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09:30 OGGENDEREDIENS: Ds Piet 
 
Raak jy nog opgewonde oor Christus? Glo jy 
nog dat die Christelike geloof dié enigste 
antwoord op alle lewensvrae en 
lewensuitdagings is? Soek jy jou troos en krag 
by Christus of het iets anders dalk jou aandag 
begin trek. Begin jy dalk - soos baie ander 
mense vandag - rondkyk na ander antwoorde? 
Het die Bybel en die kerk sy bekoring vir jou 
begin verloor? Dalk is daar iets beters……? 
 
Is dit dalk ook hoekom jy nie meer so toegewyd 
aan die Here leef soos jy dalk sou wou nie? Dat 
omgang met die Here, sy Woord en sy kerk iets 
geword het wat jy so net-net aan die gang hou? 
Net om darem nie te skuldig te voel nie. Jy voel 
so half lam en onwillig om enige iets op te offer 
vir die Here, jou naaste en die kerk. Jy voel dalk 
net moeg in jou geloof….. 
 
Kom luister dan wat die Here spesifiek vir jou 
wil sê. Want die liefdevolle God praat steeds 
met jou! Hy gee jou die belangrikste boodskap 
van alle tye deur Jesus Christus. Hy gaan nie 
weer praat of iets anders sê nie! Hy het klaar 
gepraat! Hoor jy dit nog?  
 

Kom skakel weer in op Christus en hoor hoe 
God met jou praat! Daar is niks belangrikers of 
meer as Christus nie!  
  
Tema: Christus is God se laaste en 
belangrikste boodskap aan jou! Luister jy 
nog na Hom? 
 
Lofsang met die oog op die erediens 
Ps 119-3: 1, 3, 4; Sb 3-6: 1; Sb 14-3: 1, 4 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Sb 3-2: 1, 2, 3, 4 (Mel van Sb 18-6); 
Votum; Seën; Sing Ps 33-1: 1, 5; 
Geloofsbelydenis: NGB art 10;   

Verootmoedigingsdiens 
Wet – fokus op die 10 de Gebod; HK Sondag 
44; Sing Sb 14-4: 1, 2, 3, 4; Gebed;   

Woorddiens 
Skriflesing; Hebreërs 1: 1 - 4;  
Teksverse Heb. 1: 1 - 2. 
Sing: Lied 168: 1, 2, 3 (kinders gaan na 
Kleuterbediening); Woordverkondiging; 
 
Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes vir Diakonie (Groot boks) 
en by die deur vir GKSA Sustentasie (klein 

http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.facebook.com/oosdoppers
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boks); Sing Ps 119-2: 22, 26, 27; Seën; 
Amenlied Sb 13–2.  
 
 

GROEPBEDIENING 

Soos gereël deur groepe. 
Daar kom ook ‘n groep om 18:00 by die kerk 

bymekaar, onderleiding van Prof. Naas 
Ferreira. 

 

WOORDBEDIENING : REEKS UIT 
HEBREëRS 

Die huisgodsdiens/kleingroep-riglyn vir elke 
week word elke Maandag per WhatsApp na 
elke huis gestuur. Op Sondagaand, 13 Maart, 
sal prof Albert Coetzee by ‘n gesamentlike 
Kleingroepbyeenkoms - waarheen alle lidmate 
uitgenooi word - ‘n inleiding en oorsig oor die 
boek Hebreërs gee asook riglyne vir die 
verstaan daarvan. 

Bid saam dat die Here hierdie 
Woordbediening sal seën.  

 
MEELEWING 

   
● Dries en Marthie Schutte (Wilgeboom) het 

herstel van Covid en daar is bietjie 

beterskap by hom te bespeur.  

● Baba Lihanke Lazenby van Marinus en 

Leischa, se operasie is eers uitgestel.  

● Hans Andersen is ontslaan en sterk tuis 

aan. Dit gaan goed met hom. 

● Tom Larney se angiogram het goed 

afgeloop. Hy het tweede “stent” ontvang en 

sterk tuis aan.  

● Kola Kruger se operasie het goed afgeloop 

en hy sterk nog aan in die hospitaal. 

● Larné van As is ook ontslaan en sterk tuis 

aan.  

● Griet du Preez is in Medikliniek opgeneem 

en onder narkose is die wonde aan haar 

been geskrop en biopsies geneem. Ons 

vertrou dat dit sal help om die wonde te 

genees.   

● Rachel Vorster was ook in die hospitaal 

opgeneem vir behandeling. Sy sukkel 

steeds met vernoude are en bloeddruk.  

● Riana de Klerk se rugoperasie afgelope 

Donderdag in Pretoria-Oos het goed 

afgeloop.  

● Christo van der Walt het Vrydag ‘n 

oogoperasie ondergaan.  

● Ettiene Delport ondergaan Donderdag ‘n 

CT-angiogram in Klerksdorp.  

● Ons vertrou dat al ons skoolkinders en 

ander lidmate wat deur die jongste vlaag 

infeksies siek geword het, gou weer op die 

been sal wees. 

Ons bid al hierdie lidmate troos en 
beterskap toe in hierdie beproewings. 

 
ONS VRA VOORBIDDING VIR DIE 

VOLGENDE LIDMATE WAT SUKKEL MET 
SIEKTE OF SWAK GESONDHEID 

 

Isak vd Walt, Estette Bredenkamp, Annette 
Coetsee, Bettie Niemand en Dries en Marthie 
Schutte.   

 
BAIE WELKOM AAN: 

● Ricky Pienaar en haar twee dogters, 

Annebell en Scarlett. Sy is Ansie Jordaan 

se dogter. Hulle bly op Plot 195, Vyfhoek, 

Groep 3. 

● Chris en Riekie Storm met hulle drie 

kinders, Karli, Christo en Johan. Hulle word 

opgeneem in die GKSA. Hulle woon in 

Mozartstr 3, Groep 28.  

● Mariana du Plessis met attestaat vananf 

GK Meyerspark. Sy woon in Kockstr 85, 

Groep 28.  

 
LOSMAKING UIT DIE AMP AS OUDERLING  
Die kerkraad gee hiermee eervolle losmaking 
aan Fanus Kruger. Ons is dankbaar vir die 
dienswerk wat hy gedoen het. 
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BEDIENINGE VAN HIERDIE WEEK 
Vandag  
09:00 Gebedsgroep 
09:30 Oggenderediens 
           Kleuterbediening 
           Katkisasie: Les 2 
           Tee, koffie, koeldrank en kuier 
Geen Ouderlinge-koffietafel  
Groepbediening 
 
Maandag 
18:00 Jeugdiensgroep-Zoomvergadering 
19:00 Bestuursdg 
 
Dinsdag 
06:00 Manne Ondersteuningsgroep 
17:15 Katkisasie gr 8 
18:00 Katkisasie gr 11 
 
Woensdag 
09:30 Bybelstudie 
17:15 Katkisasie gr 9  
18:00 Katkisasie gr 10 
 
Donderdag 
Kerkkantoor is gesluit 
17:30 “Griefshare”-kursus in konsistorie 
 

AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe Die Diakonie (Groot boks). 
   (Zapper betaal-metode beskikbaar) 
•  Gawe by die deure vir GKSA-Sustentasie  
   (Klein boks).   
•  Gawes volgende Sondag by die deure vir  
   die Dankbaarheidsfonds. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  kan  
   in die bussies gegooi word. 
•  Diensbeurte: Groep 30 en 31. 
 

 
VERJAARSDAE 

 

Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 
verjaar! 

 

Sondag, 30 Januarie 
Sr Estia Joubert 
Sr Ina Potgieter * 
Sr Ihantè Rheeder 
 
 

Maandag, 31 Januarie 
Br Marinus Lazenby 
 
Dinsdag, 1 Februarie 
Br Eric Aspeling 
Sr Maria Pretorius 
 
Donderdag, 3 Februarie 
Jbr AJ du Plessis 
Jsr Esri Scholtz 
 
Vrydag, 4 Februarie 
Sr Marizaan Bloem 
Sr Alida Huisman * 
Br Bennie v Emmenis 
 

 * Lidmate met spesiale verjaarsdae bo 75 jaar. 
 
 

 
KALENDER 2022 

Die 2022 Kalender is van vandag af beskikbaar 
vir gesinne om te neem. Onthou dat die 
Kalender ook elektronies op Google Calender 
beskikbaar is. Kontak Adele by die Kerkkantoor 
as jy daarop wil inskakel.  
Baie dankie aan Marike Grobler vir die ontwerp 
van die treffende kopstuk. 
 
 

 
GHOLFDAG:  18 FEBRUARIE 2022 

 

Ons Gholfdag-komitee is reeds besig om 
reëlings te tref vir die aanbied van 
hierdie jaar se gholfdag. 
Vrydag, 18 Februarie 
Afslaan: 10:30 “Shotgun start” 
Formaat: “Betterball Stableford, 
Scramble drive” 
Kostes: R2 000 p/vierbal 
 
Ondersteun ons asb deur 4-bal-inskrywings of 
om as putjieborge op te tree. 
Kontak gerus: 
Walter Plotz (083 487 7497) 
Ryan Bezuidenhout (082 464 6310) 
Nicolaas Erasmus (074 671 6932) 
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BEGROTINGSPROSES 2022 - 2023 VIR 
LIDMATE SE KENNISNAME 

 
Die begrotingsproses is belangrik in ons 
gemeente omdat die behoeftes vir die toekoms 
geraam word, beplan wat met beskikbare 
middele gedoen kan word (gawes ten beste te 
bestuur) en finansiële beheer ten beste van die 
gemeente gedoen kan word. 
 
Die proses begin 2 Februarie 2022 wanneer die 
Dankoffervorms aan die ouderlinge beskikbaar 
gestel word, sodat die ouderlinge dit met hulle 
lidmate kan bespreek. Hulle kan dan met 
geskiedkundige finansiële inligting huisbesoek 
doen en die Dankoffervorms terug kry van 
lidmate.  
 
Lidmate in die 11 groepe waar daar nie 
ouderlinge is nie, sal die Dankoffervorms per e-
pos ontvang (Groepe 5, 9, 17,19, 22, 24, 27, 28, 
29, 31 en 35 het ongelukkig nie ouderlinge nie).  
 
Ons versoek is om die vorms 18 Februarie 
terug te hê vir verwerking. Op die datum wil ons 
ook alle diensgroepe se begrotings inkry, sodat 
die aanvangs- berekeninge gedoen kan word 
met oog op die begroting. Vanjaar is daar `n 
voorlegging wat meer inligting nodig gaan hê, 
naamlik toekomsversorging van predikante 
noudat die EVT- fonds finansiële probleme 
ervaar.  
 
Die Finansiëlediensgroep vergader op 21 
Februarie saam met verskeie diensgroepe om 
hul begrotings te bespreek. Adele maak 
afsprake met die diensgroepe vir die middag. 
Die begroting word hierna opgestel en op 23 
Februarie met die res van die diensgroep 
bespreek en as diensgroep aanvaar 
 
Op 10 Maart word die voorgestelde begroting 
deur die ouderlinge bespreek, waarna dit op ‘n 
gepaste datum aan die gemeente voorgehou 
sal word vir goedkeuring.  
 
Dankie vir almal se insette en samewerking.                                                       
Krause vd Walt.  
Voorsitter: Finansies Diensgroep 

AMANDELBLOEISELS (gaan nou weer 
blom!) 

Wie en wat is die Amandelbloeisels nou eintlik? 
Dit is beslis nie ŉ vereniging, vergadering van, 
of byeenkoms vir verstokte en “droë” oumense 
nie! Amandelbloeisels is die naam van die 
bedieningsgroep waaraan almal behoort wat 
nog jonk van gees is! 

Die “ou en droë” kierie van Aäron is deur God 
in staat gestel om bloeisels en selfs amandels 
te kon dra (Num. 17:8) om God te verheerlik. 
Net so kan elkeen van ons groep “jonges van 
gees” nog, deur die krag van die Heilige Gees, 
bloeisels en vrugte voortbring om God te 
verheerlik en medegelowiges te dien.  

Indien jy jonk van gees is (of graag so wil wees) 
en nie (meer) gebind is om op geskeduleerde 
Woensdae 10:00 – 12:00 formeel hoef te werk 
nie, kwalifiseer jy beslis om deel te wees van 
hierdie dinamiese groep medegelowiges – 
maak nie saak wat jou formele ouderdom is 
nie! Die byeenkomste is gewoonlik een keer 
per maand soos aangedui in die Dienelkander. 

In hierdie groep leef ons ons Christenskap 
prakties uit en is ons diensbaar aan mekaar, 
ondersteun mekaar, huil, lag, sing, eet en 
gesels saam en ervaar die warmte en liefde 
wat van medegelowiges uitstraal. Ons sien ook 
kans vir baie dinge soos opwindende 
uitstappies, interessante demonstrasies van 
“nuwe” doen-dinge en nog meer (ons voeg 
graag aksies en onderwerpe op julle versoek 
by!). 

Is jy ŉ man of ŉ muis? Klim uit jou gemaksone 
en kom woon die byeenkomste van hierdie 
groep by en ervaar hoe jy van ander kan leer 
en ontvang, maar nog heerliker, hoe jy die 
vreugde en vervulling ervaar om ook vir ander 
deur die dra van amandelbloeisels tot ŉ seën 
te wees! 

Hou hierdie spasie dop vir verdere inligting! 
Ons eerste byeenkoms is DV 9 Februarie 
om 10:00 by die Skuur. Dit gaan die vorm 
aanneem van ŉ bekendstellings- en 
ontmoetingsgeleentheid. Ons sien jou graag 
daar! 
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DORDTSE LEERREëLS: UITVERKIESING? 
Worstel jy ook soms met die leerstuk oor die 
uitverkiesing? Prof. Naas Ferreira bied ‘n reeks 
oor die Dortse Leerreëls aan tydens 
Sondagaande se groepbediening by die kerk. 
Lidmate wat hierby wil inskakel is welkom. 
Kontak Adele by die kerkkantoor sodat jy die 
nodige skakels en inligting kan ontvang. 
 
 

“Griefshare”- kursus het hervat   
(Toerusting om jou eie rouproses beter te 

leerken, te verstaan en deur te werk) 
 
Vriende in Christus, ons het verlede jaar begin 
met ‘n “Griefshare”-kursus by ons gemeente.  
Daar is was 12 ingeskrewe lede en ons is tans 
besig met sessie 8 van 18. Ons het baie 
positiewe terugvoer ontvang. Ons wil julle almal 
uitnooi wat tans deur die rouproses gaan om by 
ons te kom aansluit. Daar is nie ‘n tydperk aan 
die rouproses verbond aan nie, dus kan dit 
onlangs of 6 jaar terug al begin het. 
 
Die kursus is aangekoop en goedgekeur deur 
die kerkraad en is goed gestruktureer en word 
op die Skrif gebaseer. Dit bestaan uit 18 
sessies wat op ‘n weeklikse basis geskied. 
Daar word ‘n video vertoon wat uit kort 
getuienisse bestaan van persone wat self deur 
die rouproses gewerk het, asook opgeleide 
beraders, sielkundiges en predikante (pastore) 
wat die proses verduidelik. Jy ontvang ook ‘n 
werkboek wat jy op jou eie tyd kan deurwerk. ‘n 
Fasiliteerder help om die groep te bedien en te 
ondersteun. 
 
Onderwerpe soos bv. wat is die rouproses, 
hoekom kan ek nie aangaan nie, hoe gaan ek 
aan, woede, haat, selfverwyt, bekommernis, 
vergifnis, besluite, mense wat van jou verwag 
om “oor dit te kom”, my verhouding met ander, 
my verhouding met God, ens. 
 
Die afsterwe van ‘n geliefde, vriend, familie, 
kennis word deur ons almal verskillend beleef. 
Tog is daar ook emosies en praktiese 
ooreenkomste waarin ons almal deel. Ons wil 

graag ‘n hand uitreik na almal wat deur die 
rouproses gaan. 
 
Die bestaande groep gaan Donderdae om 
17:30 voort waar ons laas jaar opgehou het 
en ons beplan om DV ‘n nuwe groep later in 
Februarie te begin.  
Indien jy belangstel om by die nuwe groep 
in te skakel, maak kontak met Carina 
Coetsee of ds Piet.  

 
BAIE DANKIE 

Dit is 'n behoefte van ons harte om vir julle baie 
dankie te sê vir julle liefde, gebede, 
belangstelling, besoeke, oproepe en 
WhatsApps. Baie dankie vir ds Piet en ds 
Pieter vir hulle besoeke en ondersteuning. Ons 
hartlike waardering vir elkeeen se meelewing  
en gebede. Ons het elkeen se meelewing en 
gebede baie nodig.  
Liefdegroete, Giel en Annetjie Vermeulen. 

 
ANNETJIE VERMEULEN-KANKERFONDS 

Indien daar lidmate is wat finansiële bydraes 
tot hierdie fonds gegee het en/of opnuut 
bydraes wil maak, kan julle die nuwe 
opgedateerde inligtingsbrief by ds Piet aanvra.  
Daarin word uiteengesit hoe die fondse gebruik 
is en wat die presiese nood op hierdie oomblik 
is.   
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SUSTERS 
P S .  1 1 9 : 1 0 5  “  U  W O O R D  I S  D I E  L A M P  W A T  M Y  D I E  W E G  W Y S ,  D I E  L I G  O P  

M Y  P A D . ”  
 

                                            Susters:   Elektroniese inbetalings  

Liewe suster, om dit vir jou makliker te maak kan jy gerus hierdie QR-simboolkode 
vir elektroniese inbetalings aan die Susters gebruik. Dui asb net vir ons aan 
waarvoor jy bydra: Jaarlikse sustersbydrae / Blikkies-warmharte / Kansa / 

Donasies.  
 
 

 

B 

                                            TEESKINK-GELEENTHEID 

Koffie, tee en koeldrank vandag in die Skuur na die oggenddiens. Baie dankie aan groepsusters 
en hul groepe wat vandag hiermee help: Groep 3, Erika Rood en groep 11, Marna Naudé en 

groep 19, asook Anelle Venter en groep 29. 
 

                                           BLIKKIES-WARMHARTE 

Die doel van die blikkies (wat jy in die voorportaal van die kerk kan kry) is dat almal hulle lastige 
kleingeld in ‘n blikkie sal gooi en die vol blikkie dan in die voorportaal van die kerk sal neersit.  
Die geld word dan gebruik om blomme of iets toepaslik aan te koop vir iemand wat deur 
beproewing gaan. 

Baie dankie vir julle getroue bydraes! 
 
 

                                    SUSTERSBYDRAE 

Die susters se fondse word uit elke suster se vrywillige bydrae (R150 per jaar) verkry, asook uit 
die fondse wat tydens fondsinsamelingsgeleenthede geïn word. Hierdie geld word gebruik om na 

minderbevoorregtes uit te reik en daar word jaarliks aan verskillende verdienstelike instansies, donasies 
gegee. 

Dankie vir die susters wat op gereelde basis ‘n bydrae vir hierdie werk gee. 
 
 

                                  KANSA-PROJEK 

Liewe suster, soos jy reeds weet ondersteun ons gemeente jaarliks vir KANSA. Ons wil graag 
teen einde Februarie hulle donasies oorbetaal. Indien jy, familie of vriende tot hierdie projek wil bydra 
kan jy gerus jou donasie aan die kerk oorbetaal met verwysing “KANSA”.Daar is ook koevertjies by die 
deur beskikbaar vir lidmate wat ‘n bydra in kontant wil gee. Dankie vir die wat reeds ‘n bydrae gemaak 

het. 
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                                            SUSTERSLEIERSKORPS 

● Ons groet die volgende susters as groepsusters, nl.  Annetjie Vermeulen, Naetta v Zyl en Hannetjie 

du Preez. Baie dankie vir die tydperk wat julle as groepsusters diensbaar was in ons gemeente. 

● Ons verwelkom dan graag die volgende susters wat hul beskikbaar gestel het om te werk as 

groepsusters: Naomi Pretorius (groep 3), Roma Visser (groep 6), asook Rolene vd Walt (Groep 23).    

● Daar is nog twee groepe vakant, naamlik groepe 12 en 34. Indien enige suster wil betrokke raak, 

laat weet ons gerus. 

 

                                               KWARTAALPROGRAM 

 
● . 

OOSDOPPERTJIES 
 

 

BRILJANTE RABBI SE BEDANKING SKOK 
 

Van ons Nuwe Testament redaksie 
JERUSALEM. – Die skielike bedanking van een van die voorste jong rabbi’s het skokgolwe 
deur die godsdienstige Joodse gemeenskap hier gestuur. 
Rabbi Saulus van Tarsus was op ’n baie belangrike sending na Damaskus onderweg toe 
hy dié skokbesluit geneem het. Hy het opdrag van die Joodse Raad gehad om “Operasie 
Skoonmaak” in Damaskus van stapel stuur. Dié veldtog is deur die Joodse Raad geloods om die Joodse 
godsdiens te suiwer van ’n nuwe dwaalrigting, bekend as “Mense van die Weg.” 
Na die aanvanklike sukses met die veldtog in Jerusalem is besluit om dit na ander stede uit te brei en Saulus 
is aangestel as die hoofkoördineerder van die veldtog. Hy het egter nie die veldtog in Damaskus van stapel 
gestuur nie, hoewel hy in Damaskus aangekom het. Ons korrespondent in Damaskus berig dat hy in die 
geselskap van bekende aanhangers van die “Mense van die Weg” opgemerk is. Kort na sy aankoms het hy 
die Joodse Raad in kennis gestel dat hy bedank. 
 
Prof. Gamaliël, hoogleraar in teologie aan die teologiese fakulteit aan die Universiteit van Jerusalem, het 
gesê Saulus se bedanking is ’n groot verlies vir die Joodse godsdiens. Hy het hom bestempel as een van die 
knapste studente wat hy in al sy jare as dosent gehad het. “Die man het ’n briljante brein en het besondere 
insigte in die Skrifte openbaar. Daarby het hy ’n verstommende werkywer wat hom in ’n kategorie van sy 
eie geplaas het,” het prof. Gamaliël gesê. 

DATUM DAG TYD WIE WAT 

22 Feb Dinsdag 18:30 Blok B Sustersamekoms 

5 Maart Saterdag   
Bestuur en 

groepsusters 
Ouderlinge en Diakens: 

Spanbou 

6 Maart Sondag 08:30 Bestuur Belydenisaflegging 

6 Maart Sondag 18:30 Blok C Ouderlingverversings 

13 Maart Sondag 12:00 Blok D Nagmaalete 
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Saulus kom uit ’n familie van Fariseërs en is een van die Joodse-elite, uit die stam Benjamin. Daar het ’n 
groot toekoms op hom gewag en dit was net ’n kwessie van tyd, voordat hy ’n leerstoel aan die teologiese 
fakulteit hier sou kry. Kenners van die Joodsepolitiek het ook gesê dat hy beslis ’n kandidaat vir die Joodse 
Raad was. Met sy bedanking het hy nou dié belowende loopbaan die rug toegekeer. 
Dit is nie bekend wat Saulus se toekomsplanne is nie. Hy was nie vir kommentaar beskikbaar nie, aangesien 
hy vir ’n onbepaalde tyd na Arabië vertrek het. 

● Lees hoe Paulus van hierdie ommekeer in sy lewe, asook van sy voorbereiding as apostel van Jesus 
Christus, vertel in Gal. 1:11-24. 

 

            Bron: Die Bybelkoerant: Jaco Thom 

 

                           ALGEMENE INLIGTING 
 

LIEFDEGAWES VIR BARMHARTIGHEID (DIAKONIE) 

Hierdie QR-simboolkode is gekoppel aan die Diakonie se rekening en slegs 
bydraes vir Barmhartigheid kan daarmee gemaak word - geen ander 
betalings aan die Diakonie of kerkraad nie. 

 

                           KONTAKBESONDERHEDE 
Ds. Piet:    018 290 5635 / 082 779 1237     
Hulpdiens: Ds. Pieter vd Walt – 082 851 3637  

Kerkkantoor: Adele– 018 290 7690 / 082 532 8658 - kerkkantoor@oosdoppers.co.za 

Koster: Dawie v Zyl –  082 774 7936

 

          BANKBESONDERHEDE 
                       GK Potchefstroom-Oos (Kerkraad)               DIAKONIE                   SUSTERS 
                     ABSA Bank                                                 ABSA Bank                   Capitec Bank  
                     Tjekrek:  670 340 066                                 Tjekrek: 670 280 160     Spaarrek: 145 652  5695  
                     Takkode:  632-005                                      Takkode: 632 005           Takkode: 470 010

 

       KENNISGEWINGBORD 
● Dienssentrum: Benodig iemand wat kan help met vervoer van bejaardes. 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 

 

 

https://my.bible.com/af/bible/6/GAL.1.11-24.AFR83

