
  KERKKANTOOR INLIGTING 
Maandae tot Vrydae 08:00-13:00 /   
Sondae 10:00 tot 10:30 agter in kerk by inligtingstoonbank 
 Tel 012-756 4223  Sel 076 554 5031  
Web www.kameeldrif.org / Facebook: Familiekerk NG Kameeldrif  
Posadres Fotonet Suite #79 P/sak x8  Lynn East 0039  
Navrae epos - Kantoor@kameeldrif.org 

 Familienuus 
   12 Maart 2023 
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Stuur gerus ‘n  
WhatsApp  

na 076 554 5031 
indien jy by ons wil inskakel. 

  NUWE INTREKKERS 
Alle nuwe intrekkers word hartlik verwelkom by NG 
Kameeldrif. Ons vertrou dat julle ’n baie geseënde 

verblyf in ons gemeente gaan hê. Ontmoet ons leraars 
of personeel by die inligtingstoonbank agter in die 

kerk. 

 

Bedieningspan kontakbesonderhede: 

Dr Willem Pretorius   
083 560 6668   
willem007@me.com 
 
Ds Drian Viljoen  
084 608 2859  
drianviljoen@gmail.com 

Dr Roelf Opperman  
082 335 1156 
roelf007@gmail.com 
 
Ds Alwine Strauss  
084 585 8594 
alwine@kamcare.org 

Ds Liesel Krause-Wiid  
083 632 3320 
liesel@krause.co.za  
 
Liezel Landman 
072 150 3994 
liezel@kamcare.org 



 

Bankbesonderhede: 
 
NG Kameeldrif  
ABSA Tjek 1430580104   
Derdepoortpark 335245 
Kamcare 4072353253  

Jy kan jou bydrae op die volgende maniere maak: 

Weeklikse gesprekgroepe: 

* Bring kontant kerk toe en gooi in die sakkies tydens kollekte.  
* Kaartmasjien beskikbaar weekliks in die kerkkantoor en Sondae agter in 
die kerk by die inligtingstoonbank.  
* Jy kan 'n debietorder invul by die kerkkantoor.  
* Snapscan of Zapper.  
* Jy kan elektronies in die volgende rekening oorbetaal.  Vir veiligheidsdoeleindes 

probeer ons oorgaan na 
kontantloos 

Jy kan jou erediens bydrae met 
Snapscan of Zapper betaal.

Snapscan Zapper



Vrydagaand saam kuier met kaas en wyn &  

Timothy Kieswetter 



Dr Roelf Opperman tree aan die einde van die maand af na 

19 jaar se bediening in ons gemeente. Hier is ‘n paar foto’s 

van sy reis hierby ons gemeente. 

Gholfdag 2006





 

Slagspreuke en sê goed uniek aan dr. Roelf Opperman 
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Ons Junior- en Senior Credo sluit vir die kwartaal af  
vandag. 
 
Senior Credo het groot groep in die konsistorie. 
 
Junior Credo sluit af saam met lekker roomys vir dr. Roelf  
se afskeid (spesifieke reëlings sal volg op junior credo 
groepe). 
 
ñ Groep van ons kerk se jeug gaan TO-Strand toe, 25 Maart
-2 April, waar hulle in samewerking met NG Villeria  
dienswerk gaan doen by die vakansie-oord. 
 
Bid vir die groep asseblief. 
 
As jy wil betrokke wees of bydrae wil lewer kan jy gerus vir 
Ds. Drian skakel. 
 
Ons benodig beskuit as daar  iemand wat sou belangstel om 
te bak kontak die kerkkantoor. 
 
Wees op die uitkyk vir ons volgende jeugfunksies na die 
skoolvakansie. 
 
Dankie dat ons saam kan groei en kan bou. 

Jeugfokus 



Advertensies 

Kamcare 


