
Kom ons bid saam vir Makhathini waar Getuienisaksie, 
namens die NG Kerkfamilie betrokke is as:

• Vennoot
• Ondersteuner

M A K H A T H I N I

Getuienisaksie



VGK Makhathini bestaan sedert 1971.



Die Gemeente-sentrum by Mapaya waar
gemeentekonferensies gehou word.



Daar is 23 bedieningspunte, 700 lidmate en 220 
Sondagskoolkinders. 



Ds Louwrens van der 
Westhuizen en sy vrou, 

Jeanne



Ds Lucky Kunene en sy gesin wat in 2020 voltyds
by ons aangesluit het.



Ds Dalisu Kunene het 2019 sy demissie ontvang , 
maar werk steeds as hulpleraar in die gemeente.



Zacheus Ngwenya (links)en Bheka Manzini (regs) 
is voltydse geestelike werkers.



Geestelike werker, Bonginkosi Mthembu, besig
met sy bediening – om lidmate by KwaNdaba te

onderrig. 



Themba Ndlazi, ons tutor in kinderevangelisasie



Kinderevangelis, Themba Mahlangu, doen 
kinderevangelisasie.



Kinderkampe word by Majapaja gehou.



Toerusting van jeugleiers: Lourens Oosthuizen ("Heart 
cry") is besig om opleiding in leierskap te gee aan 'n 

groepie jeugleiers van die gemeente.



Ds Louwrens van der Westhuizen saam met seuns uit
die gemeente tydens ’n DTS (Discipleship Training 

School)-kursus by KwaNgwanase.



NBI (Nehemia Bible Institute) diploma-
oorhandiging in die gemeente.



Evangelisasie-veldtogte vind gereeld plaas.



Ernest Mbuyakhulu, 'n teologie-student van 
die gemeente.



Lungani Mandlakazi, koördineerder van 
gemeenskapstuine, verduidelik hoe geld gespaar 

kan word.



Mama Dlamini het 'n gemeenskapstuin by 
Hlanganani begin. Die planter is deur Adriaan

Jacobs (links) ontwerp vir Afrika-omstandighede.



Die groep van 12 opgeleide sorgwerkers hanteer
verskeie sosiale projekte. Gesinne van 

weeskinders word van kospakkies voorsien. 



Nomphilo Gumede
besig om ’n 

"Bucket of Love” 
aan 'n bejaarde

persoon te
oorhandig.



Opleiding word aan kleuterskoolonderwyseresse 
gegee.



Waardevolle verhoudinge word gebou tydens
die besoek van uitreikgroepe.



’n Zuluvrou leer een van die uitreiklede hoe 
om 'n mat te vleg.



Uitreikgroepe is altyd welkom. Wesvalia Skool
vanaf Klerksdorp kom elke jaar met hul graad 10-

leerders vir 'n vierdag-uitreik en verrig groot
werk in 'n kort tydjie.



• Lees ons facebook by 
www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie en 

’like’ dit asb.

• Lees meer van ons by 

http://getuienis.christians.co.za/

http://www.facebook.com/KommissieGetuienisaksie
http://getuienis.christians.co.za/


Lees ons jongste nuusbrief

GETUIE/WITNESS
op ons webwerf by 

http://getuienis.christians.co.za/
getuie-kaapstreek/

of vra ’n harde kopie by jul kerkkantoor.

http://getuienis.christians.co.za/getuie-kaapstreek/

