
“En hierdie evangelie van die Koninkryk sal 
in die hele wêreld verkondig word, 

sodat al die nasies die getuienis kan hoor. 
Eers dan sal die einde kom”

                                                                - Matteus 24:14
 

"God maak ons Golwe van Liefde en Lig vir die Wêreld in Nood"
 

GETUIENISBEDIENING
NG Gemeente Jeffreysbaai



Verbondsgod
Ons glo in die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. God wil in ’n
verhouding met die mense lewe en daarom het Hy na Adam en Eva gekom
en die eerste belofte van die Verlosser gegee (Gen. 3:15). Later het die
verhouding op die ewige verbond met Abraham uitgeloop (Gen. 12,15,17). Hy
sal voortaan hulle God wees en verbondsgenote sal Sy volk wees (Heb. 8:10).
Die doel van die verbond was om vir alle mense tot seën te wees. 

Koninkryk van God
Die getuienis van die kerk is verbond stigtende werk. Met Christus se koms,
het die tyd vir die oopstel van die verbond vir alle nasies aangebreek. Vanaf
Christus se koms, word van die Koninkryk gepraat (Mat. 4:17; 11:12; Hand. 1:3). 
In Christus word alle gelowiges uit alle nasies tot een nuwe mensheid
verander (Ef. 2:11-21). Die genadeverbond in die Koninkryk van God sluit nou
alle volke in. Om die voltooiing van die verbond te bereik, moet alle
verbondsgenote (kinders van God wat in Jesus glo) aktief Sy laaste opdrag,
nl. “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense My dissipels” 
(Mat. 28:18-20), uitvoer. 

Koninkryk- en verbondsgenote laat hulle altyd deur God se Woord en Gees
lei. Gebed (Mat.6:10), die gee van gawes (3 Joh. 1:5-8) en om te gaan, of
gestuur te word (Hand.13:1-2) is primêre take vir koninkryksuitbreiding. Ons
het ons ook verbind tot hierdie koninkrykstaak om só gehoorsaam te wees
aan Sy laaste opdrag. Ons weet ons is op pad na die wederkoms en dan sal
die verbond volmaak wees wanneer God by die mense woon as hulle God en
hulle sal Sy volk wees (Op. 21:3). Ons lewe uit die vreugde van die Evangelie
van die kruis en opstanding van Jesus Christus en wil dit graag met ander
mense deel. 

Handelinge 1:8
Ons gemeente se uitgangspunt is dat Hand. 1:8 ons leer om Sy getuies te
wees in Jerusalem (plaaslik) sowel as in Judea (buite gemeente-grense)
sowel as in Samaria (verder weg) en tot aan die uithoeke van die wêreld.

Vertrekpunt



Die getuienisbediening streef daarna
om die NG Gemeente Jeffreysbaai te
help om as gemeente aktief by alle
aspekte van sending betrokke te wees. 

Missie

DOELWITTE
Om die Gemeente van
Jeffreysbaai bewus te maak
van haar gestuurdheid. 
Mark. 16:15-16; Mat. 28:18-20;
Hand. 1:8; Joh. 20:21. 
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Om die Gemeente te help om
plaaslik die evangelie prakties
uit te dra en uit te leef.
1 Kron. 16:23; Ef. 6:4,15;2 Tim. 1:8
en 4:2, 1 Pet. 2:9. 

Om sendelinge te bemoedig
en finansieël te ondersteun 
3 Joh. v6-8. 



JOSHUAPROJEK: 
 
 

Die Joshuaprojek in Pellsrus bied ’n veilige
hawe vir kwesbare kinders en kinders op
straat.
Dit is ’n plek waar hulle liefde en
ondersteuning ontvang en
lewensvaardighede aanleer. 

Die projek bied die AET program aan vir
kinders en jongmense wat uit die
normale skoolprogram getree het.
Leerders van die plaaslike skole ontvang
ondersteuning in huiswerk. Kinders
ontvang berading, maaltye, kan daar
stort en hulle wasgoed was. 

Waar is ons
betrokke?
JERUSALEM-AKSIES  (In ons dorp)

MAKUKHANYE SKOOL
 

Op versoek, help ons met koorafrigting
en blokfluitlesse. 
In samewerking met die maatskaplike
beampte by die skool, koop ons 
Bybels wat versprei word in die skool.
Skoolklere word ook voorsien aan
kinders wat behoeftig is.

Elke jaar word Bybels, wat deur die
Bybelgenootskap en 4de Golf geskenk
word, aan graad 7-leerders oorhandig. 
Deur goeie kommunikasie word ons op
hoogte gehou van knelpunte en
probeer ons om binne perke te help
waar ons kan binne die skool.



JUDEA-AKSIES 
(Naby omgewing - Kouga )

GAMTOOSVALLEI
“ADOPT A FARM”

Die plaas Kougapoort word, indien
moontlik, elke tweede Sondag
besoek. ’n Diens word vir die
plaaswerkers en hulle gesinne
gehou, asook Sondagskool vir die
kinders. 
Ons lidmate kan ook ’n plaas
“aanneem” en dan daarvoor bid en
werk. 
Daar word nou saamgewerk met ds.
Jonas (VGK leraar) in wie se area
die plase val. Ons gemeente dra ook
by tot sy salaris.

PATENSIEGEVANGENIS
 

‘n Interkerklike groep besoek die
Patensiegevangenis waar
moontlik,  vir geestelike bediening
asook vir die vertoon van films. 
Hierdie besoeke is van groot
waarde vir die geestelike
rehabilitasie van die gevangenes.
Voorbidding word benodig vir
hierdie uitreik.



SOPKOMBUIS IN PELLSRUS

Die SOS Projek lewer ‘n waardevolle
diens om aan behoeftiges sop,
brood en ander voedsel te voorsien. 
Elke Woensdag word 'n kort
oordenking gehou en voorbidding
gedoen vir persoonlike behoeftes.

 

GEESTELIKE BEDIENING 
BY DIE KLINIEK 

 
Daar word gereeld diens by die
kliniek gedoen. 
Dit is ’n gesamentlike projek met die
sopkombuis.

 

VGK AFRIKAANSE GEMEENTE
VGK XHOSASPREKENDE

GEMEENTE 
 

As Gemeente is ons betrokke by die
VGK-gemeente en ondersteun hulle
soos nodig. Verskeie van ons
leraars en emeriti preek gereeld hier
en bied geestelike versorging aan. 
VGK-Xhosasprekende gemeente
word ook bedien met preekbeurte
wat verskeie van ons leraars en
emeriti hanteer.



SAMARIA-AKSIES 
(Buite Jeffreysbaai maar in SA)

YWAM
Youth With A Mission (YWAM) het ’n
opleidingsbasis in Jeffreysbaai. Studente kry
opleiding in dissipelskap en neem dan deel aan
uitreike. Studente word ook soms deur ons
onthaal as deel van ons gasvryheidbediening.

YWAM - Ships
Jacques Malan is a full-time volunteer with,
YWAM Ships, 
YWAM Ships and University of the Nations have
outreach teams across the entire world right
now, including the United States. 
There is no place too hard for the gospel. 
The harvest is ripe, and we must go. There is
freedom, healing, forgiveness, and the love of
God for everyone!

Sendingnoodfonds (Transkei) 
Ons, saam met ander gemeentes en donateurs,
ondersteun hierdie fonds wat daarop gemik is
om gemeentes en ringe in die voormalige
Transkei te help om die sendelinge te onderhou.  

Die beskikbare fondse word dan kwartaalliks aan
die borggemeentes uitbetaal om hulle in staat te
stel om die predikant se salaris te betaal.
Nadat ds. Willem Botes in April 2015 by
Decoligny-gemeente, Mthatha, uit diens getree
het, is daar nog drie leraars wat uit die fonds
vergoed word. Een kwart van die bedrag wat in
die fonds gestort word, sal aangewend word om
’n gedeelte van Sam Dandala se studiekoste te
betaal. 
Hy is een van Decoligny se gemeenteseuns wat
vanaf 2015 Teologie deur Unisa studeer en
aangestel gaan word as kommunikasiebeampte
van die gemeente.

 



Uitreik na Transkei - Lusikisiki: 
Daar word jaarliks gedurende die
winterskoolvakansie ’n uitreik na Lusikisiki
onderneem. Fokus is op bybelverspreiding,
vestiging van bybelstudiegroepe, 
jeugbediening, berading en vertoning van
Christelike films. Die Lusikisiki gemeente beskik
nou oor ‘n voltydse leraar. Die Here het
wonderlik voorsien, aangesien dit een van die
min gemeentes is wat ‘n eie leraar het. 

 
Biblia-hawesending

Die Oos-Kaap Sinode van die NG Kerk het die
geestelike werk onder die bemanningslede van
die skepe wat die hawens van PE en Ngqura
(Coega) besoek, as ’n groot geleentheid vir die
verspreiding van die Evangelie gesien.
Gemeentes is opgeroep om by te dra en op die
manier die geleentheid wat na ons toe kom, te
benut.

Die Goeie Nuus word aan die seevaarders
gebring en Bybels, traktaatjies, Jesus-Dvd'̀s,
CD'̀s en wolmusse word op die skepe uitgedeel. 
Daar word ook aandag geskenk aan
vragmotorbestuurders wat die hawe bedien.
Martin Britz is die voltydse werker. 

EGEIRO Ministry
EGEIRO Ministry is ’n nie-winsgewende
Christenorganisasie. Dit is in 2012 deur Broer
Marko en sy vrou gestig. 
Broer Marko is ’n Christen wat in Turkye gebore
is en grootgeword het as ’n Moslem. Die
hoofdoel van die bediening is om die kerk van
Jesus Christus bewus te maak en toe te rus vir
die uitdagings wat Islam in die 21ste eeu bied.
Hiermee saam wil ons graag die Moslems wat
in ons omgewing woon en werk met die
Evangelie bereik.



TOT AAN DIE EINDES VAN DIE AARDE  
(Wêreldsending)

Mosambiek – Muapula 
Fritz en Nickey van der Merwe is die
leraarspaarvan die gemeente. Om die
Evangelie aan die Makhua-mense te
verduidelik, word dit in storievorm aangebied.
Fritz bedryf ook die sonneblomoliepers. Deur die
verkoop van die kookolie word fondse vir die
werk ingesamel. Die skool het intussen gesluit,
maar word nou ingerig om die kinders
skoolgereed te kry. Nickey is hier betrokke. 

Mosambiek-bybelvertaling 
Makhua-Xerima 

Dr. Gerard Olivier het die Nuwe Testament in
Makhua-Xerima reeds voltooi en hy is nou
saam met hulpwerkers op Muapula besig met
die Ou Testament.  

Indië – Chennai
Sam Salva Raj, die leier van “Echo Of His Call
Ministries” met hoofkantoor in Chennai, word al
vir baie jare deur ons ondersteun. 
“Echo Of His Call” werk deur
woordverkondinging, kerkplanting, bybelkor-
korrespondensiekursusse in 3 tale,
maandblaadjie in 16 tale (Afrikaans ingesluit),
Nehemiah Bybelkollege, evangeliese drukpers.
gebedsgroepe, geestelike films en veldtogte. In
die afgelope paar jare het hulle studente by die
St. Paul’s Matriculation School ‘n 100% slaagsyfer
in die staatskooleksamens behaal en sodoende
“Minority Status” verwerf wat ‘n baie uitsonderlike
toekenning is. 

 



Kingfisher Mobilisasiesentrum 
 

Piet Steyn is die leier van Kingfisher Mobilisasiesentrum  
wat in meer as 'n dosyn lande en op drie 
vastelande gemeentes en gelowige leiers toerus en 
begelei om daadwerklik 'n verskil deur die evangelie 
in mense en gemeenskappe se lewens te maak. 

Deur middel van Skype, aanlynopleiding en e-pos
begelei hy 'n span senior leiers in Suid Afrika, Zambië,
Uganda, Kenia, Senegal, Niger, Mali, Indië en Sri-Lanka. 

Op hulle beurt impakteer hulle weer die lande rondom
hulle op dieselfde manier. 
Piet en Dekseltjie woon tans in Despatch vanwaar  
hulle werk.

Maleisië
 

Hans Combrink en sy gesin is die laaste paar jare
gemoeid met die vertaling van die Bybel in Maleisië. 
Vir die grootste gedeelte van hierdie tyd het Hans en
sy vrou Patricia baie nou saamgewerk met sprekers
van die Kenyah taal op die eiland Borneo om hulle taal
te ontwikkel en die Bybel te vertaal. 
Hulle het twee pastore opgelei as Bybelvertalers.
Genesis, Eksodus, Levitikus en Lukas is gepubliseer en
20 ander Outestamentiese boeke is reeds vertaal en in
verskillende fases van voltooiing. 

Sedert Oktober 2014 is Hans Biblica se Hoofdirekteur
Vertaling van Biblica se vertalingsprojekte wêreldwyd. 
Na 20 jaar het hulle besluit om terug te keer Suid-
Afrika toe vanwaar Hans in Kaapstad sy werk sal
voortsit. Hans gaan voort in sy rol as Biblica se
visepresident, Global Translation, in die vorm van
sekondering deur Wycliff SA.
In Hans se globale rol by Biblica is hy verantwoordelik
om Biblica se portefeulje van top 100 strategiese
wêreldtale te bestuur. 
Op die oomblik het Biblica vertalings in 82 wêreldtale,
waarvan 34 tans gepubliseer word, 28 tans hersien
word en 20 heelwaarskynlik in die toekoms hersien sal
word.
Die uiteindelike doel is om vertalings in elkeen van die
top 100 strategiese wêreldtale te hê.

 



Radio Feba 
“Far East Broadcasting Asssociation”

 

Die radio-uitsendings word gerig op die 10/40 
vensterlande en omliggende dele. 
Dié radio-uitreikorganisasie het in 1970 tot stand
gekom, ontwikkel uit Far East Broadcasting Company,
wat sedert 1945 aktief is. Hulle sender was vroeër op
die Seychelle-eilande, maar het sederdien verskuif na
verskillende lande, vanwaar beter trefkrag verkry word. 

Nagenoeg 39% van die wêreld het nog nooit van Jesus 
gehoor nie! FEBA se radioseine bereik 60 lande met 130 
ongewone tale. Daar is ongeveer 1,5 miljoen reaksies
per jaar, wat dan deur beraders bedien word. Oos-
Kaap is sedert 1978 ten nouste by hulle werk betrokke

 
GETUIENISBEGROTING

Die begroting van die Getuienisbediening vir die 2020/21 boekjaar beloop 
R688 000.00. Hiermee word al die verskillende projekte ondersteu nen
administratiewe kostes gedek.   Die gemeentefonds sal R396 338.00 hiervan dra en
die res (R292000.00) moet deur middel van geloofsoffers ingesamel word. 
Leier: Ds. Adriaan Bührmann

GELOOFOFFERS
 

Geloofoffers is geld wat lidmate vrywillig vir sendingwerk bydra. 
Almal wat hulle self bereid verklaar, ontvang elke drie maande ‘n brief en koevertjies
vir hierdie doel. 
Daar is ook koevertjies in die voorportaal van die kerk en kompleks beskikbaar wat in
die kollektehouers gegooi kan word. 

Geloofoffers kan jaarliks of maandeliks bygedra word. Lidmate word aangemoedig
om deel te neem aan die geloofofferbydraes.

Alle koevertjies moet gemerk word: “Geloofoffers”

 



Ondersteun ons 
Getuienisbediening

“Elke knie sal voor Hom buig en elke tong
bely dat Jesus die HERE is tot eer van God die Vader”

Kontak die kerkkantoor as jy betrokke wil raak of wil kontak
maak met een van die bedienings se leiers

 

Administratiewe-inligting
 

Kantoorure: Maandae 10:00 - 13:00
 Dinsdae - Vrydae 09:00 - 13:00 

 Kontaknommer: 042 296 2451/042 007 0375
Adres: H/v Olienhoutstraat & 
Torchwoodlaan, Wavecrest 

 E-pos: ngkjbaai@gmail.com
Web: https://ngkjeffreys.co.za/

 
 


