kerk kom 
haal. Emily is ongeveer 94 en sy kon nie meer stap om haar pakkies te gaan 
haal nie. Daar is toe 
besluit om hulle twee se 
pakkies by haar huis af 
te lewer. Hulle het gesê 
hulle het Kersfees so 
lekker geëet en sê baie 
dankie vir almal wat dit 
moontlik gemaak het. 
Dit is ook bevestig deur 
die mense wat hul 
pakkies by die kerk 
gekry het. 
 
Pieter le Grange en Johan Schultz het die kospakkies vir so tien jaar lank 
hanteer en alhoewel hy nie meer in ons gemeente is nie, het Pieter die 
boodskap by die geleentheid gebring. Bernard van Wyk was ook daar om te 
kyk hoe die sake werk. 

 
DOOPNAME OP DIE KRUIS 

 Van ons nuwe lidmate het seker al gewonder waar kom die kruis 
voor die kerk vandaan. Jorrie Havenga, wat ‘n gemeentelid was, het 
die droom gehad om ‘n kruis by die kerk op te rig maar voordat hy dit 
kon doen, is hy oorlede.  In 2013 het die Manne van Belofte, na oorleg 
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met Hannetjie, sy eggenote, sy droom 
verwesentlik en die kruis van “sleeper”-
hout is gemaak en geplant. 
 Daar is toe verder besluit om voortaan ‘n 

naamplaatjie vir elke kindjie wat in die 
gemeente gedoop word, op die kruis aan 
te bring. Op Sondag, 16 Februarie 2014 is 
twee kindertjies, nl. Sian Neethling en 
Miané Hills, gedoop en hul vaders het na 
die diens hul naamplaatjies op die kruis 
vasgekap.  Ds Barry het die ouers gevra 
om elke jaar te kom seker maak wanneer 
die kindertjies gedoop is en om die doop 
telkens te vier.           
Daar is die afgelope 4 jaar 41 kindertjies in 
die gemeente gedoop. Vir ‘n ouer-
wordende gemeenskap is dit heelwat, maar gelukkig is daar benewens 
ons eie jong ouers ook kinders wat hul babas by oupa en ouma kom 
doop. Daar is nog plek vir baie name. 
           Klein Wiandre Diederik Johannes van Coller (gebore 31 
Oktober 2017) se naamplaatjie is die jongste een wat op die kruis 
aangebring is na sy doop op 4 Februarie 2018. Baie geluk aan sy 
ouers, Jan en Berdine van Coller.  
  

VOORSTELLE-BOEK 
Het jy enige voorstelle of oplossings vir die beter funksionering van die 
gemeente of Diensgroepe wat jy graag met die kerkraad wil deel? Daar is nou 
‘n voorstelle- boek in die ingangsportaal van die kerk geplaas en jy is welkom 
om dit daarin te skryf. Voorstelle kan natuurlik ook skriftelik by die kerkkantoor 
ingedien of in die kollektesakkies geplaas word. Baie dankie.  

 

THABITA DIENSGROEP 
By die Thabita Diensgroep reageer ons op versoeke vir behoeftes wat onder 
ons aandag gebring word deur instansies soos die VVA, die Sinodale 

Vrouebediening, Lotsha, CTK en Epilepsie SA Parys. 
Ons het gedurende 2017 130 poppies gebrei waarvan ons 80 vir die 

VVA, 30 vir Lotsha en 20 vir vroeë kindontwikkeling gegee het. Hierdie 
poppies word onder andere in berading gebruik. 

Verder het ons 82 wintermusse vir Epilepsie gebrei. Ons is tans besig 
om ook bedsokkies vir Epilepsie te brei en daar is reeds so 45 pare klaar. 
Ons wil ook graag gedurende 2018 probeer om fondse vir CTK bymekaar te 
maak deur ‘n kompetisie te reël waar ons handsakke maak wat ons dan later 
wil verkoop.                                                                                      Ina van Wyk 
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WAT IS DIT? 
 

Kan julle raai wat dit 
is? 

  
Ek het hierdie 

goetertjies nou die dag 
agter die kerksaal en 
binne in die saal gekry. 
By nadere ondersoek 
het dit geblyk dat dit 
sonsambreeltjies is vir 
die termiete wat besig 
is om die saal te 
ondergrawe. 
  
Dit is ongelukkig een 
van die probleme 

waarmee ons in Parys te kampe het en die Diensgroep Eiendomme moet 

gereeld in en om die kerk laat spuit om seker te maak termiete rig nie groot 
skade aan nie.  
 
DIENSGROEP EIENDOMME 
Benewens die termiet-probleme, moet die Diensgroep ook aandag gee aan 
die res van die kerkeiendom. 

 Die vloerteëls van die saal is stadig maar seker besig om te verbrokkel 
en sal een of ander tyd vervang moet word.  

 Die saal se daklekke is vir eers onder beheer nadat herstelwerk en 
onderhoud gedoen is. 

 Die kerk se dak wat lek, veral na die geweldige hael- en reënstorm aan 
die einde van November kry ook nou aandag. Die saak is nou by die 
versekeraar.  

  
Bydraes wat in die bussies in die kerk se ingangsportaal gegooi word sal vir 

kerkonderhoud gebruik word. Bydraes vir die doel kan ook in ‘n koevert, wat 
gemerk is “kerkonderhoud” in die kollektesakkies geplaas of by die 
kerkkantoor inbetaal word. Baie dankie vir jul ondersteuning van die projek. 

MATRIEKKLAS VAN 2017 

Ons wil graag ons gemeente-kinders 
wat verlede jaar in matriek was van 
harte gelukwens met hul uitslae en 
die afsluiting van hul skoolloopbane. 
Sommiges is reeds weg vir verdere 

studies, party het begin werk en 

ander vat ‘n jaar af voordat hulle 
weer die studies aanpak.  
     Baie geluk ook aan die ouers 
en ons is seker die afgelope 12 jaar 
se swoeg, sweet, soebat en 

ondersteuning was die moeite werd.   
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     Ons wens elkeen van die 
volgende kinders sterkte en 
voorspoed toe met hierdie nuwe 
lewensfase: 

Charlie Barnard 

JP Gerber 

Leslie Joyce 

JJ Meyer 

Rudger Potgieter 

Reinhardt van Rhyn 

ROLBALDAG 2018 

Die Rolbaldag gaan op Donderdag 8 Maart plaasvind. Dit sal ‘n aandwedstryd 

wees wat om 18:00 sal begin en tot ongeveer 19:30 sal duur. Daarna sal daar 

‘n prysuitdeling wees. ‘n Paar ander kerke se spanne sal ook deelneem, so 

ons sien uit na ‘n lekker kompetisie. Eet- en drinkgoed sal te koop wees. Ons 

soek ‘n paar borge vir pryse, asook spelers en baie toeskouers. Die 

inskrywingsgeld is R35 per speler (ete uitgesluit). Moet asb nie hierdie 

geleentheid misloop nie. Belangstellendes kan die volgende persone skakel: 

Dries de Jager by 072 968 2136, Jan de Beer by 082 678 0730 of Ben 

Reynders by 083 405 0705.   
 

ETE VIR GLENNIFER-INWONERS 

Corrie se winkel is op die hoek van President- en Phillip-strate in Parys. Agter 
die winkel voorsien Corrie in Glennifer-huis verblyf aan ongeveer 90 
minderbevoorregte mense 
wat nie ander verblyf het 
nie. Hierdie mense is 
pensioenarisse, karwagte, 
gerehabiliteerdes en ook 
‘n klompie kinders. Geen 
drank of dwelms word op 
die perseel geduld nie. 

Cherry-on-Top gee 
drie keer per week vir 
hulle ‘n gekookte ete en 
vir die res moet hulle self 
sorg. Die kerke in die dorp gee ook een 
keer per kwartaal vir hulle ‘n ete. Die wyke 
in Parys-Wes kry ook beurte om die kos te 
maak en dit aan die inwoners te bedien. 

Dankie aan die dames wat hierdie 
taak verrig. As daar ander dames is wat by 
die projek wil betrokke raak, skakel gerus 
vir Annelie by die kerkkantoor. Daar is altyd 
‘n behoefte aan gewillige hande.                           
(Foto: Hortense) 


