
GESINSORG 

1. JEUGWERK 

Ons bied dinamiese kategetiese ondderig vanuit die Woord aan vir ons kinders na die erediens. Toegewyde 

kategete maak met behulp van digitale tegnologie die lesse vir die kinders ‘n spirituele ervaring. Verdermeer 

neem die kinders met entosiasme deel aan die jaarlikse Bybelvasvra en daar word ook ‘n Swemaand, 

Fliekaand en ‘n Roadhouse aangebied en ‘n pretuitstappie by Weavers Roost. Dan kompiteer die kinders ook 

in die jaarlikse Masterchef kompetisie en ervaar God in die natuur met die jaarlikse kamp by Grysduiker 

Kampterrein naby Koster. Die jaar se bydrywighede word afgesluit met ‘n uitstappie na die ysskaatsbaan. 

2. BYBELSTUDIEGROEPE 

Die Oikosgroep is ‘n Bybelstudiegroep wat Woensdagaande byeenkom en saamgesels oor diverse 

geloofsaspekte soos WAT IS GELOOF, HOE LEWE EK MET HOOP, HOE PRAAT GOD MET MY DEUR MY 

GEDAGTES en WAT IS GEBED om maar ‘n paar onderwerpe te noem. Die groep reik ook uit na hulle wat 

minder bevoorreg is as on deur die Peanutbutter Broodjie Projek waar gemeentelede elke Sondag ‘n 

gesmeerde Peanutbutter brood kerk toe bring en dan word daardie brode in die daaropvolgende week 

uitgedeel aan hulle wat nie het nie. Verdermeer skakel die groep ten nouste saam met 

gemeenskapsliefdadigheidsorgnisasies soos TOWER FOR LIFE en CRADLE OF HOPE in Krugersdorp om kos, 

klere en ander noodsaaklikhede aan minderbevoorregtes te voorsien. 

Die Dameskuiergroep kom elke Woensdagoggend byeen om Bybelstudie te hou oor bepaalde aspkte soos 

GEBED en ook om boeke soos Fillipense en Kolossense van nader te bestudeer. Die groep doen ook 

barmhartigheidswerk en brei onder andere komberse vir RATA en maak ook beertjies. 

Die Shemagroep kom Sondagoggende voor die erediens in die moederskamer byeen om saam oor geloofsake 

te praat maar veral ook om saam te bid vir die Kerk in die algemeen, die leerraar en die werksaamhede van 

die gemeente. 

3. ELIOSPROJEK 

Gemeentelede neem kosbakkies en vul dit deur die week en bring dan die gevulde bakkies Sondae kerk toe 

waar dit gevries word. As daar persone deur die week by die gemeente opdaag wat honger is, word die 

bakkies warm gemaak en aan die persone voorsien. Op die manier is daar in die afgelope twee jaar bykans 

2000 voedsame, geballanseerde etes voorsien aan sulke persone. 

4. DIE KOSKAS-PROJEK: 

Maandeliks word kos aangekoop om gesinne wat dit nie kan bekostig nie, waar moontlik van 

lewensnoodsaaklike middelle te voorsien. 


