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

 

Jaargang 17_______________________          ____________________   _2 de Kwartaal 2016 

 
WANNEER IS GENOEG, GENOEG? 
Dis nie aldag maklik om te weet wat die Here van 
ons verwag nie.  Ons is vasgevang en ingetrek in ‘n 
sekere soort leefstyl.  Ons gun onsself nie eers die 
tyd om ‘n slag krities daarna te kyk nie.  Maar is dit 
regtig so dat ons nie tyd het nie?  Of is daar net nie 
’n behoorlike balans in ons lewe nie?  Is ‘n ander 
manier van lewe nie moontlik nie?  Dalk meer soos 
die Bybel ons leer! 
 
Hoe beter ons die Here Jesus leer ken, hoe meer 
beïndruk sy lewe van balans ‘n mens.  Hy het die 
balanseerbalk met 100% akkuraatheid geloop.  
Lukas sê dit vir ons in hoofstuk 2:52:  “  En Jesus het 
verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God 
en die mense toegeneem” en ons het goeie rede om 
te glo dat in al hierdie fasette van sy menswees Hy Hom weerhou het daarvan om 
te veel na die een of die ander kant oor te leun.  Soms het Hy dit goed gedink om 
na  die berge te ontvlug, by ander geleenthede het Hy met die skares gemeng.  
Hy het geweet wanneer om ander mense te help en wanneer om van hulle te 
verwag om hulleself te help. 
 
Die media bombardeer ons met inligting oor super rolmodelle:  hulle wegwysers 
om wenners te wees, toepaslike tydskedules om hul gejaagde lewe te kan 
hanteer, die geheim om drome in dade om te sit: daar is geen tekort aan opinies  
en sienings van kundiges om katastrofes en kopsere te elimineer nie.  En iewers 
tussen alles deur moet jy besluit:  wie wil ek nou eintlik wees?  Hoe vêr moet ek 
met ‘n saak gaan wat vir my belangrik is?    
 
Fiksheid, gesondheid en voorkoms is belangrik maar as dit beteken dat daar nie 
tyd of geld oor is vir ander mense en dinge nie, dan balanseer die skaal nie.  Selfs 
die prysenswaardige saak van studie kan ‘n selfsugtige leefwyse word as ek nooit 
ophou om myself voortdurend te bly verryk sonder om iets terug te gee nie. 
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Wanneer word my werk vir myself en vir my familie ‘n bedreiging?  Dit gebeur 
wanneer ek kies om die Godgegewe siklus van ses dae werk en een dag rus te 
ignoreer wanneer ek nie meer in die ses dae tot my beskikking tyd maak vir my 
oefening, my inkopies en my ontspanning nie.  “In die moderne hoogdruk- en 
kompetisie-wêreld met sy gejaagdheid en stres, het ons die rus van die Sondag 
meer as ooit nodig”  (Bybelkor:  Met God op die Wenpad, p.117).  Sondag kan 
balans bring en ons lewe oneindig verryk in al ons verhoudings:  tot God, tot ons 
naaste (gesinne en mense in nood) en die natuur.  Dis óns keuse of ons hierdie 
godgegewe aanbeveling  gaan handhaaf.  Doen ons dit nie, moet ons bereid 
wees om die gevolge te dra. 
 
Kyk ons na rykdom en besittings dan wonder mens hoe ryk mag ‘n mens wees 
voordat dit begin gevaarlik raak,  voordat jou toegang tot die Koninkryk in gedrang 
kom.  Die bede van Spreuke 30:8 en 9 gee ‘n standaard en balans wat ‘n mens 
deeglik moet laat nadink:  “.. moet my nie arm maak of ryk nie, gee my net die kos 
wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en U verloën en sê:  ‘Wie is die Here’ 
nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se Naam oneer aandoen nie.” 
‘n Sober lewensstyl bring tevredenheid wat ‘n ongelooflike groot gawe van God is.  
Dit maak mens baie, baie ryker as die rykste miljoenêr en is ‘n teken van God se 
genade in teenstelling met die onrus, maagsere, gejaag en hebsug van dié wat 
nooit genoeg het nie. 
 
Selfs ons geestelike lewe loop die gevaar van onewewigtigheid.  Die vraag bly 
steeds:  hoeveel moet ek, soos Maria, by Jesus se voete sit en van Hom leer (Luk 
10) en hoeveel moet ek, soos die vroue van Luk 8, met die materiële middele tot 
my beskikking, sorg vir die uitbreiding van die Koninkryk? 
 
Wanneer gebeur te min van die een of te veel van die ander?  Sekerlik wéét God 
van die invloede in ons lewe wat ons alewig na die uiterstes toe wil dwing en 
verwag Hy nie van ons om die balanseerbalk perfek te bewandel nie.  Net een 
Man kon so lewe en dit is juis Hy wat sy sterk arms gereed hou as ons soms 
balans verloor en wat ons dan weer op die balk ophelp.  En omdat Hy vir die 
mens in sy totaliteit omgee, is dit juis Hy wat ‘n vredevolle en gebalanseerde lewe 
moontlik kan maak.  Bid en vertrou Hom daarvoor, met ‘n oop en eerlike gemoed. 

Suna Meyer (Foto: Speelplek van die reuse, Namibië – HB) 

 

OPKNAPPING VAN DIE TUIN RONDOM ONS KERK 

Tuine om kerke is veronderstel om 

van die mooiste tuine in dorpe te 

wees! God het alles wat in tuine groei 

geskape, en juis daarom moet ons 

ons dankbaarheid bewys deur na die 

tuin om SY huis om te sien. ‘n 

Groepie gemeentelede is genader om 

te help met die opknapping van 

hierdie tuin, met die verstandhouding 

dat daar die minimum spandeer mag 

word.  

Parys gaan ook gebuk onder die 

waterkrisis van ons land, en daarom 

gaan daar probeer word om ‘n tuin te 
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skep wat wel in tye van droogte sal 

kan oorleef.  

‘n “Bedelbriefie” is in die 

afkondigingsblaadjie geplaas, en baie 

dankie aan julle wat reeds daarop 

gereageer het! Daar is reeds  

beenmeel, kompos en bo-grond vanaf 

gemeentelede ontvang. Baie, baie 

dankie!! Ons kerkgronde is baie groot, 

en die grond is arm……… daar is nog 

nodig en indien u dalk kan bydra, sal 

ons dit baie waardeer. 

Baie dankie aan Gert Olivier en sy 

seun wat die dooie bome en droë 

takke afgesaag het en sommer  ook 

weggery het. Dit lyk sommer stukke 

beter. Ons waardeer dit opreg! 

Baie dankie aan Dolf Lategan vir die 

installering van die 

sprinkelbesproeiing om die kerk, dat 

hy Johannes, ons nuwe tuinman, 

gewys hoe om die beddings netjies 

met stene te omraam en dat hy 

aandag gegee het aan die boorgat om 

seker te maak dat dit optimaal werk. 

Dankie ook aan Theo Pitout wat 

gehelp het met die herstel van die 

boorgatpomp. Dit alles sal help om 

die tuin om die kerk makliker en beter 

in stand te hou. Ons waardeer dit wat 

julle doen.   

Ons kort egter nog van die ligte 

siertene. Indien iemand dalk daarmee 

kan help, sal ons so dankbaar wees. 

Baie dankie aan elkeen wat plante uit 

hul tuine aangebied het, ons sal heel 

moontlik daarvan gebruik maak sodra 

die beddings gereed is en daar begin 

kan word met die plantery.    

Daar is tydens ‘n geselsie in die tuin 

afgelei dat ds Barry baie graag nog 

die simbool “Water van die lewe” in 

ons Kerk se tuin sal wil sien 

aangesien dit goed sal aansluit by die 

ROTS en KRUIS wat reeds in ons tuin 

staan. My gedagte is ‘n “erdekruik” 

met water wat oorvloei, ……….. wat is 

joune? Enige voorstelle en idees om 

ook hierdie simboliek in die tuin te 

inkorporeer, sal waardeer word. 

Indien jy ook positief voel oor die  

skepping van die simbool, is jy 

welkom om ‘n bydrae te maak. Of 

dalk staan daardie kruik wat ons kan 

gebruik  al lankal in jou pad daar by 

die huis. Laat weet my of laat ‘n 

boodskap by die kerkkantoor en ons 

reël dat dit by die kerk kom. Bydraes 

kan by die kerkkantoor inbetaal word 

of in ‘n koevert in die kollektebord 

geplaas word. Meld net duidelik dat 

dit vir “Water van die lewe” is.  

Baie dankie aan elke dame wat 

sommer dadelik bereid was om te 

help en wat die verantwoordelikheid 

vir ‘n bedding / potte  aanvaar het. 

Julle wonderlike gesindheid en oulike 

planne, gaan ons Kerk se tuin weer 

binnekort laat “blom”!  

Onthou, ons wat betrokke is, is geen 

kenners nie. Ons doen dit uit 

dankbaarheid vir alles wat ons uit Sy 

Vaderhand ontvang. Indien jy oor 

kennis beskik, kom deel dit asseblief 

met ons. Deur saam te span en saam 
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te werk, sal ons eindresultaat vir Hom 

aanneemlik wees. 

Tuingroete 

Minnie Kilian (0828961676) 

    

 

KERKRAADSLEDE   

Baie geluk aan die volgende lidmate wat onlangs voorgestel is as kerkraadslede: 

Diakens: Trienie Huyser, Marie Lombard, Henk Mulder, Helena Scholtz, Ricaro 

Vertenten en Alet Verwey.  

Ouderlinge: Hannes Grimbeek, Ina van Wyk, Louis van Zyl, Thys van Zyl, André 

van Heerden, Willie vd Merwe, André Vertenten en Guillaume de Swardt. 

Daar is nog vakatures vir kerkraadslede en indien jy geroepe voel om as 
kerkraadslid te dien, kontak gerus vir ds Barry of die kerkkantoor. 
 
NUWE INTREKKERS 
Die volgende lidmate het by die gemeente aangesluit en hulle word hartlik 
verwelkom. Ons vertrou dat julle reeds ingeskakel het, dat jul verblyf hier 
aangenaam sal wees en dat julle betrokke sal raak by die gemeente-aktiwiteite. 
 

Naam Vorige Gemeente Adres Wyk Kontaknr 

Mart Badenhorst 

Bailliepark, 

Potchefstroom Najaarsrus Najaarsrus 

 

 

071 1534182 

Hannes en Marie du Toit 

 NG Parys-Suid Tweedelaan 19 End 082 6684617 

Henk en Marie Harmse 

henkwh@mweb.co.za NG Môreletapark Readingstraat 5a Reading 083 3906977 

Susan Malan Hospitaalpark, Bfn Freedmanstraat 5 Freedman 083 7734125 

Poppie Potgieter NG Kerk, Villiers 

Huis 50, 

Mullerstraat,  

Sally Martin Park Sally Martin 056 8171296 

Hannes en Jana van Wyk 

hannes@fftrading.co.za Geref. Kerk, Parys Schilbachstraat 14b Gradwell 082 8218548 
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Vir maande lank het groepies vroue 
by die pastorie en ook by hul huise 
papierrose gemaak. Almal het 
uitgesien na Dinsdaemiddae wanneer 
hulle gesellig om die groot 
eetkamertafel gesit en gesels en werk 
het. So tussendeur is van Ina se 
lekker koffie gedrink en Dinkels het 
ons telkens verras met iets lekkers uit 
haar kombuis. Toe begin ons blikkies 
met 'n hessianstrokie en kant 
versier met  menige uitroep van sjoe! 
eina! as die warm gomgeweertjie 'n 
vinger of twee brand. Dominee Barry 

het hom verluister aan die vrouens se 
gelag en geklets en het dikwels vir Ina 
gevra waaroor ons so lekker gelag 
het.  
  

Dit was die groot aanloop na die 
Vrouediens-Ringskonferensie van die 
Ring van Vredefort wat op 12 Maart 
2016 by ons gemeente gehou is. 
Sowat 250 gaste het die konferensie 
bygewoon. 
Na registrasie wat vlot verloop het, 
kon almal hulself help aan 'n heerlike 
ontbyt wat op die tafels uitgepak was, 
en ook die talle uitstallings met 
tuisgemaakte artikels bewonder en 
daarvan koop. 
  

Om 10:00 het almal na die kerkgebou 
gegaan, waar ons eers na Hermien se 
pragtige klavierspel geluister het. 
Daarna het Ina die opening 
waargeneem, Minnie KIlian het die 
verwelkoming gedoen en Odia van 
Jaarsveld het 'n boodskap van die 
Sinode oorgedra. 
  

Om 250 toegewyde vrouestemme 
saam met Elizabeth Fourie se 
pragtige sangstem in ons kerk te 
hoor, was 'n  fees.  Dit het soos 'n 
engelekoor geklink en dit was 
voorwaar 'n hoendervleisbelewenis! 
 

Ds Nico van Rensburg van 

Randfontein het almal na aanleiding 

van Ps 90 gemotiveer om geestelik te 

“recycle”, om liewer op te slyt as op te 

roes, om betrokke te wees by die 

wêreld waarin God ons geplaas het. 

Hy het verwys na Moses wat op 80 sy 

skoonpa se skape opgepas het en 

waarskynlik nie meer drome oor sy 

toekoms gedroom het nie. Maar toé 
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kom God by die brandende braambos 

op sy pad en word hy geroep om, 

behalwe Jesus, die grootste leier in 

die Bybel te wees. Hy het gehuiwer, 

maar God het hom ‘n ander Moses 

gewys wat nommerpas gemaak was 

vir die werk wat hy moes doen. So is 

ons elkeen uniek gemaak vir die doel 

wat Hy met ons het, hiér waar Hy ons 

geplaas het. 

Daarom, moenie ophou droom nie, 
wees opgewonde oor die toekoms, 
pas aan in die nuwe wêreld en bid dat 
ons “sal leer om ons dae so te gebruik 
dat ons wysheid sal bekom” (Ps 
90:12). 

“You only live once, but if you live it 
right, once is enough!” 

 

Marietjie Theart  het almal wat 
betrokke was om hierdie dag so 'n 
groot sukses te maak, bedank. 
  

Elke gas het na afloop van die 
konferensie 'n versierdie blikkie met 
klein geskenkies asook 'n kospakkie 
ontvang. Dit was nog 'n suksesvolle 
funksie waaraan die gemeentevroue 
van Parys-Wes  soos 'n groot span 
saamgewerk het. Hannetjie Pieterse et al 

Ds Barry en Ina saam met Ina en Nico van Rensburg 

 

  

 

 Registrasie 

 

 Die rose waaraan heelwat ure gespandeer is. 

 



 7 

OP-EN-WAKKERKLUB 
Indien jy nog nuut in ons Gemeente is, wonder jy seker waaroor hierdie klub 
gaan? Kom ek verduidelik net kortliks: 

 Indien jy op soek is na nuwe vriende, of sommer net ‘n oggend lekker saam 
met vriende wil kuier, indien jy soek na sielskos wat jou positief stem en om 
lekker te smul terwyl jy kuier, dan……………kom jy Op-en-Wakker toe. 

 Onthou: ouderdom behoort niemand se entoesiasme vir die lewe te demp 
nie! 
 

Tydens die Februarie-byeenkoms was die tema :  
WOORDE EN WEGGOOIGOED!! 

 Ons het koerante as tafeldoeke gebruik en blomme van toiletrolle gemaak! 
Die eetgoed is in blikkies bedien!! 

 
Tydens die April-byeenkoms was die tema: VOëLS 

 Ons was op reis na Australië saam met Gawie Neethling…..hy het ons 
bederf met sy fotografie en kennis van die voëls en die pragtige natuur in 
Australië. 

 
Byeenkomste word op die Kerk-almanak asook in die -afkondigings aangekondig. 
 
Daar is ‘n VERKOPE TAFEL wat help om onkostes te dek. Bring asseblief iets 
kleins en nuttigs om te verkoop en bring jou beursie saam om te ondersteun!! 
Minimale toegangsgelde moet egter gevra word om 
“lekker” vergaderings te kan aanbied: Lede=R10   Gaste=R20. 
 

JY IS BAIE WELKOM! KOM KUIER SAAM! 
Kontakpersoon: Minnie Kilian (0828961676) 

 
 

Alle vroue van Parys is hartlik uitgenooi om 

tydens die 2016 Wêreldbiddag vir Vroue saam 

voor Sy troon hande te vat. 

Die 85ste Wêreldbiddag vir Vroue het op 4 Maart 
2016 by die gemeente van Parys-Suid 
plaasgevind. Die vroue van Fidji het op die tema 
vir 2016 besluit, naamlik: “Laat die kindertjies na 
My toe kom!”  en die kindertjies van die 
Blikoortjies Kleuterskool het die geleentheid met 
hul pragtige sang ingelui. 

Ds Sarah-Jane Wessels het die boodskap 
gebring en sy het beklemtoon dat ons soos 
kinders na Jesus moet kom – afhanklik, met niks 
om aan te bied om ons posisie in die koninkryk te 
verseker nie, hulpeloos, sonder dubbele agendas 
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en valsheid. “Geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is.” Juis as jy 
broos, kwesbaar, bankrot is, dan erken God jou as ‘n burger van sy koninkryk. 

Daar is ook in groepies vir die volgende sake voorbidding gedoen: 

o Vir die vrouens van Kuba (waar net 5% van die bevolking 
Protestante/Christene is) wat hulle kinders as Christene wil grootmaak. 

o Vir die geestelike gesondheid van die kinders in ons eie land en vir insig vir 
moeders om hulle kinders vir die Here groot te maak. 

o Vir  kalmte in die opvoedkundige inrigtings in ons land en vir krag en insig vir 
dosente, onderwysers en studente. 

o Vir kinders in moeilike omstandighede – “children at risk”- dat ons ‘n bydrae 
sal lewer om dit beter te maak. 

Met die sing van Lied 308 : 1 – 5 as ‘n gebed het die dames hulself weer aan die 
Here toegewy en is die Wêreldbiddag vir 2016 afgesluit: 

Vers 5:  
Maak my hart vir U tot troon 

Deur u Gees wat in my woon. 
Rig my wil, gevoel en daad 

Altyd na u wyse raad. 

 

DOOP : FEBRUARIE TOT MEI 2016 

Daar is die afgelope paar maande weer ‘n hele paar kindertjies gedoop.  Baie geluk 

aan die volgende ouers en ook die grootouers met die doop van die 

kindertjies. 

Dopeling Ouers Datum gedoop 

Johannes Abraham 

van Wyk 
Johan en Jana van Wyk 28 Februarie 2016 

Carika Badenhorst Casper en Darika Badenhorst 20 Maart 2016 

Luhan van Wyk Louis en Riëtte van Wyk 27 Maart 2016 

Xander Prinsloo Derick en Joanna Prinsloo 15 Mei 2016 

 
 

Vriendskap is soos ‘n bankrekening. Jy kan nie aanhoudend onttrek sonder om 

iets te deponeer nie.                                    - Bob Phillips 
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ONS SENIOR BURGERS  - 80 JAAR EN OUER 
Hartlik geluk met u verjaardae!  “Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad Hy 

tevrede is en Hy ondersteun hom.”  Ps 37:23 

APRIL: 
02 – Nico Oelofse (80): Gesondheid goed. Geen klagtes nie. 
06 – Annatjie Claassen (84): Gaan goed. Gesondheid oor die algemeen goed. 
13 – Nellie Schlebush (84): Bene geen problem. Ook ander gesondheids-
probleme maar dit gaan redelik goed. 
14 – Kotie Erasmus (91): Bly nog in haar meenthuis. Baie pyn in been en kan nie 
geopereer word nie.  
14 – Marie-Louise de Vries ( 81): Baie dankbaar dat sy geen gesondheids-
probleme het nie. Bly nog in haar meenthuis en en is nog baie bedrywig. 
18 – Heila Botha (83): Rug is beter en gesondheid verder “op en af”. Bid vir krag 
en sterkte om aan te gaan. 
22 – Henk Mulder (82): Gaan goed. Wag op uitslae van biopsies voordat die 
dokter oor behandeling (chemoterapie) besluit. 
24 – Dinkels Schultz (81): Weer heeltemal gesond en baie dankbaar teenoor die 
Here dat dit goed gaan. 
28 – At Boshoff (84): Dit gaan maar “op en af”, die een dag beter, dan weer 
slegter. 

MEI: 
01 – May Uys (81): Gaan baie goed. Geen klagtes nie. 
03 – Pierre de Villiers (82): Gaan goed. Gesondheid goed. Rug gee baie pyn 
maar medikasie help. 
08 – Frikkie Botha (82): Dit gaan goed. Het kwellings en skete maar is dankbaar 
vir wat hulle nog het. 
12 - Danie Cronjé (83): Is nog baie gesond en aktief. Dankbaar dat dit so goed 
gaan. 
22 - Lelia de Jager (88): Dit gaan baie goed. Gesondheid ook goed – al die eer 
aan die Here! 

JUNIE: 
05 – Lenie Herbst (88): Dit gaan goed. Haar been gee probleme maar nuwe 
behandeling help. Kan nie wag om weer kerk toe te kan kom nie.                        
19 – Gert Marais (83): Dit gaan goed. Dankbaar vir goeie gesondheid. 
21 – Kobus Myburgh (86): Dit gaan baie goed. Is nog besig en bedrywig en  
dankbaar vir baie seëninge. 
 

In ligter luim: 

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 jou 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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UKUBA - VROEë 

KINDERONTWIKKELING 

Op Sondag, 8 Mei 2016 het dr Botha 
van Aarde ons gemeente besoek om 
ons van die kerk se nuwe vlagskip 
projek te vertel.  Dr van Aarde is in 
diens van die Hoëveld Sinode met 
opdrag Maatskaplike Dienste. 
Vanweë betrokkenheid by 
minderbevoorregte gemeenskappe 
het die kerk tot die gevolgtrekking 
gekom dat vroeë kindontwikkeling ‘n 
saak van groot belang  vir ons land se 
toekoms is.   En presies dit het die 
droom van die kerk geword: om 
voorskoolse arm en verwaarloosde 
kinders, wat nie die geleentheid kry 
om tot ‘n skoolgereedheidsvlak te 
ontwikkel nie, te laat groei tot hulle 
volle potensiaal.   Barmhartigheid 
sonder warmhartigheid is 
armhartigheid. 
 
Wat is armoede? 
Armoede het ‘n kenmerkende reuk:  ‘n 
mengsel van muf, rook, urine.  Dit kan 
gedefinieer word deur inkomstevlakke 

of die broodlyn wat tans bereken word 
op R432 per persoon per maand. 
Ongeveer 39% van alle Suid-
Afrikaners leef onder hierdie lyn. 
 
Wat wil ons bereik? 
Armoede-voorkoming in plaas van 
armoedeverligting  -  “release” in 
plaas van “relief” en daarom sê dr van 
Aarde:  doen wat jy kan met wat jy het 
om klein kinders se intellektuele, 
fisiese, emosionele, geestelike en 
morele vaardighede te ontwikkel om 
eendag ‘n aanwins vir die 
gemeenskap te kan wees. 
 
Hoe werk breinontwikkeling? 
Vroeë intervensie lewer meer 
gunstige uitkomste as latere 
remediëring. 
Wetenskaplikes is oortuig dat ‘n goed 
ontwikkelde brein bereik word deur 
stimulasie in die vorm van beweging 
en sensoriese ervarings gedurende 
die vroeë jare van ‘n kind. 
 
Wat is die vertrekpunte? 

 Die ou manier van pleegsorg en 
kinderhuise om die gevolge van 
armoede aan te spreek, raak al 
meer onbekostigbaar. 

 Hulp kan op verskillende vlakke 
aangebied word:  Van 
ouerbegeleiding/speelgroepies/ 
informele crèche tot formele 
kleuterskool. 

 Die breinontwikkeling van ‘n 
kind wat gestimuleer word 
teenoor die van ‘n kind sonder  
breinstimulasie, kan duidelik in 
die grootte van die brein gesien 
word. 

 Kinders wat in die eerste 2000 
dae (tot op 5 jaar) geen 
stimulasie ontvang nie, haal 
bykans nooit weer hul maats in 
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nie en val gewoonlik uit die 
normale skoolsisteem. Dit lei tot 
werkloosheid en armoede. 

 VKO (vroeë Kindontwikkeling) 
kan nie sonder die betrokkenhei 
van die ouers of voog gedoen 
word nie. 

 As daar geen stimulasie 
beskikbaar is nie, is die tweede 
beste ‘n boom om in te klim en 
te klouter om sodoende allerlei 
spiere en vaardighede / ko-
ördinasie te ontwikkel. 

 

Die vlagskip projek se naam is 
UKUBA  wat beteken .. om te word, .. 
om te groei na jou volle potensiaal  en 
die simbool daarvoor  ‘n boom  met ‘n 
hand .  
FOTO: Suna Meyer en Pieter le Grange 
(Diensgroep Getuienis) saam met Ds Botha en 
Joa Botha 

 
 
Die Diensgroep Getuienis wil graag 
op hierdie skip klim en ondersoek 
tans moontlikhede om op ‘n 
samewerkende manier  met Eendjies 
Kleuterskool, gepaste breinstimulering  
aan daardie klein kindertjies te 
voorsien - dalk begin ons met die 
plant van ‘n paar bome! 
                                                   Suna Meyer 

 

DIENSGROEP: DIENS VAN BARMHARTIGHEID   

Die Diensgroep bak maandeliks pannekoek en met die fondse wat so ingesamel 

word kon ons nuwe skooltruie aan ‘n paar laer- en hoërskoolleerders wat dit 

werklik nodig gehad het, gee. Ons is dankbaar dat ons 'n kind kan warm hou in 

die wintertyd!  

Ou klere wat ontvang is, is versprei en uitgegee waar nodig.  

Die Diensgroep is deurlopend by CTK Kinderhuis, Bethlehem betrokke. Ons sal 
ook nou mense wat ‘n behoefte aan komberse het identifiseer sodat ons dit wat 
tydens die lofsangaand ingesamel is, kan versprei.                    Corina Grobbelaar 

 

WINTER-WARMTE  LOFSANGAAND 

Parys-Wes het op Sondagaand, 29 Mei in samewerking met Francois en Elizabeth 

Fourie, ‘n lofsangaand gehou waarheen almal in Parys uitgenooi is. Almal is gevra om 

‘n kombers te skenk wat die Diensgroep Diens van Barmhartigheid dan aan 

minderbevoorregtes kan uitdeel. 

Volgens terugvoer wat ontvang is, was dit ‘n mooi lofsangaand en heelwat 
komberse is ontvang. ‘n Bedrag van R910.00 is ook ingesamel en dit sal gebruik 
word om nog komberse te koop. Die aand is afgesluit met ‘n lekker koppie warm 
sjokolade. 
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Francois en Elizabeth toegevou in party van die komberse wat geskenk is. 

Francois en Elizabeth sê ook baie dankie aan elke persoon wat ‘n kombers 
geskenk of geld bygedra het ... dit was oorweldigend wonderlik! Dit laat hul harte 

ekstra warm klop om te dink dat ‘n hele paar mense hierdie winter ‘n ekstra 
kombers gaan hê!! 

 

MAANDELIKSE BYDRAES 
Die gemeente is baie afhanklik van die maandelikse bydraes en gemeentelede se 
samewerking om die bydraes wel by die kerk te kry, word baie waardeer. Dit kan 

geskied per debietorder (wanneer het jy hom laas aangepas?), of d.m.v 
dankofferkoevertjies wat voor in die kerk, by kerkraadslede of by die kerkkantoor 

beskikbaar is. As jy nie een het nie, skryf jou naam en die naam van jou wyk op ‘n 
gewone koevert en gooi dit in die kollektesakkie. Bydraes kan ook by die 

kerkkantoor inbetaal word of jy kan ‘n direkte inbetaling op die kerk se rekening 
maak.  

Die bankbesonderhede is soos volg: Bank – ABSA; Tjekrekeningnommer: 
1130580048; Takkode: 334-836; Verwysing: Jou naam en van asook die naam 

van jou wyk. 

PARYS-WES SPEEL ROLBAL 
Die rolbaldag wat op 9 April 2016 by Parys se rolbalklub gehou is, was weereens 
‘n groot sukses en die spelers en besoekers het die dag baie geniet. Verversings 
is verkoop en die balle het gerol - party net waar hulle wou. Ons het die mooi 
bedrag van R6988.00 ingesamel danksy die ondersteuning van die spelers en al 
ons borge. ‘n Groot dankie aan elkeen van hulle. 

Dankie ook aan Parys se rolbalklub vir die geruik van hulle fasiliteite en natuurlik 
ons Hemelse Vader wat die projek gesëen het!  Tot volgende jaar.     
       Dries de Jager 

ooooOOooo 

Stuur asseblief enige kommentaar en bydraes na hansieb@lantic.net of skakel 
Hansie Bekker by 056 811 4754 / 082 820 4306   

mailto:hansieb@lantic.net

