
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefdesgawes 
Dankie aan elkeen wat 

getrou ’n offergawe gee! 
U kan u dankoffer EFT of 

skandeer of in ‘n koevert by 
die kerk se posbus ingooi.  
Ons bankbesonderhede is:  

NG Gemeente Wonder-
boom,  ABSA  Tjek-rekening,  

Reknr: 526 015 1136  
Sinoville Tak 632005.  

 
CORONA GEBED: 

Bid vir ons land en wêreld: 
Ons is in ’n hersiene fase 2 
van inperking. Eredienste is 
oop tot en met 250 mense 

en dit word aanlyn uitgesaai. 
 

232 156 772 mense het 
wêreldwyd die virus gekry. 
208 769 777 (89.93%) het 
gesond geword en 4 754 

847 (2,05%). gesterf. 3 491 
148 078 [44.8%] is inge-ent.  
In Suid-Afrika het  2 873 415 

mense dit gekry, 87 001 
(3%) het gesterf en 2 758 

274 (96%) gesond  geword. 
Daar is reeds 16 781 838 
(27,9%) mense inge-ent. 
(Stats Sat 25/09/2021 om 
21:00 @ Covid Visualizer). 

Siekes:   
Elma van Niekerk, 

Blackie Swartz,      
Johan Koegelenberg, 

Estie Gernandt, 
James Cunningham, 
Hannah du Plessis, 
Jumarie Froneman, 
Hennie Visagie en 

Roger Harris. 

Vrydag was Erfenisdag.  
 

Braaidag vir baie… 
Maar tog ‘n belangrike 
dag en beginsel. Wat 

het jy ge-erf en  
wat laat jy na?  

 
Wat is jou Nalatenskap? 
Die Engelse gebruik die 

term : Legacy… 
 

Sal dit wat jy in jou 
geliefdes en medemens 
belê, goeie vrugte dra? 
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            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 

Dr  
Nelius 
Steyn 

 
09:00 

Laat die 
erwe van 

ons    
Vaders 
vir ons 
kinders 

erwe bly.  

Romeine 8:17 
“En omdat ons 

kinders is, is ons 
ook erfgename. 

Ons is erfgename 
van God, 

erfgename saam 
met Christus...” 

Geen aanddiens vanweë die langnaweek 

Ds Peet 
Ester-
huizen 

 
Soetdoring 
09:00 

Die 
lewe is 
‘n reis, 
geniet 

dit! 

Ps 121:8 

Hy sal jou beskerm 
waar jy ook gaan,  
nou en vir altyd.  


