
NUWE VRIENDE INLIGTING
Elke gemeente het ’n kern-identiteit, ’n DNA. ’n Gestuurde gemeente dink oor hul DNA as ’n missionêre identiteit; in 
wese is ons gestuur deur God. Ons glo dat die Drie-Enige God se eindelose liefde vir die wȇreld op ’n spesiale 
manier in ons eie gewone lewens uitspeel.

Daarom probeer ons om doelbewus te lewe vir die stad. Ons herinner mekaar dat kerk ’n werkwoord is wat nie 
gebeur in ’n gebou nie, maar daar waar ons leef, werk en speel, daar gebeur kerk met ons deur die krag van die 
Heilige Gees. Om te lewe vir die stad is om ons hele lewensritmes in Johannesburg aan God op te dra. Roodepoort 
en Randburg, Sandton en die middestad. Die bergfietspaadjies en die taxi roetes. Die piekniek plekke en die 
gevaarlike dele. Die braaipit by die swembad en die vergaderlokaal by die werk. Orals kry die liefde van God ’n 
vatplek in ons lewens. 

Hierdie vier waardes word die koordinate van ons gestuurdheid. Dit lei ons in alles wat ons doen. Dit is nie 
bedienings nie. Dit is nie iets wat net een groep in die gemeente kan doen nie, dit is teenwoordig in alles wat ons 
doen en is. Al die gemeente se bedieninge en werksaamhede word hieraan gekenmerk.

Die vraag wat ons gereeld vra: “Is hierdie inisiatief deel van ons gestuurde reis?”

Ons nooi jou graag uit om deel te word van ons reis. ’n Ontdekkingsreis waar almal welkom is sodat vreemdes 
vriende kan word. ’n Reis wat ons leer om te leef met insig vir elke lewensfase en waar ons ontdek dat ons 
weerloosheid omhels moet word as ’n weg na geloofsvolwassenheid.

Kom word deel van die reis.

Om mekaar te help om hierdie missionale identeit uit te leef 
het ons vier energiepunte waar ons die lewe sien vlamvat :



Aangename Kennis

LERAARS
Ds Hettie Wessels
Kom van ’n  Bosveld plaas waar sy grootgeword het as 
die jongste en enigste dogter van drie kinders.  Die 
Waterberge en die natuur is deel van wie sy is.  Sy is 
getroud met Riaan, ’n syfermens wat haar ondersteun 
in haar werk. Hulle het twee kinders; Teodor en Lia.
In die gemeente is sy daarvoor verantwoordelik om te 
sorg dat die ratwerk aan die gang bly en ook vir lekker 
kuiergeleenthede soos die basaar en die koffiewinkel. 
Biltong en sjokolade is haar swakpunte.  Sy glo dat 
genade God se grootste geskenk aan ons is wat ons 
met ander kan deel.

Corneliusstraat 1103, Weltevredenpark
  083 254 6833
 hettie@ngweltevreden.co.za

Ds Kobus Sandenbergh
’n Gebore ”Witwatersrander” wat saam met sy vrou 
Linda en hul drie seuns, Herkie, Karl en Jako, al sedert 
die vorige eeu deel is van NG Weltevreden. Kobus 
fokus op versorging en geloofsgroei en sê boeke lees, 
Bonsai boompies groei, beskuit en brood bak en 
natuurlik biltong, is 'n paar goed wat sy lewe voller 
maak.

Corneliusstraat 1140, Weltevredenpark
 011 475 1474  •  082 451 1671
 kobus@ngweltevreden.co.za

Dr Neil du Plessis
Neil en sy gesin is sedert 2012 deel van die NG 
Weltevreden familie. Hy het grootgeword op ’n 
wynplaas in Vredendal in die Wes-Kaap en voltooi sy 
studies aan die Universiteit van Stellenbosch in 2002. 
Hy is getroud met Nicolene en die pa van twee pragtige 
dogters, Jana en Nicola. Sy fokus in die gemeente is 
alles wat verband hou met die leefwêreld van gesinne. 
Sy passies in die lewe is sy gesin, goeie boeke, 
kunsfilms, om te oefen, ’n Karoo-tjoppie met goeie 
rooiwyn en  om mense te begelei op die pad na 
geestelike groei en heling.  

Corneliusstraat 1140, Weltevredenpark
 011 475 4481  •  082 346 5238
 neil@ngweltevreden.co.za

Ds Ferreira Marais
Ferreira Marais het grootgeword in Roodepoort en is 
getroud met Carla, ’n mediese dokter. Hulle is die 
gelukkige ouers van Butro, ’n pragtige Golden 
Retriever, en verwelkom binnekort hul eersteling 
dogter in die wêreld. Ferreira is baie lief vir sport, veral 
rugby en atletiek en musiek is in sy are! Hy is op sy 
gelukkigste wanneer hy sy roeping kan uitleef, as hy 
preek of aanbidding lei en hy kan sien hoe Jesus 
mense se lewens aanrraak, dan weet hy dat hy op die 
regte plek is. Ferreira se fokus is op die jeug en die 
jongwerkendes.    

Redwood 38, Corneliusstraat 1106, Weltevredenpark    
  072 804 0621 
 ferreira@ngweltevreden.co.za

 

“Ons herinner mekaar 
dat kerk ’n werkwoord is wat 
nie gebeur in ’n gebou nie.”



Wees Ingelig

Gemeentebestuurder Saret Britz bestuurder@ngweltevreden.co.za

Lidmaatsake Christa Oosthuysen skriba@ngweltevreden.co.za

Direkteur Versorging Alda Boer alda@ngweltevreden.co.za

Finansies Tersia Schoonwinkel finansies@ngweltevreden.co.za

Bemarking & Kommunikasie Tanya Krause  bemarking@ngweltevreden.co.za

Musiek Christo Bezuidenhout musiek@ngweltevreden.co.za

Jeug Ilze de Villiers  jeug@ngweltevreden.co.za

Tegniese Dienste Keith Bateman    keith@ngweltevreden.co.za

Faktotum Dirk Botha faktotum@ngweltevreden.co.za

Koster Johan Pieterse joinjohan@gmail.com

PERSONEEL

KERKKANTOOR
Weeksdae  08:00 - 13:00

 011 475 5510 of 011 675 1095

7 086 598 4880

EREDIENSTE
Eredienste (tydens skoolkwartale)
Kerk: 08:00 & 10:00
Kapel: 10:00
Kerk: 15:00 (Sothodiens)
Kerk: 17:30

Eredienste (tydens vakansies en langnaweke)
Kerk:  08:00 & 10:00
Kerk:  15:00 (Sothodiens)
Kapel:  17:30 



JEUG
Kleuterkerk (3 tot 6 jariges)
Alle kleuters vanaf 3 jaar is baie welkom by die Kleuterkerk. Die program 
vind tydens skoolkwartale plaas en bestaan uit saamsing, ’n lesaanbieding 
op hulle ontwikkelingsvlak asook ’n skeppende aktiwiteit volgens die 
lestema.

Die Graad R’e teken in by die Kleuterkerk en beweeg dan saam met hul 
groepleier na ’n ander lokaal, vir hulle lesaanbieding en skeppende 
aktiwiteit, aangesien hulle op ’n hoër ontwikkelingsvlak is as die jonger 
groep. Ouers bring hulle kleuters na die kleuterklas net voor die 08:00 en 
10:00 dienste.

KIXkerk (Graad 1 tot 6)
Ons kinderdiens vind plaas in die Grootsaal onder die kerk, tydens die 
skoolkwartale ook 08:00 en 10:00 soos met die eredienste. Daar word 
gefokus op lofprysing en kennis van die Bybel. Na die diens (wat ongeveer 
30 minute duur) verdeel die kinders in klasse volgens hulle grade. Daar volg 
’n praktiese aktiwiteit as toepassing op die les en verhoudings word gebou 
met mekaar en hulle groepleier. Die kleingroeptyd duur ongeveer 45 minute.

JonkX (Graad 7 tot 11)
JonkX vorm ’n integrale deel van die aanderedienste. Ouers en tieners 
woon dit saam by, waarna die ouers in die koffiewinkel saam kuier. By 
geleentheid sal gesprekke plaasvind of sprekers hier optree, wat oor 
Brandpunte sal gesels. Kyk asseblief uit daarvoor op die afkondigings.
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GESINSDIENSTE
Ons wil gesinne uitnooi om op daardie Sondae die eredienste saam met hul 
kinders, ouers, grootouers, huismaats, gades, ens. by te woon. Gesinne in 
NG Weltevreden is nie altyd konvensioneel nie, daarom nooi ons jou jou uit 
om JOU gesin saam te bring kerk toe. Gesinsdienste vind plaas op die 
laaste Sondag van elke maand tydens die 08:00 & 10:00 eredienste in die 
kerk. Kinders is baie welkom in die kerk. 

DOOP
Doop vind plaas elke eerste Sondag van die maand. Sien die kalender vir 
die datums waarop die maandelikse doopgesprekke plaasvind gedurende 
die jaar. Kontak skriba@ngweltevreden.co.za indien jy jou kind wil laat 
doop.

NAGMAAL
Nagmaal word een maal per kwartaal tydens al die eredienste bedien. 
Nagmaal word ook een maal per maand tydens die 10:00 erediens in die 
Kapel bedien. Kyk gerus op die kalender vir die datums.

HUWELIKE
Die Kapel en die Kerk is beskikbaar vir huwelikseremonies. Besprekings in 
verband met voornemende huwelike kan gereël word met die kerkkantoor.

KOMMUNIKASIE
Maak seker jy’s op hoogte van die nuutste gebeure in NG Weltevreden! Hier 
is ’n paar plekke waar jy inligting sal vind:
 ■ Weltenuus: Hierdie elektroniese nuusbrief word weekliks per epos 

uitgestuur en bevat inligting oor die Sondag se eredienste asook 
belangrike datums.

 ■ Weltewoord: Dit is ons nuusbrief wat drie maal per jaar verskyn. 
Hierin is lekker-lees artikels en ook meer van die gemeente se doen 
en late. Die Weltewoord is in die kerk by die deure beskikbaar en 
word ook elektronies uitgestuur.

 ■ Webwerf: Besoek gerus www.ngweltevreden.co.za vir meer inligting 
oor kursusse, bybelstudies en ander aktiwiteite. Preke word ook 
weekliks op die webblad gelaai.

 ■ Sosiale Media: Besoek gerus ons Facebookblad.
 ■ D6 Communicator: Hierdie “app” kan op jou rekenaar of slimfoon 

afgelaai word. 
  Gaan na www.d6technology.com/downloads.php?id=7023 om dit 

sommer nou dadelik af te laai!

Maak asb seker dat jou kontakbesonderhede op datum is sodat jy nie 
uitmis op enige nuus nie! Kontak asb die Skriba by die kerkkantoor 
indien jou selnommer of epos adres verander het.

Wees Ingelig



FOKUS
Aanbidding
Die kerk bestaan tot God se eer. Ons “doen” nie godsdiens ter wille van 
godsdiens nie, maar alles gaan om God.

Eredienste
Een van die mooiste geleenthede vir aanbidding is tydens eredienste. Dit is 
belangrik dat ons eredienste almal inspireer en toerus. Omdat die kerk ’n lig 
in die wêreld is, wil ons ook graag eredienste op so ’n manier inrig dat 
“soekers”, mense wat Jesus Christus nie ken nie, welkom sal voel.

Vriendskap
In Weltevreden is elke lidmaat belangrik. Elkeen moet besef hy/sy is deel 
van die opwindende reis.

Kleingroepe
Ervaring leer dat mense die beste tuis voel in gemeentes waar daar 
uitgebreide kleingroepe bestaan. Ons wil graag soveel moontlik lidmate 
betrokke hê  by kleingroepe. Daar is ’n groot aantal groepe wat gereeld 
bymekaar kom. Party fokus op Bybelstudie, ander op omgee en versorging.

Missionale Inisiatiewe
Ons almal leef na buite, met harte en hande oop. God se gasvryheid lei ons 
om ons geloof met respek en deernis te deel. Ons is betrokke by verskeie 
organisasies en opwindende gemeenskapsprojekte. ’n Boekie “Nuwe 
Vriende” is beskikbaar met al die nodige inligting oor hoe mense meer 
betrokke kan raak.  
Kontak gerus vir Alda Boer vir meer inligting. 

VERSORGING
Die volgende dienste/projekte word aangebied:

 Berading
 ■ Individueleberading
 ■ Gesinsberading
 ■ Huweliksberading
 ■ Traumaberading

Die dienste word gratis aan lidmate en nie-lidmate verskaf aangesien die 
kerk die dienste ingekoop het.

Wees Ingelig



Kursusse
 ■ Huweliksvoorbereidingkursusse word deurlopend aangebied vir 

persone wat gaan trou.
 ■ Divorce Care word aan die begin van die jaar aangebied vir mense 

wat onlangs geskei is of iemand wil help wat deur ’n egskeiding gaan.
 ■ Die Rousmartkursus (Grief Share) word ook aan die begin van die 

jaar aangebied. Dit word aangebied om mense te help om die 
rouproses te verstaan en te hanteer.

Verwysings en samewerking met ander professionele persone
Hoewel daar nie voltydse terapeute of mediese dokters in diens van die 
gemeente is nie, is daar goeie kontakte opgebou met ander professionele 
persone binne en buite die gemeenskap. Verwysings word gedoen teen ’n 
normale of spesiale tarief. Indien dit finansieel nie moontlik vir ’n persoon is 
om die koste te vereffen nie, sal daar na subsidiëring gekyk word deur die 
Maatskaplike Werker. Daar sal ook na die moontlikheid van borge gekyk 
word waar noodsaaklik is.

 Dienste:
 ■  Mediese Dokters
 ■  Arbeidsterapeute
 ■  Tandheelkunde
 ■  Sielkundiges en Psigiaters
 ■  Opvoedkundiges
 ■  Spraakterapeute

Anonieme verwysings
Indien daar persone is wat hulp benodig, maar wat anoniem wil bly, kan Alda 
gekontak word. Na die oproep kan besluit word watter diens of verwysing 
gelewer kan word en kan die nodige kontaknommer deurgegee word.

Ander verwysings
 ■  Rehabilitasiesentrums
 ■  Aftree-oorde
Alda beskik oor inligting van instansies en telefoonnommers vir verwysings
en sal jou ook bystaan in die proses waar nodig met opname.

Alda Boer 
Direkteur Versorging (M.Soc.Sc. in Maatskaplike Werk) op (011) 475 5510 
van Maandag tot Vrydag tussen 8:00 en 13:00 vir meer inligting.

Lering/opleiding/toerusting
Ons is ’n gemeente waar leiers geïdentifiseer, toegerus en bemagtig word. 
Weltevreden is nie ’n domineeskerk of kerkraadskerk nie. Dit is ’n 
gemeentelede kerk. Die lede is betrokke by die gemeente en by alles wat 
daar gebeur.

Wees Ingelig



God het aan almal van ons sekere hulpmiddele 
toevertrou om ’n verskil te maak in ons omgewing, ons 
stad en die mense wat daarin bly. Ons wil graag ’n 
Gawebank saamstel waar ons mense wat ’n verskil wil 
maak deur te gee, en mense wat ’n behoefte het, by 
mekaar uitbring. Ons wil dus ’n ruimte skep waar jy ’n 
ware Verskilmaker kan wees. Sluit aan by ons 
Verskilmakersprogram. Ons nooi jou saam op ons reis 
om mense se lewens te verander; om te lewe vir ons 
stad.

Vir meer inligting oor die program, kontak
Alda Boer by 011 475 5510 of epos
alda@ngweltevreden.co.za

FINANSIES
Vir enige elektroniese betalings of skenkings kan die 
volgende bankbesonderhede gebruik word:

Rekeningnaam: NG Weltevreden
Bank: ABSA Clearwater
Takkode: 334 705
Rekeningnommer: 730 580 460
Verwysing: Voorletters + Van + Waarvoor

SNAPSCAN
NG Weltevreden is ook geregistreer vir SnapScan. 
Laai die “app” op jou slimfoon af en gebruik die 
onderstaande QR kode vir die betaling van onder 
andere kollekte, dankoffers, projekte, basaar, ens.

ADRES
Corneliusstraat 1140
Weltevredenpark
S26°07.580’
E027°55.523’

www.ngweltevreden.co.za

Algemeen

@lewevirdiestad

facebook/ngweltevreden


