
DIE Boodskapper
NG  KEMPTON -HOOGLAND  / /  2 1  APR I L  2020

Hierdie inperking raak nou te veel vir my. Ek wil
nie meer nie. My emosionele landskap is nou
letterlik ‘n mynveld.
 
Om “essentials” te gaan koop is vir my ‘n
besondere uitdagende tyd – my masker is warm
en ongemaklik, dis besig, deurmekaar,
ongemaklik. Ek haat die rye, die gewag, om met
ontsmetmiddel gespuit te word en as iemand
naby my hoes…
 
Ek doen my bes om dit te oorleef, maar ek
sukkel. 
 
By die eiers sien ek hulle staan. Pensionarisse,
skat ek. Hulle het nie handskoene of maskers aan
nie. Ek herken die Tannie al ken ek haar nie: sy
is bang. Ek hou haar en die Oom dop terwyl hulle
staan en wik en weeg. Ek kan hoor wat in hulle
koppe aangaan: Hierdie eiers is vrek duur; as ons
dit koop, sal ons iets anders moet terugsit. Maar
wat? In die mandjie is daar melk, brood, ‘n pak
rys, ‘n hoender en ‘n pakkie brokkoli. Daar
is nie bederfies nie.
 
Die Oom raak ongemaklik met my wat so
rondstaan. Ek maak of ek na die yoghurt kyk. Die
Tannie druk haar vingers teen haar oë. Bid sy?
Ek wil vorentoe tree en haar ‘n drukkie gee. Ek
wil die selfsugtige klomp wat rakke so leegkoop
uitvreet, want ek het nie eers eiers nodig nie.
Maar hoekom is daar so min eiers? Ek wil die
bestuurder sommer aanvat want hy maak dat
almal paniekerig raak oor die hoenders se
vermoëns om eiers te lê in hierdie tyd. Ek wil vir
die Oom glimlag. 
 
Maar ek kan nie. Want tussen ons is daar ‘n kloof
van sosiale distansiëring en boonop sien
niemand ‘n glimlag agter ‘n masker nie. Ek stap
weg van hulle af sonder ‘n woord en sonder dat
ek gehelp het. Gaan staan in die ellelange ry
sodat ek kan betaal.
 
Buite skel ek die karwag uit omdat hy aan my
trollie wou stoot. Hy moet van beter weet. Mense
is dalk siek en nou wil hy met sy hande hierdie
virus na ‘n informele nedersetting neem.  

Nee, Jeanine. Hy werk net. Hoeveel geld verdien
‘n karwag? Hoeveel kinders het hy? Hoe neem jy
sommer aan hy bly in ‘n informele nedersetting?
Ek voel sleg. Ek krap in my handsak rond vir ‘n
geldjie. Vir ‘n oomblik dink ek dat ek sommer die
R5 saam ‘n squirt handreiniger in sy hande gaan
sit. Maar toe is die hand klaar langs my venster –
in handskoene. “Thank you, ma’am”.
 
Toe tjank ek.
 
Toe tjank ek sommer oor die karwagte wat nie
nou kan werk nie, en oor die ou mensies wat nie
maskers het nie. Ek tjank omdat ek nie kan
naaldwerk doen nie. En oor mense met
verslawings wat nie toegang het tot fisieke
vergaderings nie. Trane rol oor die ekonomiese
angstigheid omdat mense hulle werke verloor en
besighede sluit. Ek tjank want Neels het my vertel
van iemand wat selfdood toegepas het. Ek huil
oor mense wat se harte in winkels breek omdat
hulle nie eiers of ander essentials kan beskostig
nie. En toe begin ek ruk, want ek dink aan kinders
wat gemolesteer word en nou saam ‘n
molesteerder in lockdown is. Ek dink aan die
toename aan huishoudelike geweld, hetsy fisiek,
psigies of emosioneel.
 
Dis al waaraan ek kon dink. Die karwag het kom
klop. “Come, come. The cars are waiting.”
 
Ek ry huis toe en weet dat hierdie pandemie nie
net my lewe vir ewig verander het nie, maar my ‘n
ander soort bewoner van die planeet gemaak het.
 
By die huis dink ek aan Edvard Munch (1863-
1944) se skildery, The Scream. Die kans is regtig
goed dat jy al hierdie skildery gesien het. Dit is
waarskynlik een van die mees bekende skilderye
in die wêreld.
 
Wat is die storie agter die skildery? Een
weergawe is dat Munch en twee vriende gaan
stap het, toe daar skielik deurdringende klanke
van weerskante van die pad opgeklink het. Dit
was klanke van vrees, histerie en diep
ontsteltenis. Dit was so erg, nie net in volume nie,
maar in emosionele intensie dat die hoorder sy
ore moes toedruk om te probeer oorleef.

HOE LANK NOG?
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ockdown gaan eindig.
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Ons gaan moet nuut en anders dink oor die
kompleksiteit van die nood wat ons in die
gesig staar.  Mense se wil om saam te staan,
het al telkens hul selfsug oorwin. Boonop is
daar niks so kreatief soos ‘n getraumatiseerde
Suid-Afrikaner nie.
Dis oukei om nie ‘n brandende behoefte te hê
om skielik te begin oefen of bak of juffrou
speel nie. Jou vloere hoef nie elke dag
geskrop te word nie. Die wasgoed kan maar in
die tuimeldroër gegooi word. 
Selfbejammering is verslawend. Ons almal het
‘n raw deal gekry en jy het seker die reg om
elke dag jammer te wees vir jouself. Maar
wees versigtig hoeveel jy daarvan in die
openbaar ten toon stel.
Leef met ‘n verwagting. Fake it till you make it.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
 
En ten spyte van alles, ten spyte van die vrees en
die onsekerheid en die gevolge van hierdie
pandemie wat soos ‘n kosmiese swart gat voor
my lê, voel ek hoe herdie eenvoudige lysie my lig.
Ek skryf nou elke dag ietsie by.
 
Ons is afgesonder, maar nie alleen nie.
Apart, maar nie apaties nie.
Geïsoleerd, maar saam in solidariteit.
 
Amper daar. Hou bene, hou.

Behou bo alles perspektief. God is hier
teenwoordig. Hy is die een wat was, wat is en
wat kom. Hy is ook ‘n God van moeilike
oorgange en ‘n onsekere toekoms.
Wees versigtig vir mense wat vir jou vertel wat
die “Here se wil” is. Veral in hierdie tyd. Mag jy
deur hierdie pandemie kom sonder die
bykomende gewetenswroeging dat God vir jou
kwaad is of die wêreld straf.
Niks was nog ooit permanent nie, ook nie
peste en plae nie. 
Jy hoef nie as ‘n Jesus-volgeling jou eie vrese
te ignoreer nie. Jesus was ook bang.
Niemand kan op hierdie stadium voorspel hoe
‘n “post-pandemie” wêreld lyk nie. Wees
versigtig aan wie jy jou ore in hierdie tyd
uitleen.
Lockdown gaan eindig.

Aan die een kant was die inrigting vir
geestesversteurdes waar Munch se suster op
daardie stadium behandeling ondergaan het en
aan die ander kant kon mens die vreesbevange
gebulk van beeste by die slagpale hoor. Alles
was net te veel en sy wese het net ‘n gil geword!
 
Sedert dit in 1893 geskilder is, het hierdie skildery
mense op ’n baie diep vlak aangespreek het en
feitlik ikoniese status verwerf. 
(Dit is selfs as ‘n emoji verewig!) 
 
Die skildery het nogals die groot onsekerheid in
Europa van die laat 19de en vroeë 20ste eeu
vasgevang. Sien, dit was ’n tyd toe ou
geloofsekerhede – onder andere ook die bestaan
van God –  deur wetenskaplike en tegnologiese
vooruitgang ernstig bevraagteken is.  Munch self
het innerlik geworstel met hierdie vrae. Die
skildery gee ook dan op ‘n manier uitdrukking aan
‘n gevoel van Godverlatenheid. 
 
Ek besef die skildery is nie in die eerste plek
bedoel as ’n religieuse werk nie, maar dit laat my
dink aan die idee dat ’n bestaan sonder God as
verlorenheid beskryf kan word, en dat dit veral
in ’n tyd van krisis en lyding kan lei tot ’n
belewenis van hopeloosheid en magteloosheid
wat mens ook wil laat skree! 
 
Hoe lank nog?
 
Dis oukei om gedurende hierdie Covid-19
pandemie beter en slegter dae te hê. Lockdown
het die wêreld op sy kop kom draai. Ek weet
egter ek gaan nie altyd so voel nie. Ons, as
Christene leef anders. Ons dink anders. Ons weet
anders.
 
Ek het by die huis ‘n lysie begin skryf om positief
te bly. Ek dink ons moet mekaar nou aan ‘n paar
goed herinner.
 
1.

2.

3.

4.

5.

6.
 

Deel ook met ons jou
dankbaarheidsgetuienisse by
jeanineh@realnet.co.za of 083 390 3858.
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Leerbaarheid
'N TYD SOOS HIERDIE

PADLANGS NA POSITIEF DEELNEMENDE OUERSKAP

Ons herinner julle aan Neels se geloofsoefeninge of geloofsgewoontes wat julle kan inoefen.
Gaan loer gerus op die webblad om na al die video's of dokumente te kyk indien jy enige van die
oefeninge gemis het. 
https://www.hooglandfamilie.com/n-tyd-soos-hierdie
 
Hou ook asseblief die webblad dop vir Neels se Bybelskool materiaal oor 1 Petrus - daar is
reeds 10 modules. Dit sal in die week gelaai word.

Ek het onlangs op hierdie televisiereeks afgekom wat die lewe van Jesus uitbeeld.  Die kritikus
Joseph Holmes skryf: “The Chosen is verfrissend kreatief en dramaties met sy uitbeelding van die
mense in Jesus se lewe. Nikodemus word uitgebeeld as ’n Fariseër wat deur ’n geloofskrisis gaan
wanneer hy agterkom dat Jesus wonderwerke kan verrig. Matteus is ’n outistiese tollenaar wat
sukkel met sy status as ’n Jood wat vir die Romeine werk. Simon Petrus is in skuld by die
Romeine en sal in die gevangenis beland as hy nie teen die volgende oggend genoeg vis kan
vang of sy skuld te delg nie. Tog word die kreatiewe interpretasie nooit so ver geneem dat dit die
identeit van die karakters of die gees van die vertelling in gedrang bring nie.”

“Ek was ‘n wonderlike ouer, totdat ek kinders gekry het…” Wat ‘n wonderlike tong-in-die-kies
manier om ‘n ouerskapskursus in te lei… 
 
Oukei. Ons gaan probeer om 'n ouerskapkursus aanlyn aan te bied. Op hierdie manier kan jy dit
in jou eie tyd doen. Jy kan pause om 'n doek te ruil of om vir Ouboet van die foon af te kry. 
 
Jeanine gaan weekliks 'n kort video en PDF dokument met leesmateriaal beskikbaar maak. Jy
moet deur die materiaal werk en die video op jou eie tyd kyk. Daar is dan op 'n Donderdagaand
tussen 19:00 en 20:00 'n WhatsApp gesprek. Die groep settings gaan streng beheer word. Vir 'n
uur stuur ons dan vrae, belaglike stories van ons kinders, tips, ons struggles en vrese en dan sluit
Jeanine af met 'n kort samevatting en gebed. Daarna is die groep gesluit tot die volgende week.
Indien jou Donderdagaand jou nie toelaat om deel te neem nie, kan jy bloot die groep vir 'n uur
mute en later rustig deur die boodskappe lees. 
 
Om te "registreer" moet jy asseblief by die Padlangs Ouerskap WhatsApp groep aansluit. Klik op
die skakel: https://chat.whatsapp.com/Hf0kOvhhSay43ycl4HSg6E of stuur 'n boodskap aan
Jeanine op 083 390 3858.

GRATIS BOEKE!

Die Eindtyd
Die dag toe Jesus "ja" gesê het.
Jy kan 'n verskil maak
Die guts om vir vandag te leef

Stephan Joubert het op ekerk se webblad vier van sy boeke GRATIS beskikbaar gestel in PDF
formaat! Yay!  Klik hier om die boeke af te laai: https://www.ekerk.org/boeke

 

THE CHOSEN

Jy kan dit op YouTube kyk, maar dit is baie
makliker om sommer die app af te laai en so
op jou foon te kyk. Beslis iets wat nog heerlike
gesprekke gaan veroorsaak!!
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Hierdie is 'n interaktiewe PDF. Jy kan op die
skakels klik en dit sal oopmaak.

https://www.hooglandfamilie.com/n-tyd-soos-hierdie
https://chat.whatsapp.com/Hf0kOvhhSay43ycl4HSg6E
https://chat.whatsapp.com/Hf0kOvhhSay43ycl4HSg6E
https://www.ekerk.org/boeke


Teenwoordigheid
Ons het sommer drie wenners aangewys!
Baie geluk Claudie en Kylie Casimiro en Marli
du Preez. R250 kan lekker baie sweets koop!

SELFIE KWARANTYN
SKATTEJAG

PALMSONDAG

Dankie vir al julle foto's van jul groenigheid op
Palmsondag. Ons mis julle.

30 SECONDS

Nuwe uitdaging
Dié speletjie, wat deur ’n Suid-Afrikaner ontwerp is, is ’n tydlose treffer en sal jou algemene
kennis behóórlik toets! Dis ’n bordspeletjie waar een speler vyf begrippe op ’n kaartjie aan ’n
spanmaat moet verduidelik sonder om die gesogte begrip of dele daarvan in die verduideliking te
gebruik. Die doel is om al die begrippe op die kaartjie in 30 sekondes te raai sodat jou span op
die bord kan vorentoe skuif. Dit sorg vir ure se humor (veral as iemand iets verkeerd raai of
verduidelik). Miskien het julle die 30 Seconds Junior vir die jongspan in die huis.
 
Die uitdaging vir hierdie week is om julle eie stel kaartjies te maak. Maak soveel soos julle voor
kans sien. Stuur vir ons julle kaartjies na jeanineh@realnet.co.za en dan sal ons dit verwerk en
aan julle beskikbaar maak. Kan jy dink hoeveel moontlikhede ons sal hê as ons 'n klomp nuwe
stelle kry? 
 
Stuur asseblief die kaartjies teen Sondagaand, 26 April. 

4



5

Elkeen in die gesin kies 2 of 3 van hul gunsteling liedjies of musiekstukke en
luister dan saam daarna. Die aand kan afgesluit word waar almal saam musiek
maak of lekker dans. Luister saam daarna en Google die lirieke. Gesels oor
die betekenis van die lirieke. Gesels oor hoe God by mense se ervarings van
die lewe betrokke is.

MUSIEKAAND

VIR FAMILIES TYDENS "LOCKDOWN"
Besig-bly-dinge

Maak 'n plakkaat met 'n gesinsfoto in die middel met julle gesinswaardes
rondom geskryf in woorde en prentjies uitgeskeur of geknip uit tydskrifte. Die
plakkaat herinner julle watter soort gesin julle wil wees.

GESINSPLAKKAAT

Kies 'n paar lekker resepte, sorg dat al die bestanddele daar is en maak saam
kos - deel in spanne op wat dan die voorgereg, hoofgereg en nagereg maak.
Kies 'n tema waarvolgens julle die tafel dek en trek ook volgens die tema aan.

MAAK SAAM KOS

Haal al julle bordspeletjies uit. Stel 'n rooster op en speel elke aand 'n ander
bordspeletjie.

BORDSPELETJIES

Gooi uit wat nie meer nodig is nie of wat jou nie meer opgewonde maak nie.
Maak dit wat julle nie meer gaan gebruik nie, op in pakkies. Sit seep en
waterlose handreinigers by. Besluit vir wie julle die pakkies wil gaan uitdeel.

MAAK JUL KLEREKASTE SKOON

Maak saam stemboodskappe vir mense wat alleen of siek is in die tyd van
afsondering. Vertel wat julle as gesin doen en bemoedig die ense deur vir hulle
te sê hoekom hulle vir jou spesiaal is.

STEMBOODSKAPPE

Sorteer julle gesinsfoto's uit - in 'n foto plakboek of "folders" op die rekenaar.
Hou dan 'n foto-kuieraand waar julle stories vertel en mekaar herinner aan die
stories wat voor julle afspeel.

FOTO KUIERAAND

Maak springmielies en kies 'n lekker fliek. Maak 'n groot krismisbed waar almal
aan die slaap kan raak na die fliek. 

FLIEKAAND

Kies 'n liedjie waarvan julle almal hou en maak julle eie musiekvideo daarvan. 

AKSIE!

Hou asseblief ons Facebook bladsy en die webblad dop vir oulike huisgeloof
idees.

HUISGELOOF



Daar is baie maniere om selfs gedurende die
tyd van afsondering by ons as gemeente

ingeskakel te bly.
 

Besoek gerus ons webblad
www.hooglandfamilie.com 

vir algemene inligting.
 

Om vrywillig deel te word van die kerk se
algemene WhatsApp groepe stuur jou naam

en nommer na 065 619 9801 of klik op die
skakel om te “join":

https://chat.whatsapp.com/BiauB47nkQ0DE
rwdtEwJ0N

 
 
 
 

Soek ons op Facebook.
 
 
 

Lees ons boodskappe op YouVersion.
 
 
 
 

Kyk Sondae na ons aanlyn dienste en
geloofsvorming oefeninge op die gemeente se

YouTube kanaal:
http://www.youtube.com/c/HooglandFamilie

 
 
 

Enige navrae kan in hierdie tyd kan gerig word
aan Hendrika van Staden (082 564 4706) of

aan die leraars.
 

Ds. Theo Janse van Rensburg
theo@hooglandfamilie.com l 082 561 1818

Dr. Neels du Randt
durandt.neels@gmail.com l 082 561 1813

Ds. Jeanine Hepburn
jeanineh@realnet.co.za l 083 390 3858

 
Boodskappe kan ook gestuur word na die kerk

se WhatsApp nommer: 065 619 9801

Bid saam GEMEENTE
KOMMUNIKASIE

Here God,
Alle mag behoort aan U, maar U het mag gegee

aan leiers om ons te beskerm en te lei. Vandag vra
ons dat U al ons leiers wysheid, onderskeiding, krag

en insig sal gee. Hou hulle gesond, veilig en uitgerus,
sodat hulle kan voortgaan om ons deur hierdie

moeilike tyd te lei.
 

Gee ons regeringsleiers wysheid oor wat gedoen
moet word om die virus te keer en ons ekonomie te

stabIliseer.
 

Gee ons geestelike leiers U onderskeiding oor hoe
om in mense se behoeftes te voorsien terwyl hulle U

naam eer en die kerk bemoedig.
 

Gee ons mediese leiers insig oor hoe om die virus te
keer. Help hulle om die regte besluite te neem en eer
hulle harde werk om 'n behandeling vir COVID-19 te

vind.
 

Gee ons gemeenskapsleiers inspirasie, moed,
vreugde en sterkte om in hul gemeenskappe se

behoeftes te voorsien.
 

En help ons, as leiers in ons gemeenskappe, om
moed, hoop, vrygewigheid en vriendelikheid aan die

dag te lê. 
 

Laat die manier waarop ons ander eer, die mense
rondom ons inspireer.

In Jesus se Naam, amen. 

HERE, BESKERM HULLE WAT
ONS BESKERM
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Hoogland is saam met ander kerke, groepe en
organisasies besig om te werk aan 'n kosprojek in
Kempton Park. Loer asseblief op die volgende
bladsy na al die besonderhede.
 
Enige skenkings, klein of groot, is welkom. Ons is
ook bereid om dit te kom oplaai.
 
Ons wil jou help om te help. Indien jy 'n bydrae wil
maak, sal ons vir jou 'n kwitansie kan uitreik. Kyk
gerus na Nantes Veldtman se kort video wat die
proses verduidelik.
 
 
 

Nou moet ons netwerke vorm soos
nog nooit tevore nie, want die nood
is groot en mense wil graag help.
 
Hoogland en Kaleideo het maskers
vir MES Kempton Park geskenk om
die veiligheid van die inwoners en
personeel te verseker. Ons
gemeente het 200 maskers
geskenk. Dankie Hoogland!
 
Ons staan bankvas agter MES, ‘n
organisasie wat fokus op hawelose
mense. 

GEMEENSKAP KOSPROJEK

Diensbaarheid

MES werk met hawelose mense en koördineer in hierdie tyd van inperking voedselvoorsiening en
slaapplek vir 43 mense per dag.
 
Indien jy'n bydrae wil maak of meer inligting wil hê, stuur 'n epos aan kempton@mes.org.za,
aloma@mes.org.za of helena@mes.org.za.

MES

Klik op die snapcode hier langsaan om deur
SnapScan 'n bydrae te lewer. Die skakel sal die
SnapScan toep oopmaak op jou slimfoon. Indien
die toep nog nie op jou slimfoon is nie, sal jy
gevra word om SnapScan te installeer. 
Volg dan die instruksies.

ONS BANKBESONDERHEDE
Rekeningnaam:  NG Kerk Kempton Hoogland
ABSA Kempton Park
Rekening nommer: 260 581 228
Takkode: 630542

Ons is opreg dankbaar vir elkeen wat 'n finansiële bydrae maak tot die werk en bediening van ons
gemeente.

OFFERGAWES

Klik op die prentjie of die skakel om na die
video te kyk: https://youtu.be/WBELK1hFcYA

Masihambe Empowerment
ABSA
Takkode: 630542
Rekening nommer: 4073783756
 
Gebruik jou volledige telefoonnommer as 'n verwysing indien jy n betaling doen. Bewys van
inbetaling kan aan hoogland@mweb.co.za gestuur word.
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GEMEENSKAP KOSPROJEK
'N KOSPROJEK OM INWONERS VAN KEMPTON PARK WAT VOEDSELNOOD

ONDERVIND BY TE STAAN.

Die departement van maatskaplike
ontwikkeling sukkel tans om almal te bereik.
Hierdie projek is geloods om noodsaaklikhede
by behoeftiges te kry totdat die departement
by hierdie mense kan uitkom.
Alle owerhede van Kempton Park is bewus
van en ondersteun hierdie projek.
Behoeftige inwoners sal 'n kospakkie ontvang
wanneer skenkings ontvang en verpak word.
Die kospakkies sal afgelewer word deur
bestuurders met geregistreerde permitte

COVID-19 REGULASIESMet baie mense wat geen inkomste het nie of hul
inkomste weens die inperking verloor het asook mense
wat nie geredelik vervoer het nie, is die voedselnood en
hongersnood aan die toeneem en gaan dit in die
onsekere toekoms waarskynlik toeneem.

Die projek word vanaf twee sentrale punte bestuur:
     Gateway Church
Dann Weg 18, Glen Marais
Aflaaitye: Maandag - Saterdag tussen 09:00 - 11:00
     NG Kerk Birchleigh
H/v Olienhout & Mopanie Straat, Birchleigh
Aflaaityd daagliks tussen 11:00 - 12:00
 
Laai asseblief enige donasies af en verlaat die perseel so
gou moontlik om sosiale kontak te verminder en almal se
veiligheid te verseker.

VERSPREIDINGSENTRUMS

VERSAMELPUNTE

Bonaero Park   l   Brentwood   l   Birchleigh
North   l   Elgin Mall   l Glen Marais   l   Kempton

Gate   l   Van Riebeeck (Soutpansberg)

Birchgate   l   De Wiekus   l   Edleen Sirkel

Ons vra dat mense asseblief "shop & drop"
deur van die volgende produkte in die
winkeltrollie te plaas wanneer jy self
essensiële items gaan koop.

Baba items (Doeke, wipes, baba kos, formule)
Sanitêre produkte
Handreiniger, toiletpapier, seep en ontsmettingsmiddels

ESSENSIËLE ITEMS BENODIG
Mieliemeel (pap)
Bruismeel / koekmeel
Pasta  / 2 min noodles
Sop (blikkies & poeier)
Blikkieskos: bone, vis
Geblikte groente / vrugte
Grondboontjiebotter / konfyt
Rys
Oats
Soya
Suiker

Sout
Tee / koffie
Olie
Langlewe melk
Brood
Eiers
Aartappels
Uie
Wortels
Lemoene
Appels

NG Birchleigh
ABSA
Tak: 630542
Rekening: 260580000
Verwysing: Gemeenskaps Projek DSR
 
Ons versoek dat lede liefs nie kontant skenk
nie omdat dit regulasies oortree.

Masihambe Empowerment is as 'n openbare
weldaadsorganisasie goedgekeur vir doeleindes
van artikel 18A(1)(a) van die
Inkomstebelastingwet. Donasies aan hierdie
organisasie is belasting-aftrekbaar. 'n
Belastingsertifikaat sal aan die donateur aan
einde van die belastingjaar uitgereik word.
 
Indien jy ‘n Artikel 18A Sertifikaat wil ontvang,
kontak asseblief vir Nantes Veldtman  op
082 920 6515.

ONS HELP JOU OM TE HELP

FINANSIËLE DONASIES

Naam & van
ID nommer
Kontaknommer
Adres
Aantal persone in die huis

Vir enige navrae oor die projek of inligting oor mense
wat groot voedselnood het, kan Ds. Dean Reiners op
065 859 5938 of Raadslid Amanda Pienaar Davison
op 072 527 4121 gekontak word met.
 
Stuur 'n boodskap aan een van die bogenoemde
nommers met die volgende inligting:

 
Let wel:
Behoeftige mense sal by die departement van
maatskaplike ontwikkeling geregistreer word.
Informasie sal geverifieër word.

HET JY HULP NODIG?

INSTEADINSTEADKindnessKindnessSPREADSPREAD

#StayAtHome #StopTheSpread


