
Eredienste in Fase 1 van Inperking 
Suid-Afrika is steeds in Vlak 1 met sekere verslappings. Dit beteken 
dat Eredienste oopgestel is tot ’n maksimum van  250 mense met die 
nodige protokolle in plek. Sanitering, sosiale afstand, en maskers is 
verpligtend. U hoef nie plek te bespreek vir eredienste nie.  

Was ‘n Woef mobiele was-eenheid met warm water in 
die gemak van jou erf. Was, dip en naels knip.              

Ontwurming opsioneel. Ons pas ook diere op tydens 
vakansies. Linda 084 344 7993 

CLE  Finansiële Dienste FSP 12700 Beskerming, 
spaar, beplanning ens. Kontak ons vir enige raad en 

bystand rakende sakeversekering, pensioen- en 
voorsorgfondse, lewensversekering, testamente, 
effektetrusts, aftreebeplanning, beleggings, ens.                

Carel Hollenbach 082 901 2441 
R $  £  € FSP 589                                    

Skakel ons vir inligting, advies en bystand aangaande 
beleggings wêreldwyd. SA Batebestuur 012 567 7657 

Relaxatia Beauty Salon  
Welcome to relaxation. We offer a wide variety of in-salon 
treatments. Facials, lash services, make up, waxing, tint-
ing, massages, spraytan, gel & acrylic nails, manicures &  
pedicures, kiddies treatments and slimming treatments. 
We also stock a wide variety of professional products. 

079 235 4538 

Adverteer @ R30 per advertensie. Bring info (30 
woorde of  minder) na die kerkantoor voor/op 

Donderdag om 12:00, skakel 082 829 2062 of epos 
na ngwonderboom@gmail.com. 

          GEBEDSBRIEF 
Wonderboom Ned. Geref. Gemeente 
             2 & 4 April 2021 

            Besoek ons WEBTUISTE: www.ngkwonderboom.co.za 
U kan ook hier ons eredienste aflaai. 

Bid asseblief dat ons EREDIENSTE egte ontmoetings  met 
die lewende God sal wees! 

Welkom aan elkeen wat vandag saam aanbid! Mag die 
Here ons in ons liefde vir Hom en mekaar seën! Geluk aan 

dié wat die afgelope of komende week verjaar/het! 
LERAAR TEMA TEKS 

Goeie 
Vrydag 
09:00 

Dr Nelius 
Steyn 

Nagmaal 

Jesus 
Christus: 
God of 
mens? 

Markus 15:39                 
Toe die offisier, wat reg 
voor Jesus gestaan het, 
Hom die laaste asem so 
sien uitblaas het, het hy 
gesê: “Hierdie man was 

werklik die Seun van God!” 

Sondag 
09:00 

Dr Nelius 
Steyn 
Doop 

Die Here 
het         

opgestaan! 

Lukas 24:5b+6a 
“Waarom soek julle die 

Lewende by die dooies? 
Hy is nie hier nie. Hy is 
uit die dood opgewek.” 

Ds Kosie 
Loots 
09:00 
Soet-
doring 

Die Here 
het waarlik 
opgestaan! 

Matteus 28:5&6              
Toe sê die engel… “Julle 

moet nie bang wees nie. Ek 
weet julle soek Jesus wat 
gekruisig is. Hy is nie hier 

nie, want Hy is uit die dood 
opgewek, soos Hy gesê 
het. Kom nader en kyk... 



CORONA GEBED: 
Bid vir ons land  
en die  wêreld:   

  
129 585 755 mense het 

wêreldwyd die virus     
opgedoen. 104 492 923 

(80,64%) het gesond  
geword en 2 830 467 het 

gesterf (2.18%).  
Daar is al 577 923 364 

mense wêreldwyd     
inge-ent. 

 
In Suid-Afrika het 1 548 
157 mense dit gekry, 52 
846 gesterf (3,4%) en    
1 474 319 (95,23%)  

gesond geword.  
Daar is ook al 251 707 

mense inge-ent.  
 

(Stats @ Don 01/04/21 
12:00 Covid Visualizer). 

 
Baie dankie aan die 
skenker en Rosslyn 

Foam vir die Kinderhuis 
se matrasse! Ons 
waardeer dit opreg 

Offergawes en Lofoffer 
 

Baie dankie aan elkeen wat 
getrou ’n offergawe gee. 

Ons leef in moeilike tye waar 
die gemeenskap en            

die gemeente swaar trek.  
 

U kan u dankoffer EFT of 
skandeer met Zapper of in ‘n 
erediens of in ‘n koevert by 
die kerk se posbus ingooi. 
Bid asb. vir die finansies van 
ons gemeente/gemeenskap.   
 

Ons bankbesonderhede:  
NG Gemeente               
Wonderboom,  

ABSA  
Tjek-rekening,  

Reknr: 526 015 1136  
Sinoville Tak 632005.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarlikse Gholfdag: 
Ons hou DV op 4 Aug weer 
‘n Gholfdag. Hou die pers 

dop vir besonderhede. 

Bid asb. vir: 
Siekes:  Ithma Myburg (Soetdoring) en Stefan Botma. 

 
Beterskap: Dr. Chris Malan, Gerald Smit en Louise Jv Vuuren. 

 
Doop: Baie geluk! Ons is bly saam met Andries en Jean-Marie 

Botha en kleinsus Jeandri vir die doop van Christoff    
vanoggend. Mag die Here hom deur julle en julle deur            

hom nader trek aan sy liefde en genade! 

Meer oor die nuwe POPI-inligtingswetgewing: 
Wat is POPI? Dit is wetgewing wat handel oor die beskerming van persoonlike inligting 
(Protection Of Private Information). Veral in die media-ryke- en internettye waarin ons 
leef, raak dit van al groter belang. 
Wat impliseer POPI? Dat die individu se persoonlike inligting ten alle tye deur 
instansies/organisasies wat daartoe toegang het, beskerm word. Dit sluit in 
versekeringsmaatskappye, kerke, skole en enige ander instansie wat beskik oor 
individue se persoonlike inligting. Die bedoeling van POPI is: 

* Om spesifieke protokolle in plek te stel ten einde die minimum vereistes vir die 
prosessering van persoonlike inligting te vestig. 

* Om voorsiening te maak vir die aanstel van ‘n Inligtingsbeampte om sekere 
bevoegdhede uit te oefen en om sekere pligte ingevolge hierdie wet uit te 
oefen. 

* Om voorsiening te maak dat regmatige persone toegang tot inligting te hê en 
ongeoorloofde kommunikasie te verhoed.  

*  Om die vloei van persoonlike inligting oor landsgrense te reguleer. 
* Om te verhoed dat onregmatige insameling van persoonlike inligting, berging en 

verspreiding plaasvind. 
Implikasies:  

* Geen nommer van enige gemeentelid mag lukraak uitgegee word nie. Vooraf 
toestemming moet eers verkry word. Dit sluit ook die kontaknommers op Gebedsbrief/
afkondigings in. 
* Data/inligting wat vernietig word (soos oortollige gebedsbriewe wat weggegooi word), 
nie net in die asblik mag beland nie, dit moet gesnipper word.  
* Die kerkraad ‘n Inligtingsbeampte sowel as Adjunkinligtingsbeampte moet aanstel en 
dat die persone geregistreer word by die Inligtingsreguleerder. 
Die enigste wat tans toegang het tot lidmate se persoonlike inligting, is die kerkkantoor. 
Predikante verkry inligting op versoek en hanteer dit vertroulik. Ons sal u op hoogte 
hou t.o.v. die verdere hantering van die POPI-wetgewing. Dankie vir u geduld hiermee! 


