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Nie genoeg boeke 

Ons kyk terug oor 2009 
Johannes het gesê: 
Joh. 21:25  Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een 
vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir die 
boeke hê nie. 

Daar is nie genoeg boeke om ons dankbaarheid oor die Here se wonderdade die 
afgelope jaar te beskryf nie.  

� Ons eer die Here deur te vertel hoe Hy finansieel voorsien het. Onthou ons 
het in donker tye gesê die fondse gaan net hou tot September. Die Here het 
die donker wolke weggetrek en die finansiële lig laat skyn tot in Februarie 
2010. Ondersteuning deur o.a. die Klooster Kerk in Nederland, Valleier 
Hulpfonds, vriende van Riebeek-Wes, Ceres en De Doorns, het dit moontlik 
gemaak. Baie Dankie! 

� Petra Kollege Witrivier het hul twintigjaar fees in Mei gevier. 
Ons het ons sesde jaar herdenk, Alles groot rede tot dankbaarheid.  
In die tyd het ons gegroei van 3 tot 14 personeellede. 

� Die besoek van Cathy Noland van die Bible Institute in Kalkbaai, was vir die 
personeel een van die hoogtepunte. Die kursus het ons nuwe insig gegee oor 
‘Funding your Ministry,’ en baie meer hoopvol gemaak.  

� Wat ŉ voorreg om deel te wees van die 4 -14 inisiatief. Wêreldwyd groei die 
begeerte om kinders van ouderdomme 4 – 14 jaar toe te rus “to transform the 
World.”  Deur ons Prinsipaal het ons deel aan die beplanning wat op 
internasionale vlak in hierdie verband gedoen word. 

� Metadigm is ŉ Amerikaanse maatskappy wat navorsing doen oor die 
spirituele insigte by kinders. Op ŉ wonderlike manier is ons betrek om 15  
skole in die Wes-Kaap te besoek om navorsingsvraelyste te voltooi. Ons sien 
uit na die bevinding. Die projek was vir ons ŉ goeie leerskool en ŉ finansiële 
bonus.  

� Met die 1000 Dankies-funksie het ons duisend dankies aan ons 
ondersteuners en medewerkers oorgedra. Aan die wat nie toe ŉ dankie gekry 
het nie, wil ons graag nou baie dankie sê. U ondersteuning maak dat meer 
volwassenes betrokke raak by kinderbediening en dat meer kinders die Here 
en sy Woord beter leer ken. 

� “ŉ Tyd vir alles,” sê Prediker. Ronita Jaffa, Lisa Abrahams en Rentia Sadie se 
tyd om te gaan, het gekom. Lisa is nou juffrou van ŉ leergestremde klas. 
Rentia gaan ŉ gesin wat hul ma verloor het, versorg en oppas.  
Dankie vir julle samewerking en bydraes deur die jare. 
Annemie de Wet en Pierre Beneke het hierdie jaar by gekom. 
Ds. Jaco van Eyssen en Lisha van Rensburg kom sluit Januarie by ons aan, 
Groot rede vir dankbaarheid!  
As ons kyk na wat die personeel se eweknieë in die ope mark verdien, groei 
ons waardering vir hul opoffering. 
Namens die lesers van die nuusbrief, sê ons dankie. Ons waardeer julle 
opoffering en onbaatsugtige diens. 

� Kersfees. Die verhaal van Kersfees begin by ŉ Kind, ŉ besondere Kind. Met 
Kersfees viering word baie aandag aan kinders gegee. ŉ Kersfees is werklik 
geseënd as die Kind van Betlehem en ons kinders by mekaar kom en 
sielsgenote word. Mag julle gesin ŉ geseënde Kersfees hê. 

� Die Kollege begin weer 4 Januarie. Ons sien uit daarna om volgende jaar God 
se medewerkers te wees! Mag 2010 ŉ geseënde jaar wees. 
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