
  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 
  29 Januarie 2023 
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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 
 

 

Bedieningspan kontakbesonderhede: 

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. 

 

Beesboudbraai 
Maak seker jy koop jou 
kaartjie vandag by die 

inligtingstoonbank. 

25 Februarie 
Bring familie en vriende  

en kom kuier saam 



 

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



Dagboek 

Vandag 

Kleuterkerk gedurende die erediens in die Jeuglokaal  
( boonste verdieping by Kamcare kantore. ) 
Junior Credo in die kerksaal na die erediens. 
Senior Credo in die konsistorie na die erediens. 
Belydenisklas kenmekaar saammet ds. Drian by Buffelsdrif. 

4 Februarie 

24uur Senior Credokamp ons stuur in die week meer inligting uit. 

Maak seker jy dagboek jou familie en vriende vir 

Saterdag 25 Februarie. 



Wat als die afgelope week gebeur het... 

Ons groepe het almal lekker gekuier die week. As jy nog nie saam met ‘n groep gekuier het nie, loer 
bietjie watter groep vir jou sal pas en gaan drink koffie volgende week saam met ‘n groep. 

Mamma’s en Pappa’s dagboek 10 Maart net vir  

julle tweetjies. 

Die Grap van die Huwelik 
 
Humor is een van die vrou se top 3 redes om verlief te raak op haar man. Humor is een van die beste maniere om die  
atmosfeer tussen mekaar lig te hou en die lewe saam te geniet. Maar wat gebeur as alle grappies op ‘n stokkie beland? 
Dan wanneer een afval is dit nie “…almal lag weer nie”, maar eerder “waar het die verliefdheid heen gegaan?” 
In Timothy Kieswetter, seks terapeut en komediant, se nuutste couples show verduidelik hy die GRAP VAN DIE  
HUWELIK. Hierdie is Timothy se eerlikste en donkerste vertoning, wat die mites in elke huwelik aanspreek. 
As jy nie net wil lag nie, maar ook ‘n dieper kyk na die gesondheid van jou eie huwelik wil hê, is  DIE GRAP VAN  
DIE HUWELIK Presies  wat jy nodig het. - Geen Onder 18's 

 

Maak seker jy koop  
nou al jou kaartjie by 
www.itickets.co.za 



                 Kamcare 

Jy of jy besigheid kan voordeel trek as jy ‘n 
donasie aan Kamcare maak.  Kamcare is 
geregistreer as ‘n Publieke weldaadsor-

ganisasie. 
Dus, jy is geregtig daarop om die donasie aan 
Kamcare van jou belasbare inkomste af te trek 

en jy spaar dus op jou inkomstebelasting. 
Let wel:  die aftrekking is beperk to 10% van 

jou belasbare inkomste. 
Ons het jou hulp nodig!! Kontak Liezel by 

072 150 3994 hieroor. 

Die personeel van Kamcare was baie besig, veral hierdie Januarie, met die toerusting en opkapping 
van Siphizwe Early Learning Centre in Refilwe. Die kleuterskool vorm deel van Kamcare se Fundisa 
ECD program. Die werk het al laas jaar begin maar is nou voltooi. Die skool het 3 nuwe klasse by-
gekry; dit is gebou, gepleister en geverf. Rakkies is gebou en al die klasse is opgekap en toegerus met 
opvoedkundige speelgoed en skryfbehoeftes. Buite speelgoed is ook aangeknoop. Baie dankie aan al 
Kamcare se borge wat dit vir ons moontlik gemaak het! 





GRATIS  
vir Credoleiers. 

Advertensies 



Advertensies 


