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BYLAAG A 

Wat hier volg, is ŉ aantal vrae waarmee ŉ webblad evalueer kan word. Die klem van die 

evaluasie val op missionaliteit. Uit die aard van die saak is die toekenning van punte op die 

antwoorde ŉ subjektiewe toekenning. Dit is tog ŉ maatstaf wat help om ŉ gemeente se webblad 

te evalueer. 

Daar word telkens ŉ tema gegee en dan volg ŉ aantal vrae rondom die tema. 

 

Bron: http://www.internetevangelismday.com/church site design.php 

 

Usability: design, readability and testing: 

1. Is most of the homepage ‘above the fold’ i.e. not much more than one screen in height at 

1024 x 768 screen resolution, which the majority of people now use? And is it a jumping off 

point to the rest of the site, rather than a page that tries to give too much information?  

Score 4 

2. Is the overall balance of color, graphics, white space and text, harmonious and gentle on 

the eye? (Ask someone with an eye for graphic design to give an honest answer.)  Score 6 

3. Are there no more than about 10 different link options in the main menu?  Score 3 

4. Does your website have an entry ‘splash page’, so that the menu options only start on a 

second page?  Minus 20 

5. Is your website quick to load, even on a dial up connection?  Score 4 

6. Do you help visitors visiting inner pages of your church website to get a clear sense of 

“Where am I, where have I been, where can I go?” by placing visual ‘you are here’ clues 

such as color highlighting or arrow markers on the navigation menu?  Score 8 

7. Have you tested the church website in different browsers, using varied font size settings and 

screen resolutions, and resolved issues such as text disappearing or obscuring other 

content, etc?  Score 6 

8. Have you carried out a testing program on site usability, using volunteers who are web 

users of only moderate experience – and then acted on the weaknesses this found?  Score 

8 

9. Was it a specific part of the planning brief that the church website be made outsider friendly 

to non Christians, and that their needs be prioritized over those of the members?    Yes  

Score 15        No  Minus 1 

10. Have you asked willing people with no church background to visit the website and explain 

their impressions?  Score 30 
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11. If you conduct such a site test with non Christians, which overall ‘take away’ impression of 

the website do they report:     “This church is about people, and I already feel I am starting 

to know and like some of them. I feel they will welcome me in an un pressured way, just as I 

am, any time I am ready to visit.”  Score 30 

   *  “This church only seems to portray itself in terms of a formal program of weekly meetings. It 

does not tell me anything about the people there. So I am not sure I would be really 

welcome, and even if I did go, it might be very much on their terms. This site is only for the 

members, not for outsiders like me.”   Minus 30 

   * Somewhere between the two.  Score 0 

12. Does the website take care to rephrase ‘Christianese’ jargon words and concepts with 

everyday language, so that non Christian site visitors can feel at home?  Score 15 

13. Does the church website use recommended design principles for visually disabled people? 

Score 3 

14. Is there a purpose statement displayed on the homepage which, while perhaps good at 

motivating your members, could be off putting to some non Christians because it is all about 

‘reaching others for Christ’? Or do other aspects of the site give the impression ‘We are out 

to convert you’, rather than ‘We are a family of flawed real people, please come and share 

the journey with us.’  Minus 15 

15. Does all text added to your site go through: * a procedure of proof reading for typos, spelling, 

grammar, and to impose a consistent house style? * a revision process to reduce word 

count and improve clarity?  

16. If the site has profiles of members of the leadership team, do these only contain spiritual 

sounding information, and lack details about their hobbies, families and other interests 

which make them seem ‘real’ people.  Minus 5 

17. Do you feature profiles (with photos) of a representative range of church members – 

probably not full testimonies, but rather to demonstrate that the church is a family of normal 

real people who will welcome newcomers when they visit?  Score 25 

18. Is there a photo of real people on the homepage, more prominent than any picture of the 

church building?  Score 20 

19. Are there additional pictures of church members within the website?  Score 15 

20. Are there photos of the interior of the church building (again with people included), so that 

potential visitors feel that they ‘know’ the church premises before they visit?  Score 10 

21. Within the norms of your culture, does the writing style of the website demonstrate 

informality and self deprecating humor?  Score 15 
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22. Does the overall website offer a specific welcome to different categories of people, such as 

youth, marrieds with families, different ethnicities, retired people, etc.; and clearly reflect this 

diversity of membership within the site content?  Score 10  

23. Does the website specifically invite people to a range of activities within the church – not 

just the Sunday services, which can be a very big hurdle for a non Christian? And does it 

also give a specific contact person(s) relating to that activity?  Score 5 

24. Does the church website demonstrate an identification with, and interest in, the wider local 

community?  Score 5 

25. Are you using other types of innovative or changing content that will both draw not yet 

Christians to the site, and then encourage them to visit again?  Score 25 

26. Is it easy to find news about upcoming events?  Score 10 

27. Is there outdated news on the church website which should have been removed?  Minus 10 

28. A warm enticing website is little use if first time visitors to the church do not actually receive 

a face to face welcome. Have you trained all your church members, and instituted clear 

strategies, to ensure that every first time visitor is actually spoken to, welcomed and 

followed up? (NOT merely asked them from the pulpit to fill in a visitor card.)  Score 20 

29. Do you offer a newsletter (distributed by email or RSS feed) about church events?  Score 3 

30. Does the site explain the church’s child safety code of practice, thereby reassuring potential 

visitors with children?  Score 3 

31. Do you also include a link to a privacy policy (probably in the page footer)?  Score 332 Do 

you appeal prominently for money for general funds on your homepage, or elsewhere in the 

site, without explaining that this is only for members?  Minus 10 

32. Are you using a free hosting service which places adverts on your pages? Or doing other 

things listed in the ‘Reason’ section?  Minus 30 

 

Being found by search engines, getting return visits: 

1. Is your street address, including state/county/district, postal code, country, and phone 

number, shown in the footer of the homepage?  Score 10 

2. Are your church name, town, and area, also clearly included in ‘title tag’ coding on your 

home page, and does this title code use the full 70+ characters available for this purpose?  

Score 10 

3. Do inner pages of your website also carry custom ‘title tag’ code that describes each 

individual page?  Score 3 

4. Does each page also have a ‘meta description’ in the page head, giving additional enticing 

information about that page?  Score 2 

5. Does your site score well on an HTML and CSS validation test?  Score 5 
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6. Do you encourage visitors to bookmark the website?  Score 2 

7. Are most main pages no more than two levels deep within the site (i.e. two clicks from the 

home page), with all links as normal text hyperlinks, and is every main page listed on a 

sitemap?  Score 2 

8. Have you submitted the church site address (URL) to the main international search engines 

(Google, Yahoo, MSN/Live), secular national and local lists and directories, and Christian 

find a church directories? In some countries, you can include your URL alongside your 

telephone book listing. It is also very important to get your site listed with Google ‘Local 

Search’. Your denomination is likely to have a church listing system too.  Score 5 

9. Do you analyze your website visitor statistics?  Score 5 

 

Finding and using the physical church building: 

1. Is there a clear street map on your website, which prints well?  Score 5 

2. Do you give clear information about public transport links, road access, and parking?  Score 

5 

3. Do you explain what facilities are available to people with disability?  Score 5 

4. Do you provide some information to a first time visitor, that will answer fears such as “Is 

there a dress code?”, “Will I have to do anything?”, “Why do you sing songs? What if I don’t 

know the words?” “What about bringing children?” “How long does the service last?” Score 

5 

 

Responding to inquirie: 

1. Are ‘contact us’ options easy to find: phone (with office times), postal address, and email?  

Score 7 

2. Does someone normally reply to all incoming emails within one working day?  Score 7 

3. Can the church team respond adequately to email requests for counsel and advice from 

outsiders – perhaps with a team of trained members able to respond to such inquiries?  

Score 5  

 

Wider strategy and integration: 

1. Is the church website integrated into your overall church outreach strategy?  Score 10 

2. Do you involve your webmaster/design team in church outreach planning?  Score 10 

3. Is your website URL easy to remember?  Score 3 

4. Is your website URL printed on your roadside noticeboard, all publications and leaflets, 

letterheads, press adverts and news releases? Is it also included in email footers of official 

church emails?  Score 3 
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5. Do you encourage members to use the website as an evangelism tool to reach others, and 

provide pre printed contact cards for this purpose?  Score 5 

 

Analyzing the score on your Evaluation Report: 

 

Less than 70: Please don’t be disappointed, but make re purposing a priority. 

70 - 150: Some good foundations, but the site will benefit from a thorough reassessment of style 

and purpose. 

150 - 250: You are doing well, but analyze the areas that could be improved. 

over 250: Great, keep going, constantly looking for ways to make your website more effective. 
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BYLAAG B 

Hier volg kort evaluerende opmerkings oor elke webblad wat na my beste wete tans in 

gemeentes van die NGK gebruik word. Die opmerkings word gedoen aan die hand van die vrae 

wat aan die begin van hoofstuk 12 gevra word. Die beoordeling is so objektief moontlik gedoen 

volgens opmerkings wat in die studie oor die ontwerp van webblaaie gemaak is. Die klem val 

deurentyd op die navorsingsdoelwit van missionaliteit. 

1. Northam www.ngnortham.co.za  

1.1. Die algemene ontwerp is goed versorg en professioneel uiteengesit. Heel bo is 'n woord 

van hartlike welkom wat aan almal gerig word. Verder is daar nie ander opmerklike 

aspekte wat missionale kerk-wees impliseer nie. 

1.2. Geen van die blaaie in die webblad is regtig spesifiek gerig op missionale kerk-wees nie. 

Dit gaan hoofsaaklik om die deurgee van inligting oor die gemeente se program. Die 

klem val eintlik net op die gemeentelede. 

1.3. Wat toerusting betref, word heelwat gemaak van die jaarlikse Mighty Men saamtrek. 

Dan word klankopnames van die preke ook beskikbaar gestel. Geen teken van ander 

formele toerusting nie. 

1.4. Interaktiewe kommunikasie word moontlik gemaak deur die kontakbesonderhede van 

die kerkkantoor en die leraar te gee, Facebook en 'n registrasievorm vir lidmate. 

1.5. Geen skakels na ander webblaaie word gegee nie. 

2. Warmbad-Wes www.warmbadwes.co.za  

2.1. Netjiese voorblad waar die gemeente se droom duidelik uitgespel word naamlik om God 

se lig vir die wêreld te wees en om elke lidmaat te help om hierdie droom te verwesenlik. 

Verder slegs die program van die gemeente, die gemeente se agtergrond en ander 

gewone inligting oor die bank en kontak besonderhede. 

2.2. Geen van die bykomende blaaie is op missionale kerk-wees ingestel nie. 

2.3. Die blad word nie benut vir geestelike toerusting nie. 

2.4. Interaksie word slegs moontlik gemaak deur 'n vorm vir epos daar te stel. 

2.5. Geen skakels na ander webblaaie word gegee nie. 

3. Familiekerk NG Kameeldrif   www.kameeldrif.org  

3.1. Die voorblad is baie eenvoudig en redelik niksseggend behalwe vir 'n woord van hartlike 

welkom. Vir enige ander inligting moet na verskillende blaaie gegaan word. 

3.2. Dit blyk dat die gemeente tog gerig is op die gemeenskap alhoewel daar nie uitgespel 

word wat daarmee bedoel word nie. Daar is geen ander aanduiding van spesifieke 

missionale aktiwiteite nie. 
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3.3. Daar word groot klem gelê op die toerusting van lidmate veral rondom die familie as 

uitgangspunt. Verskillende programme is daarop gerig om families in die verskillende 

fases van die lewe toe te rus. In dié verband is daar ook 'n gereelde Bybelskool wat by 

die temas van die prediking aansluit alhoewel geen materiaal van die Bybelskool op die 

webblad geplaas word nie. Die klem in die blad val dus hoofsaaklik op die deurgee van 

inligting oor die gemeente se bedieninge en programme. 

3.4. Interaksie word moontlik gemaak deur 'n Werfjoernaal, Twitter en Facebook. 

3.5. Geen skakels na ander webblaaie. 

4. Lynnwood.   www.nglynnwood.co.za  

4.1. Die voorblad is redelik eenvoudig met algemene inligting oor die nuwe leraar en 'n 

duidelike klem op die “Werfjoernaal artikels”. Daar is niks wat werklik klem op 

missionale kerk-wees laat val nie. 

4.2. As deel van die webblad is daar 'n blad wat uitsluitlik gerig is op uitreike op verskillende 

maniere. Hieruit blyk dit dat die gemeente baie sterk gerig is op die gemeenskap in en 

buite die gemeente. Wat dit betref word daar heelwat inligting oor die aktiwiteite gegee 

en nie soseer toerusting vir die uitreike nie. 

4.3. Behalwe vir preke wat in teksformaat afgelaai kan word, is daar nie op die webblad as 

sodanig enige toerustingsmateriaal nie. Daar word wel inligting gegee oor geestelike 

verrykingsgeleenthede deur die loop van die jaar. 

4.4. Die gemeente plaas baie klem op interaktiewe kommunikasie en maak dit vir mense 

moontlik om deur middel van registrasie kommentaar te lewer op die verskillende 

bedieninge. Daar word ook baie gemaak van gespreksforum deur Werfjoernale. 

Gemeentelede kan ook aanlyn persoonlike besonderhede aan die kerkkantoor stuur. 

4.5. Geen skakels na ander webblaaie 

5. Waverley-Oos   www.ngwaverleyoos.co.za  

5.1. Die voorblad het hoofsaaklik inligting oor die week se program en baie prominent die 

geskiedenis van die gemeente (wat nie op datum is nie). 

5.2. Al word daar moeite gedoen met die uitspel van 'n aantal belangrike kernwaardes, is dit 

nie regtig baie missionaal van aard nie. Dit is baie op die lidmate self gerig en moedig 

nie mense aan om na die gemeenskap uit te reik nie. Daar word inligting gegee oor die 

diensraad vir sending. Die diensraad organiseer veral uitreike en projekte in die 

gemeenskap wat persone help met naaldwerkklasse en om te kook. Daar is 'n aantal 

uitreike buite die gemeente na sendingstasies. Gemeentelede word wel sterk 

aangemoedig om 'n missionale verskil in die gemeenskap te maak. 

5.3. Die gemeente het 'n diensraad vir toerusting wat moeite doen om oud en jonk deur 

middel van kategese en 'n Bybelskool geestelik toe te rus. Op die webblad word wel 
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inligting oor hierdie werksaamhede gegee maar nie toerustingsmateriaal self nie. Dit 

gaan in die blad dus hoofsaaklik om inligting oor die gemeente se programme en 

bedieninge. 

5.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik deur die gemeente se Facebook. 

5.5. Geen skakels na ander webblaaie 

6. The Reeds   www.ngthereeds.org.za  

6.1. Die eerste waarneming op die hoofblad is 'n woord van hartlike welkom. Daar word ook 

moeite gedoen om op die voorblad 'n duidelike missionale missie uit te spel en om 

almal te nooi om hieraan te kom deelneem. Verder is daar inligting oor die gemeente se 

program. 

6.2. Op spesifieke blaaie word inligting gegee oor toerustingsgeleenthede wat daarop gerig 

is om lidmate toe te rus om daagliks  'n verskil in die gemeenskap te maak. Daar word 

ook inligting gegee oor verskillende missionale uitreike waarna gemeentelede uitgenooi 

word om te kom deelneem. 

6.3. Daar word melding gemaak van verskillende toerustingsgeleenthede. Geen 

toerustingsmateriaal op die webblad self nie. 

6.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik deur middel van Facebook en 'n aalynvorm 

waardeur met die kantoor kontak gemaak kan word.  

6.5. Geen skakels na ander webblaaie 

7. Waterkloof   www.waterkloofkerk.co.za  

7.1. Die voorblad is baie formeel en bevat self niks wat missionaal van aard is nie. 

7.2. In verskillende van die ander blaaie word inligting oor die gemeente se missionale 

betrokkenheid gegee en lidmate uitgenooi om daaraan te kom deelneem 

7.3. Alhoewel daar moeite gedoen word om geloofsvorming in die gemeente op verskillende 

maniere te bevorder, word op die webblad self geen toerustingsmateriaal of preke 

voorsien nie. 

7.4. Geen interaktiewe kommunikasiekanaal nie behalwe deur 'n aanlyn vorm in te vul of per 

telefoon kontak te maak. 

7.5. Geen skakels na ander webblaaie 

8. NG Hulp en Hoop Gemeenskapskerk (Potgietersrus)   www.nghulpenhoop.org.za  

8.1. Op die voorblad is die gemeente se naam baie missionaal van aard. Verder is daar net 

inligting oor die week se program. 

8.2. In die ander blaaie van die webblad word baie inligting gegee oor die gemeente se 

missionale betrokkenheid op 'n verskeidenheid van terreine binne en buite die 

gemeente. 
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8.3. Dit kom voor dat daar nie formele toerusting vir geloofsgroei aangebied word nie 

behalwe vir die funksionering van 'n hele aantal verskillende omgeegroepe. 

8.4. Geen interaktiewe kommunikasiekanaal word op die blad vermeld nie. 

8.5. Geen skakels na ander webblaaie 

9. Warmbad www.ngwarmbad.co.za 

9.1. ŉ Netjiese hoofblad wat dadelik die indruk van afhanklikheid van die Here onderlinge 

ondersteuning tussen lidmate suggereer. Verder bevat dit slegs ŉ indeks van die ander 

blaaie en kontak inligting. Die hoofblad is nie missionaal gerig nie en die foto van die 

kerkgebou wat baie prominent geplaas is, is hinderlik. Die simboliek van die foto waarin 

ŉ weerligstraal na die gebou afgaan is sprekend van die feit dat die Here die gemeente 

tot stand laat kom het. 

9.2. Al die ander blaaie van die webblad is daarop gerig om inligting oor die programme en 

aktiwiteite van die gemeente te voorsien. Daarvolgens blyk dit dat die gemeente wel 

grootliks missionaal op die gemeenskap gerig is.  

9.3. Daar is geen toerustingsmateriaal op die webblad nie, selfs nie die inhoud van die preke 

nie. Uit die blyk dit tog dat daar op verskillende maniere toerusting van lidmate vir 

missionale bediening gedoen word. 

9.4. Interaksie is moontlik deur op skakel na Kerknet te klik. 

9.5. Op die hoofblad is daar skakels na Kerknet, Krux en Melissa Kloppers Home. Geen 

ander skakels. 

10. Montana    www.ngmontana.co.za 

10.1. Netjiese en eenvoudige voorblad wat gebruikersvriendelik is. Op die voorblad is daar 

inligting oor die program van die week, ŉ kort boodskap uit die Woord, ŉ skakel na ŉ 

Bybel webblad, ŉ kort foto vertoning van ŉ uitstappie van die seniorlidmate en ŉ 

navigasie spyskaart na die ander blaaie van die webblad. Die logo van die gemeente 

plaas klem op gesinsverhoudinge. Die voorblad self is nie missionaal van aard nie. 

10.2. Die ander blaaie van die webblad het baie inligting oor die gemeente se missionale 

betrokkenheid in die gemeenskap en daarbuite. Dit blyk dat die gemeente tog ŉ 

missionale visie het waarby lidmate betrokke is. 

10.3. Daar word nie toerustingsmateriaal as sodanig op die webblad geplaas nie. Daar is wel 

skakels na webblaaie waar geestelike verryking bekom kan word. Hiervan is die 

belangrikste die skakel na Bybelkennis, ŉ webblad waar allerlei Bybelse temas en 

teologiese vraagstukke aangespreek word. 

10.4. Interaksie word moontlik gemaak deur na die skakel van Nuconnect op die voorblad te 

gaan. 

 
 
 



 

206 
 

10.5. Op die hoofblad is daar ŉ skakel na ŉ blad waar skakels na ŉ hele reeks ander ter sake 

webblaaie gevind kan word. So byvoorbeeld is daar skakels na die Algemene Sinode se 

webblad, die Kerkbode en Lig tydskrifte, Bybelmedia en die Bybelgenootskap van Suid-

Afrika. 

11. Waverley    www.ngwaverley.co.za 

11.1. Baie eenvoudige hoofblad wat mens onmiddellik prikkel om verder te lees en geestelik 

verryk te word. Op die voorblad is slegs ŉ woord van welkom, verwysings na geestelike 

artikels en die navigasie spyskaart na die ander blaaie van die blad. Dit het beslis 

missionale betekenis. 

11.2. Die ander blaaie van die webblad bevat inligting oor al die aksies, bedieninge en 

programme van die gemeente. 

11.3. Daar is heelwat toerustingsmateriaal in die webblaaie wat geestelik verrykend is. die 

preke kan op twee maniere afgelaai word: as teks en as klank. Groepleiers word 

voorsien van stof om in kleingroepe te bespreek aan die hand van gestruktureerde 

besprekingsvrae. Heelwat leesstof word beskikbaar gemaak. 

11.4. Die blad maak baie van interaksie. Op elke afsonderlik blad is daar geleentheid om 

kommentaar te lewer. Kommentaar word op die blad bekend gestel. Die interaktiewe 

aard maak die blad baie missionaal van aard. 

11.5. Daar word nie skakels na ander webblaaie gegee nie. 

12. Rustenburg     www.ngmoedergemeentertb.co.za 

12.1. Die hoofblad in redelik eenvoudig maar nie altyd baie duidelik uiteengesit nie. Dit 

voorsien slegs inligting oor die program van die gemeente en ŉ navigasie spyskaart na 

die verskillende ander blaaie van die blad. 

12.2. Die ander blaaie van die webblad verskaf hoofsaaklik inligting oor die bediening en 

aktiwiteite van die gemeente. Daaruit blyk dat die gemeente missionaal op verkillende 

maniere by die gemeenskap en wyer betrokke is. ongelukkig is ŉ aantal van die blaaie 

nie op datum nie. 

12.3. ŉ Daaglikse Bybelvers en preke in klank kan dien as toerustingsmateriaal. 

12.4. Interaksie is moontlik deur middel van Facebook en Werfjoernaal inskrywings. 

12.5. Ander skakels verwys net na die Sentrum vir Kontekstuele Bediening, die gemeente se 

nuusblad en die nuusbrief van die Burnards (sendelinge). 

13. Doornpoort  www.ngdoornpoort.co.za 

13.1. Die voorblad is tegnies swak versorg. Die klem val baie swaar op die feit dat die 

gemeente vir gelowiges bedoel is en dus ŉ negatiewe effek op nie-gelowiges sal hê. Op 

die hoofblad word slegs inligting oor die gemeente se program, ŉ uiteensetting van die 

gemeente se leuse (nie missionaal van aard) en ŉ spyskaart na die ander blaaie gegee. 
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13.2. Die blaaie gee slegs inligting oor die bedieninge en aksies van die gemeente. Heelwat 

daarvan is tegnies swak versorg. 

13.3. Geen toerustingsmateriaal word gegee nie. 

13.4. Die webblad is nie interaktief nie. 

13.5. Geen skakels na ander webblaaie nie. 

14. Proteapark  www.ngproteapark.co.za 

14.1. Die hoofblad is mooi netjies en goed versorg met ŉ eenvoudige uitleg. ŉ Skyfievertoning 

oor verskillende aspekte van die gemeente se bediening en aksies maak die interessant. 

Die woord van welkom is missionaal van aard en laat almal welkom voel. ŉ Duidelik en 

eenvoudige navigasie spyskaart na die ander blaaie is gebruikersvriendelik van aard. 

14.2. Die ander blaaie van die webblad bevat duidelike inligting oor die bedieninge en 

programme van die gemeente. Die gemeente is duidelik na binne en na buite 

missionaal ingestel en nooi mense om te kom deelneem. 

14.3. Alhoewel daar vir verskillende toerustingsgeleenthede in die program van die gemeente 

voorsiening gemaak word, word die materiaal nie op die webblad beskikbaar gestel nie. 

Slegs die preke word in beeld en klank te koop aangebied. 

14.4. Op die hoofblad is skakels na ŉ Werfjoernaal, Twitter, Facebook en YouTube vir 

interaksie beskikbaar gestel. 

14.5. Geen ander skakels word getoon nie. 

15. Pretoria  www.pretoriachurch.org 

15.1. Die hoofblad is baie eenvoudig met slegs ŉ verduideliking van die gemeente se aard en 

ŉ navigasie spyskaart na die ander blaaie toe. Wat die hoofblad veral missionaal van 

aard maak, is die feit dat die blad in Afrikaans en Engels aangebied word. 

15.2. Die ander blaaie van die blad verskaf slegs verduidelikings van die verskillende bene 

van die gemeente se bediening sonder inligting oor die aktiwiteite of programme. 

15.3. Geen toerustingsmateriaal nie. 

15.4. Geen interaktiewe skakels nie. 

15.5. Geen verwysing na ander skakels nie. 

16. Wonderboompoort     www.wonderboompoort.com 

16.1. Die hoofblad is baie besig en vol nuusberigte asook ŉ baie uitgebreide navigasie 

spyskaart wat die ander blaaie aandui. Die week se dagboek verskyn ook op die 

hoofblad. Dit is missionaal van aard in die mate wat die nuusberigte prikkelend is en die 

logo van die gemeente ŉ aanduiding gee dat die gemeente na ander se nood omsien. 

16.2. Die ander blaaie op die blad verskaf hoofsaaklik inligting oor die aktiwiteite en 

bedieninge van die gemeente. 
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16.3. Behalwe dat die preke in klank beskikbaar gestel word, is daar nie ander 

toerustingsmateriaal op die blad beskikbaar nie. Daar is wel ŉ skakel na SermonCentral 

wat toegang tot geestelike versorgingsmateriaal bied. 

16.4. Interaksie word moontlik gemaak via Facebook. 

16.5. ŉ Paar skakels word gegee na relevante webbladsye. 

17. Wierdapark-Suid  www.wierdapark-suid.co.za 

17.1. Die hoofblad is besonder besig met allerlei grafika oor aktiwiteite wat verwarrend is. dit 

is nie missionaal van aard nie. Daar is ook ŉ navigasie spyskaart na die ander blaaie. 

17.2. Die ander blaaie verskaf kortliks inligting oor die bedieninge in die gemeente maar 

vertoon nie regtig ŉ missionale karakter nie. 

17.3. Geen toerustingsmateriaal nie. 

17.4. Interaksie is moontlik via Facebook. 

17.5. Geen ander skakels beskikbaar nie. 

18. Magalieskruin  www.magalieskruin.com 

18.1. ŉ Eenvoudige hoofblad met ŉ uitgebreide skyfievertoning as sentrale fokus en ŉ skraal 

navigasie spyskaart na die ander blaaie. Dit is nie missionaal van aard nie. 

18.2. Ander blaaie verskaf net die nodigste algemene inligting oor die aksies en bedieninge in 

die gemeente en is nie missionaal van aard nie. 

18.3. Daar is geen toerustingsmateriaal nie behalwe dat die preke op video beskikbaar gestel 

word. 

18.4. Interaksie is moontlik via Twitter en Facebook. 

18.5. Geen ander skakels nie. 

19. Hartbeespoort  www.hartiesng.com 

19.1. Die hoofblad is netjies uiteengesit. Die skyfievertoning van die kerkgeboue is lastig. ŉ 

Kort uiteensetting van die gemeente se identiteit beklemtoon die erkenning van 

diversiteit onder lidmate. Daar is ŉ netjiese navigasie spyskaart oor die ander blaaie. 

Die hoofblad is nie regtig missionaal van aard nie. Die hoofblad en ander blaaie is 

geneig om effe stadig oop te maak. 

19.2. Die ander blaaie verskaf kortliks inligting en uiteensettings van die gemeente se 

bedieninge sonder om regtig detail te gee. Dit is nie missionaal gerig nie. 

19.3. Geen toerustingsmateriaal nie. 

19.4. Geen interaktiewe skakels nie. 

19.5. Geen ander skakels nie. 

20. Eldoraigne Familiekerk   www.eldofam.co.za 
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20.1. Die hoofblad open met die missieverklaring in Afrikaans en Engels. Behalwe vir die 

navigasie spyskaart is daar net twee nuusberigte en skakels na Twitter en Lignet. Die 

blad skep ŉ missionale indruk. 

20.2. Die ander blaaie bevat inligting oor die aksies, bedieninge en programme van die 

gemeente. 

20.3. Daar word baie toerustingsmateriaal vir geestelike groei beskikbaar gestel. Mense word 

ook telkens uitgenooi om self artikels vir plasing in te stuur. 

20.4. Die blad bied ruim geleentheid tot interaktiewe deelname deur middel van Facebook, 

Twitter en epos. 

20.5. Op verskillende blaaie is daar skakels na ander relevante webbladsye. 

21. Florauna   www.ngkflorauna.za.net  

21.1. Die uitleg van die hoofblad is baie eenvoudig met ŉ verklaring van voorneme wat klem 

plaas op verhoudings en diens. Dit as sodanig het missionale betekenis. Verder is daar 

ŉ verwysing na dagstukkies (verouderd) die program van die week, ŉ skakel na 

Facebook en die navigasie spyskaart na die ander blaaie. 

21.2. Die ander blaaie lyk baie belowend totdat dit oopgemaak word en jy dan ontdek dat 

daar niks in is nie. Dit verskaf wel inligting wat missionale potensiaal inhou. 

21.3. Die blad gee slegs inligting oor toerustingsgeleenthede maar geen materiaal nie. 

21.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik deur Facebook. 

21.5. Daar word slegs skakels na die Algemene Sinode en Geopende Deure gegee. 

22. Pierneef   www.ngkpierneef.co.za  

22.1. Die hoofblad nooi alle tipes mense uit om by hierdie gemeente tuis te kom. Behalwe die 

navigasie spyskaart bied dit ook geestelike voedsel uit die Woord en verwysings na die 

afgelope Sondag se preek asook ŉ skakel na die eietydse Bybelvertaling waarin die 

deurlopende storie van die Bybel vertel word. Mense word ook genooi om ŉ verskil te 

kom maak en die week se program word gegee. Dan is daar ook die navigasie 

spyskaart wat na die ander blaaie op die blad verwys. Die hoofblad het ŉ sterk 

missionale impak. 

22.2. Die ander blaaie gee inligting oor die gemeente se identiteit en bedieningstruktuur. 

Hierin word beklemtoon dat die gemeente se bediening gemeenskapsentries gefokus is. 

Daarin lê ŉ missionale identiteit opgesluit. 

22.3. Die webblad bied heelwat toerustingsmateriaal vir geestelike ontwikkeling. Klankbane 

van preke kan ook direk van die internet afgelaai of per CD bestel word. 

22.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

22.5. Daar word heelwat skakels na ander webblaaie gegee wat tegelyk missionale 

diensgeleenthede asook geestelike toerusting bied. 
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23. Pretoria-Oos   www.ooskerk.org.za  

23.1. Die hoofblad bied ŉ rustige verwelkoming. Deur die bekendstelling van die gemeentes 

se waardes en droom word ŉ missionale leefstyl openbaar wat ander lok om deel te 

word. 

23.2. Die ander blaaie gee ŉ uiteensetting van die gemeente se aktiwiteite en bedieninge. 

Daar is nie veel inligting oor missionale betrokkenheid nie. 

23.3. Geen geestelike toerustingsmateriaal word aangebied nie, ook nie enige preke nie. 

23.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik deur Facebook en ŉ Werfjoernaal. 

23.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

24. Raslouw   www.raslouw.co.za  

24.1. Die hoofblad is eenvoudig en kommunikeer baie duidelik deur skematiese voorstellings 

en woorde dat die gemeente missionaal binne en buite die gemeente betrokke wil wees. 

Tegnies is die flitsende beeld en woorde net hinderlik op die oë. 

24.2. Die ander blaaie van die blad gee kortliks net die nodigste inligting oor die gemeente se 

bedieninge en program. Dit is nie missionaal van aard nie. gegewens is verouderd. 

24.3. Geen geestelike toerustingsmateriaal word aangebied nie, ook nie enige preke nie. 

24.4. Interaktiewe kommunikasie is slegs moontlik via elke leraar se werfjoernaal. 

24.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

25. SA Gemeente   www.sagemeente.com  

25.1. Die hoofblad is eenvoudig en is Afrikaans en Engels geskryf. Die skyfievertoning van 

foto’s en woorde skep ŉ goeie missionale aanslag. Die res van die blad bied inligting 

oor nuusgebeure en ŉ navigasie spyskaart na die ander blaaie. 

25.2. Die ander blaaie van die blad verwys na die verskillende bedieningspunte van die 

gemeente en die aksies, programme en bedieninge wat daar gebeur. 

25.3. Daar word nie toerustingsmateriaal aangebied nie behalwe vir preke wat beskikbaar 

gestel word. 

25.4. Geen interaktiewe kommunikasie moontlik nie. 

25.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

26. Sesmylspruit    www.sesmyl.co.za  

26.1. Behalwe vir die gemeente se logo en verklaring van voorneme is slegs die navigasie 

spyskaart baie groot afgedruk. Die verklaring het ŉ missionale strekking. 

26.2. Die ander blaaie gee ŉ baie kort uiteensetting van die gemeente se bedrywighede. Die 

omslagtige manier om by die inligting uit te kom, is missionaal gesproke teen produktief. 

26.3. Behalwe vir die materiaal wat in kleingroepe bestudeer word, word geen ander 

toerustingsmateriaal gegee nie. 

26.4. Geen interaktiewe kommunikasie moontlik nie. 
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26.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

27. Suidoos Pretoria   www.stellastraat.co.za  

27.1. Die hoofblad gee slegs inligting oor byeenkomste van die gemeente en ŉ navigasie 

spyskaart na die ander blaaie. Dit het geen missionale betekenis nie. 

27.2. Die ander blaaie gee baie kortlikse inligting oor die aksies van die gemeente. Dit blyk 

dat die gemeente elke Sondagmiddag ook ŉ erediens in ŉ ander taal as Afrikaans of 

Engels aanbied en in dié sin dus missionaal betrokke is. Melding van ander hulp word 

ook breedweg genoem sonder om detail te gee. 

27.3. Toerustingsmateriaal word verskaf in die vorm van klankopnames van preke en video 

opnames van Bybelstudie geleenthede. 

27.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook, Twitter en epos. 

27.5. Geen ander skakels woord voorsien nie. 

28. Universiteitsoord   www.universiteitsoord.co.za  

28.1. Die hoofblad het benewens die naam van die gemeente slegs twee sketse wat verwys 

na die twee afsonderlike bedieningsfasette van die gemeente naamlik residensieel en 

studente.  

28.2. Die ander blaaie gee kursoriese inligting oor die gemeente se bedrywighede vanuit 

beide afdelings. Dit blyk dat die gemeente by ŉ hele paar missionale projekte betrokke 

is – ook in vakansietye. 

28.3. Daar word nie toerustingsmateriaal op die webblad beskikbaar gestel nie. 

28.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook en epos. 

28.5. Geen ander skakels word voorsien nie. 

29. Wierdapark    www.ngwierdapark.co.za  

29.1. Op ŉ baie eenvoudige en netjiese hoofblad word mens onmiddellik bewus van die 

gemeente se missionale ingesteldheid. Die hoofblad verduidelik hierdie houding deur ŉ 

skematiese uitbeelding. Verder is daar net die navigasie spyskaart na die ander blaaie 

toe. 

29.2. Die inligting op die ander blaaie het beslis ŉ baie sterk missionale karakter. 

29.3. Daar word heelwat toerustingsmateriaal beskikbaar gestel in die webblaaie. 

29.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via epos. 

29.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

30. Andrew Murray Pretoria   www.andrewmurraypretoria.co.za 

30.1. Die hoofblad laat die klem val op kort boodskappe in die leraar se Werfjoernaal. Die 

program van die gemeente se aktiwiteite word ook aangekondig en die navigasie 

spyskaart na die ander blaaie. 
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30.2. Die ander blaaie van die webblad bied net die basiese inligting oor uitreik aksies van die 

gemeente. Oor die bedieninge self, word nie veel gesê nie. Die bediening in die 

gemeente is missionaal van aard en mense word deur die blaaie uitgenooi tot deelname. 

30.3. Geen toerustingsmateriaal word op die webblad aangebied nie. 

30.4. Interaksie is moontlik via die Werfjoernaal, Twitter en Flickr. 

30.5. Geen ander skakels word aangebied nie. 

31. Hartbeesspruit-Queenswood   www.ngkhq.co.za 

31.1. Die hoofblad het ŉ eenvoudige uitleg met ŉ storie oor geloof en die program van die 

gemeente naas die navigasie spyskaart na die ander blaaie toe. Dit is nie missionaal 

ingestel nie. 

31.2. Die ander blaaie verskaf inligting oor die gemeente se bedieninge en aktiwiteite. Dit 

bevat heelwat oor die gemeente se missionale betrokkenheid in die gemeente en 

gemeenskap. 

31.3. Toerustingsmateriaal is beskikbaar via skakels wat op die webblad na ander webblaaie 

gegee word. 

31.4. Geen interaktiwiteit word voorsien nie. 

31.5. ŉ Hele paar sinvolle skakels na ander webblaaie word voorsien. 

32. Louis Trichardt   www.stadopdieberg.co.za 

32.1. Die hoofblad vertoon ŉ verduideliking van die gemeente se missionale visie aan die 

hand van ŉ kort uiteensetting van Matt 5:14. Die kontakbesonderhede en navigasie 

spyskaart na ander blaaie verskyn ook. 

32.2. Die ander blaaie verskaf net die nodigste inligting oor die gemeente se werksaamhede. 

Uit die inligting blyk dit dat die gemeente ŉ missionale visie het en dat lidmate 

aangemoedig word om dit uit te leef. Sommige blaaie is verouderd. 

32.3. Geen toerustingsmateriaal word aangebied nie. 

32.4. Geen interaktiewe kommunikasie nie behalwe deur eposse met die leraars. 

32.5. Geen ander skakels nie. 

33. Mootvallei   www.ngmootvallei.co.za 

33.1. Die webblad bestaan nog net uit ŉ hoofblad waarop die nodigste kontakbesonderhede 

en inligting oor byeenkomste gegee word. 

34. Quaggapoort   www.ngkerkquaggapoort.co.za 

34.1. Die webblad bestaan nog net uit ŉ missiestelling en verder inligting oor 

kontakbesonderhede. 

35. Rietfontein-Suid   www.rietfontein-suid.ng.org.za 

35.1. Die hoofblad gee ŉ roepingsverklaring waaruit dit duidelik blyk dat die gemeente 

missionaal betrokke is in die gemeenskap en wyer wêreld. Daar is ook inligting oor die 
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gemeente se byeenkomste en ander skakels na ŉ verskeidenheid aksies en ander 

artikels. 

35.2. Die ander blaaie gee inligting oor veral die gemeente se betrokkenheid by die nood in 

die gemeenskap en ondersteun die missionale bewussyn sterk. 

35.3. ŉ Hele aantal skakels na webblaaie met geestelike toerustingmateriaal word in die 

webblad bekend gestel. 

35.4. Behalwe vir epos is daar geen ander interaktiewe kommunikasiestelsel nie. 

35.5. Daar word wel skakels na ander webblaaie gegee. 

36. Thabazimbi  www.ngthabazimbi.co.za 

36.1. Naas die navigasie spyskaart na ander blaaie verskyn op die hoofblad slegs 

kontakbesonderhede en die program van die gemeente se aktiwiteite. Dit is nie 

missionaal gerig nie. 

36.2. Op die ander blaaie verskyn inligting oor die gemeente se aktiwiteite. Daar word 

melding gemaak van heelwat uitreik na nood in die gemeenskap en is in dié sin 

missionaal van aard. Die data is ongelukkig nie op datum nie. 

36.3. Behalwe vir preke wat in teks beskikbaar gestel word (nie op datum nie), is daar geen 

ander toerustingsmateriaal nie. 

36.4. Interaktiewe kommunikasie word moontlik gemaak via Facebook. 

36.5. Daar word geen ander skakels gegee nie. 

37. Villieria   www.ngv.co.za 

37.1. ŉ Skyfievertoning op die hoofblad plaas klem op die gemeente se missionale 

ingesteldheid. Daar verskyn ook ŉ prominente verwysing na die preke en die program 

van die aktiwiteite. Die navigasie spyskaart verskyn horisontaal bo-aan die hoofblad. 

37.2. Die ander blaaie gee inligting oor die programme in die gemeente. Geen verduideliking 

oor die bedieninge word gegee nie. 

37.3. Geen toerustingsmateriaal word verskaf nie. 

37.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook, Twitter en epos. 

37.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

38. Waterkloofrif  www.ngwaterkloofrif.co.za 

38.1. Op die hoofblad word almal op eenvoudige maklike manier welkom geheet sodat almal 

by hierdie gemeente kan tuis voel. Dit is baie missionaal van aard. Die 

kontakbesonderhede, program vir die week en navigasie spyskaart na die ander blaaie 

word ook aangedui. 

38.2. Die ander blaaie verskaf inligting oor die fokusareas in die gemeente se bediening. 

Hieruit is dit duidelik dat die gemeente in en buite die gemeenskap missionaal ingestel 

is. 
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38.3. Toerusting van lidmate is ŉ hoë prioriteit. Inligting oor die programme vir toerusting word 

gegee asook skriftelike lesings oor Bybelstudies wat afgelaai kan word. 

38.4. Geen interaktiewe skakels nie. 

38.5. Geen ander skakels na ander webblaaie nie. 

39. Wonderpark   www.ngwonderpark.co.za 

39.1. ŉ Netjiese hoofblad vertoon skyfies met foto’s van gebeure in die gemeente, inligting 

oor die program van die gemeente se aktiwiteite en ŉ navigasie spyskaart na die ander 

blaaie. ŉ Duidelike skakel na preke op YouTube verleen ŉ missionale karakter daaraan. 

39.2. Die ander blaaie bied slegs kontakinligting na die kommissies van die kerkraad. Geen 

uiteensetting van die bedieninge en aksies nie. die program van die gemeente kan op 

die afkondigings gelees word. 

39.3. Behalwe vir preke wat in teksformaat en op YouTube gevind kan word, is daar geen 

ander toerustingsmateriaal nie. 

39.4. Interaktiewe kommunikasie kan via Facebook gedoen word. 

39.5. Geen ander skakels word voorsien nie. 

40. Wonderboom-Suid   www.ngkwbs.org.za 

40.1. Die hoofblad is eenvoudig saamgestel en uiters missionaal van aard. Benewens 

nuusberigte uit die gemeente en ŉ navigasie spyskaart na die ander blaaie word ŉ foto 

vertoon van ŉ gedeelte van die skilderwerk in die Sistynse kapel. As jy op die foto klik 

neem dit jou na ŉ pragtige eenvoudige verduideliking van Jesus se liefde vir alle mense 

en die betekenis daarvan vir elkeen op aarde. Dit word vergesel van ŉ uitnodigingsvorm 

om ŉ oorgawe aan Jesus te maak en aanlyn in te stuur vir voorbidding en 

ondersteuning. 

40.2. Die ander blaaie bied inligting oor die bedieninge, die program en aksies van die 

gemeente en is baie missionaal in gestel. 

40.3. Daar word op die webblad self heelwat toerustingsmateriaal in verskillende formate 

aangebied. Oud en jonk kan geestelik verryk word. Die preke word in HTML formaat en 

as teks aangebied. Selfs humor word benut om verhale vir kinders aan te bied. Enige 

geloofsvraag kan aanlyn ingestuur word en sal deur kundiges beantwoord word. 

40.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik deur die gemeente se Werfjoernaal, aanlyn 

vorms in te vul en per epos. 

40.5. Daar is ŉ blad wat ŉ hele verskeidenheid skakels na ander webblaaie alfabeties van A 

tot Z bekend stel. Sodoende word mens bewus van ŉ hele aantal geestelik verrykende 

webblaaie. 

41. Alkmaar   www.alkmaar.co.za  
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41.1. ŉ Pragtige en baie interessante webblad wat deur middel van die ontwerp prikkelend is 

en mens se aandag vang en sodoende missionale betekenis het. Op die hoofblad is 

slegs ŉ verklaring van voorneme en die navigasie spyskaart na die ander blaaie. Die 

verklaring het wel missionale betekenis. 

41.2. Dit is jammer dat die ander blaaie van die blad teleurstel. Daar is slegs ŉ beskrywing 

van die gemeente se visie en missie en hier en daar iets oor die program van die 

aktiwiteite. 

41.3. Geen toerustingsmateriaal word voorsien nie. 

41.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook, Twitter en epos. 

41.5. Geen ander skakels na webblaaie nie. 

42. Barberton   www.ngkerkbarberton.co.za  

42.1. ŉ Netjiese webblad waarvan die hoofblad slegs die missie waarin verklaar word dat die 

gemeente met hulle gawes ŉ verskil in die samelewing wil maak en inligting oor die 

gemeente se herkoms en navigasie spyskaart na die ander blaaie van die webblad. 

42.2. Die ander blaaie gee slegs kontakinligting oor die verskillende bedieninge van die 

gemeente. Dit is geensins missionaal van aard nie. Die blaaie is baie verouderd. 

42.3. Geen toerustingsmateriaal beskikbaar nie 

42.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via die gemeente se Werfjoernaal. 

42.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

43. Bronkhorstspruit   www.ngbhs.co.za  

43.1. Die hoofblad open met ŉ foto van die kerkgebou en ŉ lied wat speel. Op die hoofblad is 

nuusbrokkies en ŉ kort artikel in Engels oor die hantering van die lewe saam met God 

na analogie van Noag se ark. Laasgenoemde het missionale betekenis. Daar is ook ŉ 

navigasie spyskaart na die ander blaaie op die webblad. 

43.2. Die ander blaaie verduidelik in detail hoe die struktuur van die gemeentelike aktiwiteite 

daar uitsien en wat die reëls vir funksionering is. Die inhoud van die aksies en /of 

bedieninge word nie gegee nie. dit blyk dat die gemeente volgens baie sterk 

fundamentalistiese en wettiese sienings van organisasie funksioneer. Laasgenoemde is 

teen-missionaal van aard. 

43.3. Geen toerustingsmateriaal word aangebied nie. Die preke word wel in verkorte 

teksformaat beskikbaar gestel. 

43.4. Geen interaktiewe kommunikasie moontlikhede nie. 

43.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

44. Dennesig   www.ngdennesig.org.za  
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44.1. Die hoofblad bevat inligting oor die gemeente se aksies en program asook ŉ navigasie 

spyskaart na die ander blaaie. ŉ Vriendelike woord van welkom aan alle mense het 

beslis missionale waarde. 

44.2. Die ander blaaie noem slegs die verskillende aksies en bedieninge in die gemeente 

maar verskaf geen verdere inligting nie. 

44.3. Geen direkte toerustingsmateriaal word aangebied nie. 

44.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook, Twitter en epos. 

44.5. Daar word baie skakels aangebied wat onder andere na ŉ hele paar webblaaie met 

toerustende waarde verwys. In dié sin van die woord het die blad missionale betekenis. 

45. Doornkloof   www.ngdoornkloof.org.za  

45.1. Die hoofblad is ŉ baie eenvoudige en pragtige aanbieding van die gemeente se missie 

vanuit Ef 3:8 en het ŉ sterk missionale inslag. Behalwe hierdie missie is daar ook ŉ kort 

navigasie spyskaart na die ander blaaie. 

45.2. Die ander blaaie verwys slegs na administratiewe sake, die nuusblad en gespreksforum 

waar verskeie temas aangeraak word. 

45.3. Geestelike stimulering kan ervaar word deur deel te neem aan die gespreksforum en 

preke wat bestel kan word. Die Media-bediening maak opnames van alle eredienste op 

CD, en spesiale dienste (soos doopdienste) word ook opgeneem op DVD. 

45.4. Interaktiewe kommunikasie in moontlik via die gespreksforum. 

45.5. Geen ander skakels word voorsien nie. 

46. Elarduspark   www.ngelarduspark.org.za  

46.1. Die hoofblad maak oop met ŉ duidelike en eenvoudige woord van welkom aan alle 

mense. Dan is daar ook naas ŉ navigasie spyskaart na die ander blaaie inligting oor die 

gemeente se verklaring van voorneme en die program van die maand. Die hoofblad 

kom beslis missionaal oor. 

46.2. Die ander blaaie bied kortliks inligting oor die aktiwiteite van die gemeente en nooi almal 

uit om daaraan te kom deelneem. 

46.3. Alhoewel geen toerustingsmateriaal op die webblad gegee word nie, word na heelwat 

ander bronne waar geestelike voedsel bekom kan word, verwys. 

46.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

46.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

47. Groblersdal   www.ngkerkgroblersdal.co.za  

47.1. Die hoofblad bied inligting oor die gemeente se programme, nuusberigte, die gemeente 

se visie en missie en ŉ uitgebreide navigasie spyskaart na die ander blaaie. Dit is nie 

regtig missionaal van aard nie. 
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47.2. Die ander blaaie gee inligting oor die aksies en  bedieninge in die gemeente asook 

detail kontakinligting na die verskillende verantwoordelike persone. Dit blyk dat die 

gemeente daarop ingestel is om ŉ verskil in die gemeenskap te maak. 

47.3. Geen direkte toerustingsmateriaal op die webblad self nie, maar wel verwysing na 

geestelike lektuur wat bestel kan word. 

47.4. Geen interaktiewe netwerk nie. 

47.5. Geen ander skakels word verskaf nie. 

48. Kerksondermure   www.kerksondermure.org  

48.1. Die hoofblad open met ŉ prikkelende skyfiereeks oor die bedieninge in die gemeente 

wat mens se belangstelling dadelik aanwakker om na die detail daarvan te gaan soek. 

Dit het sterk missionale betekenis. Verder word inligting oor die mees resente aktiwiteite 

gegee, ŉ skakel na oudio-preke en ŉ navigasie spyskaart na die ander blaaie. Die naam 

van die gemeente het sterk missionale waarde en maak die bediening oop na alle 

mense in die samelewing. 

48.2. Die ander blaaie verduidelik in detail wat al die aksies en bedieninge van die gemeente 

behels met al die nodige kontakinligting wat nodig is daarby. Dit is duidelik dat die 

gemeente ŉ geweldig wye bedieningsveld in die gemeenskap en onder gemeentelede 

hanteer. Dit het baie missionale waarde. 

48.3. Naas die preke wat in klank afgelaai kan word, is daar ook verskeie ander 

toerustingsmateriaal op die webblad beskikbaar vir geestelike ontwikkeling en 

toerusting rakende verskeie praktiese fasette van die lewe. 

48.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook en Twitter. 

48.5. Geen ander skakels word aangedui nie. 

49. Lux Mundi   www.luxmundi.org.za  

49.1. Die naam van die gemeente verklap alreeds die missionale ingesteldheid van die 

gemeente se visie en missie. Op die hoofblad word inligting oor die gemeente se 

eredienste, preke en nuusbulletin gegee asook verwysings na ander belangrike inligting 

oor aksies en onderwerpe.  

49.2. Die ander blaaie gee gedetailleerde inligting oor al die bedieninge en aktiwiteite van die 

gemeente. Dit is duidelik dat die gemeente sterk missionaal funksioneer. 

49.3. Daar word op die webblad self heelwat toerustingsmateriaal in verskillende formate 

aangebied vir geestelike vorming. Ook die preke word in mp3-formaat beskikbaar gestel. 

49.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook, Twitter en verskillende 

Werfjoernale. 

49.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

50. Lynnwoodrif   www.lynnwoodrif.co.za  
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50.1. Die hoofblad maak oop met ŉ pragtige prent van ŉ man se oop uitgestrekte hand wat 

onmiddellik ŉ missionale  boodskap verkondig. Verder is daar slegs ŉ navigasie 

spyskaart na die ander blaaie en enkele nuusgebeure wat vertoon word. 

50.2. Die ander blaaie gee detail inligting oor die gemeente se bedieninge en aktiwiteite. Die 

gemeente is duidelik missionaal ingestel op die gemeenskap. 

50.3. Op die blad self is daar nie toerustingsmateriaal nie, maar via die webblad kan kontak 

gemaak word met die gemeente se uitgebreide Bybelskool wat ook per 

korrespondensie beleef kan word. 

50.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. Op die hoofblad word ook 

geleentheid gebied tot deelname aan ŉ aanlyn meningsopname oor verskillende 

aspekte van die erediens. 

50.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

51. Lyttleton-Noord     www.omgeekerk.co.za  

51.1. Die blad is waarskynlik nog in die ontwerp stadium want die blad maak oop met ŉ skoon 

hoofblad en die ander blaaie op die navigasie spyskaart is nog leeg. 

52. Lyttelton-Oos   www.lytteltonoos.org.za  

52.1. Die eenvoudige hoofblad laat enige leser dadelik tuis voel. Dit is duidelik dat hierdie 

gemeente met deernis vir alle mense ruimte skep en ingestel is op missionale uitreik na 

die gemeenskap. Daar is ŉ duidelike verwysing na die preke en ander hulpmiddels vir 

geestelike groei. Verder is daar ŉ navigasie spyskaart na die ander blaaie en enkele 

resente nuusflitse. 

52.2. In die ander blaaie word die aktiwiteite en bedieninge van die gemeente op eenvoudige 

maar effektiewe wyse verduidelik met ŉ sterk missionale strekking daarin. 

52.3. Naas die preke wat in klank afgelaai kan word, is daar ook artikels en video’s wat op 

geestelike ontwikkeling gerig is. 

52.4. Interaktiewe kommunikasie geskied via deelname aan die gemeente se Werfjoernaal. 

52.5. ŉ Hele paar ander skakels na kerklike en ander bronne word aangebied. 

53. Meyerspark   www.ngmeyerspark.co.za  

53.1. ŉ Baie eenvoudige en mooi hoofblad wat uitnodigend van aard is. Behalwe inligting oor 

die byeenkomste is daar ŉ eenvoudige navigasie spyskaart na die ander blaaie. 

53.2. Die ander blaaie noem slegs die bedieninge van die gemeente sonder om daaroor 

inligting of kontakbesonderhede te gee. 

53.3. Geen toerustingsmateriaal word gegee nie. 

53.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

53.5. Slegs ŉ skakel na die sinode se nuusbrief word gegee. 

54. Middelburg   www.witkerk.co.za  
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54.1. Die netjiese en eenvoudige hoofblad vermeld slegs die visie van die gemeente en ŉ 

navigasie spyskaart van die ander blaaie. 

54.2. Die ander blaaie noem slegs die aktiwiteite van die gemeente sonder enige ander 

inligting. Dit blyk uit die blaaie dat die gemeente ŉ ryk geskiedenis het. Hieroor word 

heelwat inligting verskaf. Die blaaie is nie missionaal ingestel nie. 

54.3. Geen toerustingsmateriaal behalwe die preke wat in teksformaat afgelaai kan word, 

word verskaf. 

54.4. Geen interaktiewe kommunikasie netwerk nie. 

54.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

55. Middelburg-Suid   www.midsuid.co.za  

55.1. Op die voorblad word slegs ŉ verwysing na die beroepingsproses en ŉ navigasie 

spyskaart na ander blaaie gegee. 

55.2. Die ander blaaie bied slegs inligting oor nuuswaardighede en noem net die waardes 

van die gemeente. Dit is nie missionaal van aard nie. 

55.3. Toerusting in die vorm van dagstukkies en preke in klankformaat word aangebied. 

55.4. Geen interaktiewe kommunikasienetwerk nie. 

55.5. ŉ Paar skakels na ander geestelike webblaaie bied die moontlikheid van geestelike 

verryking. 

56. Moreletapark   www.moreleta.org  

56.1. Die hoofblad open met verskillende soorte inligting oor die gemeente se aktiwiteite en 

die program. Wat veral van groot missionale betekenis is, is die aanbied van ŉ aantal 

kort video’s wat handel oor die persoonlike geloofsgetuienisse van bekende en minder 

bekende persone. 

56.2. Die ander blaaie gee inligting oor die verskillende aktiwiteite, veral missionale aktiwiteite 

van die gemeente.  

56.3. Behalwe dat die preke in klank afgelaai kan word en daar handleidings vir groepleiers 

en Bybelstudiegroepe is, is daar nie aanlyn werklik toerustingsmateriaal nie. Daar word 

wel inligting gegee betreffende ŉ wye reeks verskeidenheid van toerustingsgeleenthede 

wat in die gemeente bygewoon kan word. 

56.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook en Twitter. 

56.5. Geen ander skakels na ander webblaaie word gegee nie. 

57. Kempton-Kruin   www.kruin-kerk.co.za  

57.1. Die netjiese hoofblad stel deur middel van die visie en missie van die gemeente dat 

hulle graag die koninkryk van God wil dien deur eerlike en liefdevolle verhoudings. 

Saam met die waardes wat uitgespel word, het die blad missionale betekenis daarin dat 

die leser dadelik geprikkel word om verder belang te stel. Die res van die hoofblad 
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verskaf naas ŉ navigasie spyskaart na die ander blaaie ook die nuutste inligting oor die 

mees resente aksies op die gemeente se program asook onlangse nuusbrokkies. Op ŉ 

prominente plek op die hoofblad word ook ŉ vers vir die maand uit die Bybel gegee. 

57.2. Die ander blaaie verduidelik die inhoud van die gemeente se bedieninge en stel dit 

duidelik dat dit gaan om gemeenskapsdiens. Die kalender kan ook daar gevind word. 

57.3. Daar is geen toerustingsmateriaal op die webblad nie behalwe vir die preke wat as 

klankbane afgelaai kan word. 

57.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik deur aanlyn kommentaar te lewer, ŉ vraag te vra 

of kommentaar te lewer deur die invul van ŉ aanlyn vormpie wat daarvoor ontwerp is. 

57.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

58. Premiermyn   www.premiermyn.ng.org.za  

58.1. Die hoofblad bevat slegs ŉ verwysing na die weeklikse oordenkings en ŉ kort navigasie 

spyskaart. 

58.2. Die ander blaai verwys slegs na die oordenkings, die afkondigings, kontakinligting en 

die gemeente se Werfjoernaal. Dit is geensins missionaal van aard nie. 

58.3. Geen toerustingsmateriaal behalwe miskien die kort oordenking elke week. 

58.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via die gemeente se Werfjoernaal. 

58.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

59. Garsfontein   www.nggars.org.za  

59.1. Die logo van die gemeente laat die indruk dat almal daar welkom is. As sodanig het dit 

missionale waarde. Verder word op die hoofblad slegs inligting oor die gemeente se 

eredienste en ander programme saam met die navigasie spyskaart geplaas. 

59.2. Die ander blaaie is daarop ingestel om kontakinligting oor die gemeente se aksies en 

bedieninge te gee asook programinligting. 

59.3. Behalwe vir die klankbane van die preke wat afgelaai kan word, is daar geen ander 

toerustingsmateriaal nie. 

59.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

59.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

60. Pierre van Ryneveld   www.pvr.co.za  

60.1. Behalwe die missionale naam van die gemeente, open die hoofblad met ŉ baie hartlike 

verwelkomings paragraaf wat mens dadelik aangetrokke laat voel. Verder word naas 

die navigasie spyskaart inligting en nuus oor die gemeente se program en aktiwiteite 

gegee. 

60.2. Die ander blaaie verskaf min inligting oor die gemeente se bedieninge. Inligting oor 

sommige programitems van die aktiwiteite en kontakinligting van leiers word wel gegee. 
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60.3. Preke kan as klankbane afgelaai word en daar is ŉ paar kort inspirerende geestelike 

video’s wat afgelaai kan word. Alhoewel daar heelwat toerustingsgeleenthede in die 

gemeente is, word die materiaal nie aanlyn beskikbaar gestel nie. 

60.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook, Twitter en ŉ aktiewe Werfjoernaal. 

60.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

 

61. Oosterlig   www.oosterlig.co.za  

61.1. Op die hoofblad is dit net die gemeente se logo wat missionale waarde het. Verder word 

naas die navigasie spyskaart slegs inligting oor die gemeente se program gegee. 

61.2. In die ander blaaie word die bedieningstruktuur met die verskillende bedieninge slegs 

genoem sonder om dit te verduidelik. 

61.3. Behalwe vir die preke wat in klankformaat afgelaai kan word, is daar geen ander 

toerustingsmateriaal op die webblad beskikbaar nie. 

61.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

61.5. Geen ander noemenswaardige skakels word gegee nie. 

62. Skuilkrans   www.skuilkrans.co.za  

62.1. Die hoofblad het nie werklik ŉ missionale aanslag nie. dit fokus op die erediensprogram 

en enkele nuusberigte. ŉ Kort navigasie spyskaart na die ander blaaie word gegee. 

62.2. Die ander blaaie gee kort en bondige inligting oor die bedieninge in die gemeente. Dit 

blyk dat daar tog heelwat missionale aksies in die gemeente gebeur alhoewel die indruk 

gelaat word dat dit hoofsaaklik om die gemeente gaan. 

62.3. Geen toerustingsmateriaal word gegee nie. 

62.4. Geen interaktiewe kommunikasie netwerk nie. 

62.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

63. Tygerpoort   www.ngtyger.com  

63.1. Die eerste paragraaf op die hoofblad dui aan dat die gemeente nie ter wille van die 

gemeente bestaan nie, maar graag in diens van ander wil funksioneer. verder word die 

program van aktiwiteite op die blad uiteengesit saam met die navigasie spyskaart na 

ander blaaie. 

63.2. Die ander blaaie gee inligting oor die gemeente se visie en aktiwiteite. Die bedieninge 

kry nie aandag nie. wat besondere missionale waarde het, is die kort video’s wat 

gebruik word om belangrike inligting oor programitems, afgeloopte aktiwiteite, wenke, 

ens te gee. Dit is prikkelend en trek aandag na die blad toe. 

63.3. Die preke kan op die Werfjoernaal in teksformaat gelees en afgelaai word. Geen ander 

toerustingsmateriaal word aanlyn verskaf nie alhoewel daar klem op toerusting deur die 

Bybelskool geplaas word. 
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63.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via die gemeente se Werfjoernaal, Facebook en 

Twitter. 

63.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

 

 

64. Valleisig   www.valleisig.org.za  

64.1. Op die hoofblad word verduidelik hoe die gemeente haarself sien en aan almal ŉ 

uitnodiging gerig om deel daarvan te word. Verder word die eredienste prominent 

bemark en inligting oor ander aktiwiteite gegee. Van groot missionale waarde is ŉ kort 

lys van die gemeente se bedieninge waaruit die betrokkenheid by die gemeenskap in 

nood duidelik is. 

64.2. Die ander blaaie verskaf kortliks inligting oor die bedieninge en aktiwiteite van die 

gemeente sonder om regtig die bedieninge te verduidelik. Sleg kontakinligting van 

persone wat as leiers optree, word gegee. Dit blyk dat die gemeente by heelwat 

organisasies in die gemeenskap betrokke is. 

64.3. Behalwe vir ŉ kort dagstukkie vir elke dag is daar geen ander toerustingsmateriaal nie. 

64.4. Geen interaktiewe kommunikasienetwerk nie. 

64.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

65. Witbank-Klipfontein   www.ngklipfontein.co.za  

65.1. Op die hoofblad word ŉ getuienis gegee van die intense ervaring van die Here se 

genade tydens die Pinkster van 2010 en ŉ navigasie spyskaart na die ander blaaie. Die 

hoofblad prikkel die nuuskierigheid maar is nie regtig missionaal van aard nie. dit skep 

die indruk dat die blad nie op datum gehou word nie. 

65.2. Uit die inligting op die ander blaaie is dit duidelik dat die gemeente baie betrokke is by 

die nood in die gemeenskap en sterk missionaal uitreik. 

65.3. Geen toerustingsmateriaal word verskaf nie. 

65.4. Geen interaktiewe kommunikasienetwerk word gegee nie. 

65.5. Geen ander skakels word verskaf nie. 

66. Witrivier   www.ngwitrivier.co.za  

66.1. Die logo op die hoofblad suggereer dat die gemeente graag die Here se liefde met 

ander wil deel. Die hoofblad is eenvoudig uiteengesit met net verwysings na die 

gemeente se program en ŉ navigasie spyskaart na die ander blaaie. 

66.2. In die ander blaaie word die bedieninge in detail uiteengesit en word mense genooi om 

te kom deelneem. Dit blyk dat die gemeente by heelwat projekte in die gemeenskap 

betrokke is en dus sterk missionaal funksioneer. 
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66.3. Behalwe vir enkele dokumente wat geloofsake verduidelik en die preke wat in 

klankformaat afgelaai kan word, is daar nie ander toerustingsmateriaal beskikbaar nie. 

66.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook en Twitter. 

66.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

67. Constantiakruin   www.constantiakruin.co.za  

67.1. Op die hoofblad word net inligting oor die gemeente se program en ŉ navigasie 

spyskaart na ander blaaie gegee. Dit skep nie ŉ missionale indruk nie. 

67.2. Die ander blaaie verwys na die gemeente se bedieninge maar is baie onvolledig. 

Heelwat van die blaaie het geen inligting op nie. Dit lyk of die webblad nog ontwerp 

word. 

67.3. Geen toerustingsmateriaal nie. 

67.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via die gemeente se Werfjoernaal. 

67.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

68. Driehoek   www.ngdriehoek.vaal.co.za 

68.1. Die hoofblad bied ŉ kort agtergrondgeskiedenis van die gemeente en ŉ baie 

interessante uiteensetting van die navigasie spyskaart. Laasgenoemde is prikkelend en 

het sterk missionale waarde. 

68.2. Die ander blaaie bied inligting oor die gemeente se bedieninge. Dit het baie missionale 

betekenis daarin dat daar ŉ wye verskeidenheid kontakinligting gegee word vir 

betrokkenheid in die gemeenskap en eie gebruik. 

68.3. Toerustingsmateriaal verskyn in die vorm van oordenkings en dagstukkies. 

68.4. Geen interaktiewe kommunikasie netwerk behalwe via epos nie. 

68.5. Op die webblad word baie skakels na ander kerklike en Christelike webblaaie gebied 

wat sterk missionaal van aard is en baie geestelike toerusting beskikbaar stel. 

69. Drie Riviere-Oos    www.ngk3ro.co.za  

69.1. Die hoofblad verskaf inligting oor die gemeente se missionale droom om hoop te gee. 

Naas die doelwitte wat gekoppel is aan die naam JESUS, word inligting oor sommige 

belangrike aktiwiteite gegee. 

69.2. Die navigasie spyskaart neem mens na ŉ aantal blaaie waarin die gemeente se 

bedieninge breedvoerig uitgespel word. Dit blyk dat die gemeente by heelwat projekte in 

die gemeenskap betrokke is met die doel om ŉ verskil te maak. Die missionale 

ingesteldheid blyk duidelik hieruit. 

69.3. Geen toerustingsmateriaal word voorsien nie. 

69.4. Geen interaktiewe kommunikasienetwerk word gegee nie. 

69.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

70. Falcon Ridge   www.falconridge.ng.org.za  
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70.1. Op die hoofblad is slegs ŉ verklaring van voorneme om tot eer van God te leef en ŉ 

navigasie spyskaart. 

70.2. Die ander blaaie noem net die verskillende aksies van die gemeente met kontakinligting 

daarmee saam. Dit blyk dat die gemeente by verskillende instansies in die gemeenskap 

hulp verleen. 

70.3. Geen toerustingsmateriaal word voorsien nie. 

70.4. Geen interaktiewe kommunikasienetwerk word gegee nie. 

70.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

71. Fochville-Noord    www.ngfochvillenoord.co.za  

71.1. Die hoofblad bied inligting oor die gemeente se programme, kontakinligting van die 

leraars en ŉ navigasie spyskaart. 

71.2. Die ander blaaie gee detail inligting oor die gemeente se bediening in en buite die 

gemeente. Dit is duidelik dat die gemeente werklik missionaal in die gemeenskap en 

verder betrokke is by alle mense. 

71.3. Alhoewel daar heelwat van toerusting en geestelike verryking in die gemeente gemaak 

word, is daar nie op die webblad enige toerustingsmateriaal beskikbaar nie. 

71.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook en Twitter. 

71.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

72. Krugersdorp-Oos   www.ngkosi.co.za  

72.1. Die hoofblad laat mens onmiddellik tuis voel met die verklaring dat die gemeente ŉ 

geestelike huis vir jongmense en alle families bied. 

72.2. Die ander blaaie verwys slegs na die afkondigings, Werfjoernale van die leraars en 

kontakbesonderhede. 

72.3. Geen toerustingsmateriaal word aangebied nie. 

72.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook, Twitter en Werfjoernale. 

72.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

73. Lichtenburg    www.klipkerk.org.za  

73.1. Op die hoofblad verskyn slegs ŉ skyfievertoning van onlangse aksies in die gemeente 

en ŉ navigasie spyskaart. 

73.2. In die ander blaaie word inligting oor die gemeente se aksies en bedieninge gegee met 

kontakinligting daarby. Die gemeente is baie bewus van en betrokke my missionale 

diens in die gemeenskap en verder. 

73.3. Behalwe verkorte weergawes van die preke in teksformaat is daar geen ander 

toerustingsmateriaal nie. 

73.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook en ŉ Werfjoernaal. 

73.5. Skakels na kerklike tydskrifte word gegee. 
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74. Meyerton-Oos   www.ngmtonoos.co.za  

74.1. Die hoofblad gee inligting oor die belangrikste aksies van die gemeente en ŉ navigasie 

spyskaart na die ander blaaie. Die blad is nie missionaal ingestel nie. 

74.2. Die ander blaaie bied kursories inligting oor die bedieninge in die gemeente. Dit is 

tegnies nie baie goed saamgestel nie. 

74.3. Geen toerustingsmateriaal word verskaf nie. 

74.4. Interaktiewe kommunikasie is via Facebook moontlik. 

74.5. Ander skakels verwys na die Algemene Sinode se webblad CUM en Bybelmedia en die 

aanlyn Bybel. 

75. Potchestroom Miederpark   www.ngkmiederpark.co.za  

75.1. Op die hoofblad word ŉ woord van welkom aan alle mense gerig op so ŉ manier dat 

mens die indruk van omgee en liefde kry. Daarmee saam word ŉ dagstukkie vir elke 

dag geplaas, sekere kontakinligting, program inligting en ŉ navigasie spyskaart. Die 

blad is missionaal van aard. 

75.2. Die ander blaaie verduidelik in detail hoe die gemeente funksioneer en nooi almal uit 

om daaraan te kom deelneem. Dit is duidelik dat die gemeente ŉ sterk missionale 

roeping het. 

75.3. Alhoewel daar toerustingsgeleenthede geskep word, word die materiaal nie op die 

webblad gepubliseer nie. preke kan wel in skriftelike formaat afgelaai word. 

75.4. Interaktiewe kommunikasie is via Facebook moontlik. 

75.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

76. PUK-Kandelaar   www.kandelaar.co.za  

76.1. As studente gemeente word dit op die hoofblad baie duidelik gestel dat die gemeente 

nier ter wille van die gemeente bestaan nie, maar ter wille van die koninkryk in die 

gemeenskap. Saam streef hulle daarna om die koninkryk gestalte te gee in elke student 

se lewe en gesamentlik in die gemeenskap naby en ver van hulle af. Die blad is uit en 

uit missionaal gerig. 

76.2. Die ander blaaie verduidelik die beperkte bedieninge as studente gemeente. 

76.3. Geen toerustingsmateriaal word verskaf nie. 

76.4. Geen interaktiewe kommunikasienetwerk word gegee nie. 

76.5. Geen ander skakels word gegee nie 

77. Suiderkruis (Potch-Suid)   www.suiderkruis.com  

77.1. Die hoofblad ondersteun ŉ missionale identiteit deur almal hartlik welkom te heet en 

almal, oud en jonk, te verseker dat die gemeente vir hulle daar is. Verder word enkele 

aksies van die gemeente bekend gestel saam met ŉ uitgebreide navigasie spyskaart. 
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77.2. Die ander blaaie is hoofsaaklik ingestel op inligting oor hulpmiddels vir eredienste en 

Bybelstudie. Kosbaar is die blad wat die leser neem na ŉ groot verskeidenheid 

verskillende Bybelvertalings (ook Grieks en Hebreeus). Die blaaie dui geen inligting oor 

die gemeente se aksies en bedieninge nie. 

77.3. Hulpmiddels by die lees van die Bybel en skakels na webblaaie waar geestelike 

verryking ervaar kan word, word gegee. 

77.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

77.5. Skakels na webblaaie vir hulpmiddels met die lees van die Bybel word aangebied. 

78. Wilgespruit   www.wilgespruit.co.za  

78.1. ŉ Eenvoudige hoofblad nooi almal om die Here saam te kom dien en is as sodanig 

missionaal van aard. Verder word inligting oor enkele aksies en programitems gegee 

saam met ŉ navigasie spyskaart na ander blaaie. 

78.2. Die ander blaaie noem net die verskillende bedieninge en gee kontaknommers van die 

leiers. Die is nie missionaal van aard nie. 

78.3. Geen toerustingsmateriaal word aangebied nie behalwe ŉ verwysing na ŉ webblad 

waar Bybelstudie oor Romeine 12 kortliks aangebied word. 

78.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

78.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

79. Alberton-Wes   www.ngkAlberton.org.za  

79.1. Op die hoofblad word die visie van die gemeente wat missionaal van aard is, uiteen 

gesit naas inligting oor die gemeente se geestelike verrykings projek en ŉ navigasie 

spyskaart. 

79.2. Die ander blaaie verduidelik die gemeente se bedieninge en aksies. Dit blyk dat die 

gemeente baie missionaal by die gemeenskap betrokke is. 

79.3. Enkele toerustingsmateriaal word gegee asook ŉ verwysing na ŉ webblad wat op 

geestelike verryking ingestel is. 

79.4. Geen interaktiewe kommunikasie netwerk word gebied nie. 

79.5. Behalwe die een skakel na die Bybelstudie webwerf, is daar geen ander skakels nie. 

80. Alberton-Suid   www.albertonsuid.com  

80.1. Op die voorblad word dit duidelik gestel dat die gemeente saam met ander mense die 

geloofspad wil loop en dus missionaal ingestel is. Die kort video waar die animasie 

figuur in klank almal hartlik welkom heet, is besonder oorspronklik en missionaal 

ingestel. Benewens die navigasie spyskaart word inligting oor sommige  

80.2. Die ander blaaie verduidelik sommige van die belangrikste bedieninge en lê veral klem 

op persoonlike versorging aan mense in nood deur berading. Dit het ŉ missionale impak. 

80.3. Geen toerustingsmateriaal word aangebied nie. 
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80.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Werfjoernale, Facebook en Twitter. 

80.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

81. Edenvale   www.ngkerkedenvale.co.za  

81.1. Die hoofblad maak effe stadig oop. ŉ Netjiese webblad wat met die foto op die hoofblad 

dadelik die indruk van missionale ingesteldheid laat. Op die voorblad is slegs die foto 

saam met Matt 28:19 as missie verklaring, die program van die week, kontak inligting 

en ŉ navigasie spyskaart. 

81.2. Die ander blaaie verduidelik die bedieninge van die gemeente. Dit is jammer dat ŉ hele 

paar blaaie (veral oor die missionale uitreike) geen inligting bevat nie. 

81.3. Geen toerustingsmateriaal word gegee nie. 

81.4. Geen interaktiewe kommunikasie netwerk beskikbaar nie. 

81.5. Geen ander skakels word gemeld nie. 

82. Fontainebleau   www.fgk.co.za  

82.1. Die hoofblad open met ‘n skyfievertoning van foto’s en slagspreuke wat dadelik die 

naam van die gemeente (Fontainbleau gemeenskapskerk) as missionaal van aard 

ondersteun. Verder is daar net enkele programitems wat uitgelig word en ŉ navigasie 

spyskaart na die ander blaaie. 

82.2. Die ander blaaie gee volledige inligting oor die gemeente se bedieninge en aksies. Dit is 

duidelik dat die gemeente ingestel is op ŉ multikulturele gemeenskap en missionaal 

baie betrokke in die gemeenskap is. 

82.3. ŉ Hele aantal aktuele temas vir geestelike ontwikkeling word in artikels op die blad 

weergegee. Die preke kan ook in klankformaat afgelaai word. 

82.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via die Werfjoernaal en Facebook. 

82.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

83. Kemptonpark-Oos   www.ngkpo.co.za  

83.1. Die hoofblad laat enige mens dadelik tuis voel. Die beskrywing van wie die gemeente is 

en die missie verklaring laat die klem op diversiteit val en straal liefde en deernis uit. Op 

die hoofblad is net inligting oor die missie, die byeenkomste, kontak besonderhede en ŉ 

navigasie spyskaart. 

83.2. Die ander blaaie gee detail inligting oor die gemeente se bedieninge en is duidelik 

missionaal ingestel. 

83.3. Behalwe vir die preke wat in klankformaat afgelaai kan word of as CD bestel kan word, 

is daar geen ander toerustingsmateriaal beskikbaar nie. 

83.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik deur ŉ sms-stelsel. 

83.5. Geen ander skakels word voorsien nie. 

84. Klipriviersberg   www.ngklipriviersberg.co.za  
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84.1. Die hoofblad vertoon net die missie omskrywing en ŉ navigasie spyskaart. 

84.2. In die ander blaaie word die bedieninge net kortliks genoem sonder besonderhede 

daarby. 

84.3. Behalwe vir ŉ paar oordenkings is daar geen ander toerustingsmateriaal nie. Die 

webblad word nie op datum gehou nie en gegewens is drie jaar verouderd. 

84.4. Geen interaktiewe kommunikasie netwerk aanwesig nie. 

84.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

85. Parkkruin Familiekerk   www.parkkruin.co.za  

85.1. Die hoofblad neem baie lank om oop te maak. Die woord van welkom op die hoofblad 

laat almal tuis voel. Die hoofblad vertoon inligting oor onlangse gebeure, kontakinligting 

en ŉ navigasie spyskaart. 

85.2. Die ander blaaie verskaf detail inligting oor die gemeente se bedieninge en blyk 

missionaal ingestel te wees op die gemeenskap. 

85.3. Behalwe vir enkele kort artikels is daar geen ander toerustingsmateriaal nie. 

85.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Twitter, Facebook en MiXt. 

85.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

86. Strubenvale   www.strubenvale.org.za  

86.1. Die skyfievertoning wat verskyn sodra die hoofblad oopmaak laat mens dadelik voel of 

daar vir jou plek in die gemeente is, veral as jy afgemat en moeg is. Op die hoofblad 

verskyn inligting oor die programme van die gemeente, ŉ vormpie vir gebedsversoeke, 

ŉ verwysing na die preke en ŉ navigasie spyskaart. 

86.2. Die ander blaaie gee duidelike inligting oor die gemeente se aktiwiteite en nooi almal uit 

om daaraan te kom deelneem. Dit is missionaal van aard. 

86.3. Behalwe vir preke wat in klankformaat afgelaai kan word, verskyn daar geen ander 

toerustingsmateriaal op die webblad nie. 

86.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook, Twitter en die gemeente se 

Werfjoernaal. 

86.5. Daar word ŉ hele lys van interessante skakels gegee na kerklike inligting, tydskrifte en 

webblaaie vir geestelike versorging. 

87. Waterval   www.watervalgemeente.co.za  

87.1. Op die hoofblad verskyn net inligting na die oordenkings, kontakinligting en ŉ navigasie 

spyskaart. 

87.2. Die ander blaaie verskaf slegs inligting oor oordenkings, die padkaart na die gemeente 

en ander skakels. 

87.3. Behalwe vir ŉ reeks kort oordenkings is daar geen ander toerustingsmateriaal op die 

blad nie. 
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87.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook en MiXt. 

87.5. Skakels na kerklike tydskrifte en Bybel media word gegee. 

88. George Bergsig    www.george-bergsig.co.za  

88.1. Op die hoofblad word inligting oor die gemeente se program, nuuswaardighede, ander 

skakels en ŉ navigasie spyskaart gegee. 

88.2. Die ander blaaie gee detail inligting oor die gemeente se aktiwiteite en bedieninge en is 

missionaal van aard. 

88.3. Op die blad kan na interessante video’s wat bedoel is vir geestelike versorging, gekyk 

word. Die preke kan in klankformaat afgelaai word. 

88.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via die gemeente se log en Facebook. 

88.5. ŉ Aantal skakels na aanlyn verrykings webblaaie word gegee. 

89. Welgemoed   www.ngkwelgemoed.co.za  

89.1. Op die hoofblad word inligting oor die gemeente se belangrikste projekte en programme 

gegee, nuuswaardighede en ŉ uitgebreide navigasie spyskaart. 

89.2. Op die ander blaaie word die bedieninge van die gemeente uitvoerig bespreek en 

mense uitgenooi om te kom deelneem. Dit blyk dat die gemeente missionaal bedrywig 

is in die gemeenskap. 

89.3. Geen toerustingsmateriaal word op die webblad gegee nie. 

89.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via die Werfjoernale, Twitter en Facebook. 

89.5. Drie ander skakels word gegee na die Algemene Sinode, Bybelgenootskap en Bible 

Society. 

90. Parke-gemeente (Kraaifontein, Wes-Kaap)    www.parke.co.za  

90.1. Op die hoofblad verskyn slegs ŉ skakel na die gemeente se Facebook, die preke en die 

belangrikste programitems naas ŉ navigasie spyskaart. 

90.2. In die ander blaaie word die bedieninge slegs genoem met kontakinligting na die leiers 

toe. Slegs die jeug se bedieninge word breedvoerig hanteer op hulle eie webblad. 

90.3. Geen toerustingsmateriaal word verskaf nie behalwe vir die preke wat in klankformaat 

afgelaai kan word. 

90.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Werfjoernale, ŉ besprekingsforum en 

Facebook. 

90.5. Ander skakels na die Kerkbode en die NGK se webblad word gegee. 

91. Drieankerbaai   www.ekliefmykerk.blogspot.com  

91.1. Die webblad neem ŉ rukkie om oop te maak. Op die voorblad is net ŉ kort inleiding oor 

die laaste preek en dan baie foto’s van die gemeente se pas afgeloopte basaar. Die 

navigasie spyskaart lei na niksseggende blaaie. Die webblad is geensins missionaal nie. 

Hierdie is ŉ goeie voorbeeld van hoe ŉ webblad nie moet lyk nie. 
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91.2. Die ander blaaie het hoofsaaklik foto’s van die basaar en die kerkkompleks. Geen 

inligting oor bedieninge or aksies nie behalwe ŉ verwysing na die afkondigings. 

91.3. Geen toerustingsmateriaal nie. 

91.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

91.5. Geen ander skakels nie. 

 

 

92. Heidekoppie- Die Gemeente met Oop Deure  www.heidekoppie.com  

92.1. Die hoofblad open met ŉ vriendelike oop uitnodiging aan almal en ŉ verklaring dat die 

gemeente ŉ missionale opdrag van die Here ontvang het. Dit prikkel dadelik die 

belangstelling om verder te kyk. Verder is daar inligting oor die gemeente se program 

en ŉ uitgebreide navigasie spyskaart. 

92.2. In die ander blaaie word sommige bedieninge net genoem met kontakbesonderhede 

van leiers daarby en sommige word breedvoerig bespreek. Dit blyk dat die gemeente, 

nasionaal en internasionaal, missionaal baie aktief is. 

92.3. Alhoewel daar baie van toerusting in die gemeente gemaak word, word die materiaal 

nie op die webblad beskikbaar gestel nie. 

92.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

92.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

93. George [Moedergemeente]   www.caw.org.za  

93.1. Die verklaarde missie van die gemeente op die hoofblad is dadelik missionaal van aard 

en maak mens nuuskierig om meer te weet. Die gemeente se fokus is om Jesus na 

almal uit te dra. Verder is daar inligting oor preke, nuusgebeure die program van die 

gemeente en kontakinligting op die hoofblad naas ŉ navigasie spyskaart. 

93.2. In die ander blaaie word die gemeente se aktiwiteite en bedieninge duidelik uitgespel en 

mense genooi om daarvan deel te word. Die gemeente is by heelwat projekte binne en 

buite die gemeente se grense missionaal betrokke. 

93.3. Enkele artikels wat geloofsverrykend is, word aangebied. 

93.4. Interaktiewe gesprek is moontlik via die gemeente se Werfjoernaal. 

93.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

94. Bellville-Wes    www.bellvillewes.ng.org.za 

94.1. Die hoofblad maak oop met ŉ beklemtoning van rentmeesterskap en die 

bankbesonderhede. Dit skep die indruk dat finansies ŉ baie belangrike saak vir die 

gemeente is en is beslis nie missionaal bevorderlik nie. die baie besige hoofblad gee 

inligting oor die kerk se aktiwiteite, nuus kennisgewings en verwysings na die Kerkbode 

se berigte en die radio op 104FM. 
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94.2. Die ander blaaie noem slegs die verskillende bedieninge en gee kontakinligting na die 

leiers toe. Dit is nie missionaal gerig nie. 

94.3. Geen toerustingsmateriaal word verskaf nie. 

94.4. Geen interaktiewe kommunikasie netwerk nie. 

94.5. Geen ander skakels nie. 

95. Tsitsikamma    www.tsitsikamma.ng.org.za 

95.1. Die webblad het nog baie min inligting op en is klaarblyklik nog in ŉ ontwerp fase. 

96. Strand-Noord     www.ngkstrandnoord.co.za  

96.1. Die hoofblad open met ŉ woord van welkom, inligting oor die gemeente se program en 

ŉ navigasie spyskaart. 

96.2. Die ander blaaie gee kortliks inligting oor die verskillende aksies met kontakinligting na 

verantwoordelike persone. Die gemeente is nie regtig missionaal ingestel nie. 

96.3. Geen toerustingsmateriaal word gegee nie behalwe dat die preke in klankformaat 

afgelaai kan word. 

96.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Twitter en Facebook. 

96.5. N Paar skakels na ander instansies word gegee. 

97. La Rochelle, Bellair, Bellville    www.larochelle.ng.org.za  

97.1. Die hoofblad open met beklemtoning van die gemeente se visioenringsgeleentheid en is 

glad nie missionaal van aard nie. ander inligting op die hoofblad handel oor die 

gemeente se program, die leraars, verjaarsdae en ŉ navigasie spyskaart. 

97.2. Die ander blaaie noem slegs die aktiwiteite en bedieninge van die gemeente met 

kontakinligting na die leiers toe. Dit blyk daaruit dat die gemeente missionaal by die 

gemeenskap betrokke is. Dit is egter nie duidelik presies hoe nie. 

97.3. Geen toerustingsmateriaal word gegee nie. 

97.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

97.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

98. Bloubergstrand    www.ngkbloubergstrand.co.za  

98.1. Die hoofblad begin met ŉ woord van welkom wat nie baie missionaal is nie. Verder bied 

dit inligting oor die kerkgebou, programitems en nuusberigte van aksies. 

98.2. Die ander blaaie bied inligting oor sommige van die bedieninge in die gemeente. Dit 

blyk dat die gemeente by ŉ hele aantal missionale projekte en bedieninge in die 

gemeenskap en verder betrokke is. 

98.3. Geen toerustingsmateriaal word verskaf nie. 

98.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook en die gemeente se Werfjoernaal. 

98.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

99. Bellville Uitsig    www.uitsigkerk.co.za  
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99.1. ŉ Eenvoudige en netjiese hoofblad prikkel dadelik die belangstelling om verder te lees 

deurdat dit net met drie opskrifte verwys na aktiwiteite van die gemeente. As sodanig 

het dit missionale betekenis. 

99.2. Die ander blaaie gee inligting oor die bedieninge in die gemeente met kontakinligting na 

die leiers van die groepe. Die gemeente is by ŉ hele aantal sake in die gemeenskap en 

verder missionaal betrokke. 

99.3. Geen toerustingsmateriaal word op die webblad gegee nie. Via YouTube kan egter na 

verskillende geestelik verrykende video’s wat in die gemeente vervaardig is, gekyk word. 

99.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook 

99.5. ŉ Paar ander skakels hoofsaaklik na kerklike tydskrifte, word gegee. 

100. Strooidakkerk (Die Paarl)..... www.strooidak.co.za  

100.1. Die hoofblad het slegs inligting oor die eredienste, dankoffers en hospitaalbesoeke naas 

die navigasie spyskaart. Die prominensie van die dankoffers en bankbesonderhede het 

ŉ negatiewe effek op die missionale aspek van kerk-wees. 

100.2. Die ander blaaie noem slegs die aktiwiteite en bedieninge van die gemeente met 

kontakinligting daarby. Die is nie missionaal van aard nie. 

100.3. Geen toerustingsmateriaal word voorsien nie. 

100.4. Interaktiewe kommunikasie is via Facebook moontlik. 

100.5. Geen ander skakels word verskaf nie. 

101. Constantia   http://ngkconstantia.za.net  

101.1. Op die hoofblad word in die missie verklaring bely dat die gemeente daarop ingestel is 

om tot eer van God uit te reik na mekaar en ander. Verder word inligting oor die 

byeenkomste en ander bedrywighede gegee naas die navigasie spyskaart. 

101.2. In die ander blaaie word nie veel oor die gemeente se aktiwiteite gesê nie. Die klem val 

op die herkoms en agtergrond van die gemeente. Dit blyk tog dat die gemeente by ŉ 

hele aantal missionale projekte in die gemeenskap en verder betrokke is. 

101.3. Een dokument wat handel oor verhoudings en ouerleiding word aangebied. Die preke 

kan in teksformaat afgelaai word. 

101.4. Interaktiewe kommunikasie is via Facebook moontlik. 

101.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

102. Houtbaai   www.houtbaaigemeente.co.za  

102.1. Die hoofblad open met ŉ baie somber foto en ŉ verklaring in Engels: “Building Healthy 

Communities”. Die navigasie spyskaart is in Afrikaans en Engels. 

102.2. Die ander blaaie bied inligting oor die gemeente se bedieninge in Afrikaans en Engels 

en dit het as sodanig missionale effek. 
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102.3. Geen toerustingsmateriaal word voorsien nie behalwe dat die preke wat tweetalig 

aangebied word, afgelaai kan word in oudio formaat. 

102.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

102.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

103. Paarlberg    www.paarlberg.org.za  

103.1. ŉ Baie eenvoudige netjiese hoofblad wat net inligting oor die volgende erediens gee 

naas die nuutste program inligting en ŉ verwysing na Facebook inskrywings. Hiermee 

saam het die gemeente se missie naamlik dat hulle hulleself sien as “Gestuurde 

medewerkers in God se wingerd” het missionale waarde. 

103.2. Die ander blaaie verskaf detail inligting oor die gemeente se bedieninge en aktiwiteite. 

Die gemeente is by baie missionale projekte in die gemeenskap en internasionaal 

missionaal betrokke. 

103.3. Geen toerustingsmateriaal word voorsien nie. Die preke kan in teksformaat afgelaai 

word. 

103.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

103.5. Geen ander skakels word voorsien nie. 

104. Worcester-vallei    www.ngkworcestervallei.co.za  

104.1. Die webblad open met ŉ hoofblad gelaai met inligting oor aksies in die gemeente. 

104.2. Die ander blaaie noem slegs die erediens as bedieningsarea en geen ander nie. 

104.3. Daar word geen toerustingsmateriaal verskaf nie alhoewel daar in die navigasie 

spyskaart van toerusting gepraat word. Die preke kan wel in klank- en teks formaat 

afgelaai word. 

104.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

104.5. Daar word ŉ aantal skakels na ander webblaaie gegee wat geestelik verrykende effek 

kan hê. 

105. Helderberg    www.nghelder.org.za / 

105.1.  Die hoofblad het ŉ geweldige missionale inslag. Dit bevat ŉ hele aantal stories van 

hoop. Saam daarmee is daar inligting oor die mees resente aksies asook nuusgebeure 

in die gemeente. 

105.2. Die ander blaaie verskaf detail inligting oor die gemeente se bedieninge en nooi almal 

hartlik uit om te kom deelneem. Die blaaie is baie missionaal van aard. 

105.3. Daar word heelwat toerustingsmateriaal op die webblad verskaf deur middel van artikels, 

getuienisse, video’s en preke wat afgelaai kan word. 

105.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Twitter en Facebook. 

105.5. ŉ Paar skakels na ander webblaaie word gegee. 

106. George-Suid      www.nggeorgesuid.co.za/  
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106.1. Op die hoofblad word ŉ vriendelike verduideliking van die gemeente se droom gegee 

wat mens onmiddellik prikkel om verder belang te stel. Daar is ook inligting oor die 

mees resente aksies in die gemeente en ŉ gedagte vir die dag. 

106.2. Die ander blaaie verduidelik die bedieninge van die gemeente  

106.3. Tans is daar nie toerustingsmateriaal op die webblad nie alhoewel dit blyk dat daar 

heelwat toerustingsgeleentheid in die gemeente is. 

106.4. Geen interaktiewe kommunikasie is moontlik nie. 

106.5. Daar word ŉ paar skakels na ander webblaaie gegee. 

107. Kuilsrivier-Suid    www.suidkerk.org.za  

107.1. Op die netjiese en eenvoudige hoofblad verskyn net ŉ woord van welkom, ŉ enkele 

programdatum en ŉ uitnodiging tot interaktiewe kommunikasie. 

107.2. Die ander blaaie gee slegs kontakinligting, die geskiedenis, foto’s en die preke. Geen 

inligting oor bedieninge of aktiwiteite nie. 

107.3. Geen toerustingsmateriaal nie behalwe dat preke in klank formaat afgelaai kan word. 

107.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Twitter. 

107.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

108. Die Eike     www.ngkeike.co.za  

108.1.  Op die hoofblad verskyn ŉ skyfiereeks met ŉ klompie teksgedeeltes wat verby flits. 

Daar is ook enkele program aankondigings en nuus. 

108.2. Op die ander blaaie word die bedieninge slegs genoem. Daar word ook materiaal vir 

kleingroepe gegee, nuusgebeure, kontakinligting, foto’s en preke. 

108.3. Behalwe vir die materiaal vir die kleingroepbediening en die preke wat afgelaai kan 

word, is daar nie ander toerustingsmateriaal nie. 

108.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

108.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

109. Rondebosch      www.ngrondebosch.co.za  

109.1. Op die hoofblad verskyn die gemeente se voorneme om saam met alle mense die pad 

van geloof tot eer van God te loop. Verder word ŉ teksvers vir elke dag voorsien (tan in 

Engels) en die inligting oor erediens byeenkomste. 

109.2. Die ander blaaie gee nie veel inligting oor die bedieninge nie. Tog kom mens onder die 

indruk dat die gemeente by heelwat nasionale en internasionale missionale projekte 

betrokke is. 

109.3. Geen toerustingsmateriaal word voorsien nie. Preke kan as Power Point lêers afgelaai 

word. 

109.4. Geen interaktiewe kommunikasie netwerk word gegee nie. 

109.5. Geen ander skakels word gegee nie. 
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110. Stellenberg      www.stellenberg.co.za  

110.1. ŉ Netjies ontwerpte webblad wat op die hoofblad duidelike prentjie skakels na die 

gemeente se bedrywighede en bedieninge het. Die ontwerp prikkel mens om verder te 

lees en is as sodanig missionaal van aard. 

110.2. Op die ander blaaie word meer detail oor die bedieninge en aktiwiteite gegee. Dit is 

duidelik dat die gemeente op missionale manier by heelwat projekte betrokke is binne 

en buite die grense van die gemeente. 

110.3. ŉ Klompie toerustingsmateriaal word aanlyn verskaf asook die preke wat in oudio 

formaat afgelaai kan word. Ongelukkig is die oopmaak van die materiaal nie altyd 

gebruikersvriendelik nie. 

110.4. interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook en Werfjoernale. 

110.5. ŉ Klompie interessante en geestelik verrykende skakels word verskaf. 

111. Tableview      www.ngktableview.co.za  

111.1. ŉ Eenvoudige hoofblad laat klem val op die gemeente se missie wat aan Gen 12:2 

gekoppel word. Die gemeente wil missionaal betrokke wees en vir ander tot seën wees. 

ŉ Skakel na die mees resente preke word gegee en ŉ skakel na ŉ “nuus kassie” wat op 

Twitter gevolg kan word. 

111.2. Op die ander blaaie word die bedieninge en ander aktiwiteite van die gemeente 

uitgespel. Dit is nie baie missionaal van aard nie. 

111.3. Behalwe vir die preke wat in teksformaat gelees kan word, is daar nie ander 

toerustingsmateriaal nie. 

111.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Twitter en Facebook. 

111.5. ŉ Paar skakels na ander geestelik verrykende webblaaie word gegee. 

112. Sonnekus    www.ngkerkmilnerton.org  

112.1. Op die hoofblad word die belangrikste aktiwiteite en mees resente programitems 

gemeld. 

112.2. Op die ander blaaie word die bedieninge en ander aktiwiteite verduidelik. Dit blyk 

daaruit dat die gemeente se ingesteldheid missionaal van aard is. 

112.3. Behalwe vir die preke wat in teksformaat gelees kan word, is daar nie ander 

toerustingsmateriaal nie. 

112.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Twitter en Facebook. 

112.5. ŉ Paar skakels na ander geestelik verrykende webblaaie word gegee. 

113. Brackenfell    www.brackenfellgemeente.co.za 

113.1.  Die hoofblad open met ŉ duidelik verklaring van voorneme wat baie sterk missionaal 

gerig is. dit prikkel die belangstelling om verder te lees. Verder word na nuusflitse en 
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hoogtepunte op die kalender verwys met ŉ duidelike uitnodiging na die volgende 

erediens. 

113.2. Die ander blaaie gee inligting oor die belangrikste aspekte van die bediening en aksies 

in die gemeente. Gemeenskapsbetrokkenheid blyk belangrik te wees. 

113.3. ŉ Aantal lewensverrykende artikels word aanlyn gepubliseer. 

113.4. Geen interaktiewe kommunikasie netwerk aanwesig nie. 

113.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

 

114. Hopefield     www.ngkerkhopefield.co.za  

114.1. Op die hoofblad word agtergrond van die dorp self gegee en die leuse van die 

gemeente: “Draers van Hoop” wat as sodanig missionale betekenis het. 

114.2. Die ander blaaie vertel van die gemeente se geskiedenis en bied ŉ aantal foto’s van 

gebeurtenisse in die gemeente.  

114.3. Geen toerustingsmateriaal word aangebied nie. 

114.4. Geen interaktiewe kommunikasie netwerk word gegee nie. 

114.5. Geen ander skakels word gegee nie behalwe een skakel wat kinders kan help met die 

uitwerk van take by hulle huiswerk. Dit kan missionale betekenis hê. 

115. Worcester-Audenberg     www.ngk-audenberg.za.org  

115.1. Die hoofblad het slegs ŉ foto van die kerkgebou, ŉ teksvers (in Engels) en die navigasie 

spyskaart. Dit is geensins missionaal van aard nie. 

115.2. Die ander blaaie is baie onvolledig. Slegs die name van leiers (kerkraad en ander) word 

gegee. Geen inligting oor bedieninge nie. Die webblad word nie op datum gehou nie en 

vertoon slegs 2011 se gegewens en program. 

115.3. ŉ Paar interessante artikels word geplaas. 

115.4. Geen interaktiewe kommunikasie netwerk aanwesig nie. 

115.5. ŉ Paar skakels na ander interessante webblaaie word gegee. 

115. Suider-Paarl     www.suiderpaarl.co.za  

115.1. Die hoofblad open met ŉ skyfiereeks van foto’s oor die gemeente se aktiwiteite. Die 

indruk word dadelik geskep dat die gemeente ŉ gesellige en vriendelike groep mense is 

wat daarop ingestel is om saam na ander uit te reik. Dit het beslis ŉ missionale 

betekenis. Verder word na nuus uit die gemeente en sekere programitems verwys. 

115.2. Die ander blaaie verduidelik in detail wat in die gemeente gebeur. Die gemeente is by 

verskeie missionale projekte in en buite die gemeenskap betrokke. 

115.3. Geen toerustingsmateriaal word voorsien nie. 

115.4. Geen interaktiewe kommunikasie is moontlik nie. 

115.5. Geen ander skakels word gegee nie. 
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116. Franschhoek    www.ngkfranschhoek.co.za  

116.1. Die hoofblad open met ŉ baie prominente advertensie oor die vakature van die 

leraarspos. 

116.2. Op die ander blaaie word sommige van die aktiwiteite in die gemeente verduidelik. 

Heelwat inligting ontbreek en skep ŉ negatiewe indruk. Dit blyk dat die gemeente 

besonder missionaal ingestel is op nasionale en internasionale vlak. 

116.3. Geen toerustingsmateriaal behalwe ŉ paar artikels oor geloofsinhoude en ŉ missionale 

verbintenis word gegee nie. 

116.4. Geen interaktiewe kommunikasie netwerk bestaan nie. 

116.5. ŉ Paar skakels na sekulêre toeriste instansies word gegee. 

117. Groot Brakrivier   www.grootbrakrivier.ng.org.za  

117.1. Die hoofblad open met ŉ uiteensetting van die gemeente se ligging en grootte, ŉ 

klompie foto’s en verwysing na die eredienstye. Die missieverklaring wat op die 

hoofblad verby flits, getuig van ŉ missionale ingesteldheid. 

117.2. Die ander blaaie gee baie kursoriese inligting oor die gemeente se aktiwiteite. Die 

gemeente is by ŉ hele paar missionale projekte plaaslik en internasionaal betrokke. 

117.3. Geen toerustingsmateriaal is beskikbaar nie. 

117.4. Geen interaktiewe kommunikasie is moontlik nie. 

117.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

118. Stellenbosch   www.moederkerk.co.za  

118.1. Die hoofblad vertel ŉ kort storie oor die gemeente se herkoms en nooi almal uit om 

verder in die blad te lees. Verder word heelwat inligting oor die gemeente se aktiwiteite 

gegee. 

118.2. Die ander blaaie gee detail inligting oor die gemeente se bedrywighede. Dit is duidelik 

dat die gemeente by ŉ hele aantal missionale projekte plaaslik en internasionaal 

betrokke is. 

118.3. ŉ Aantal geloofsvormende artikels word aangebied asook preke wat in oudio formaat 

afgelaai kan word. 

118.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Twitter en Facebook. 

118.5. Geen ander skakels word voorsien nie. 

119. Tafelberg     www.tafelbergkerk.co.za  

119.1. Die hoofblad open met ŉ skyfievertoning van ŉ paar pragtige foto’s van die kerkgebou 

en die missiestelling: “God se Woord bó Alles”. Die foto’s prikkel nuuskierigheid na die 

ander blaaie. 

 
 
 



 

238 
 

119.2. Oop die ander blaaie word die gemeente se geskiedenis en dié van die gebou en orrel 

vertel. Die besonderse foto’s maak die verhaal interessant. Geen inligting oor die 

bedieninge word gegee nie. 

119.3. Die toerustingsmateriaal van die Bybelskool word in teksformaat aanlyn beskikbaar 

gestel en die preke kan in oudio formaat afgelaai word.  

119.4. Geen interaktiewe kommunikasie netwerk word voorsien nie behalwe dat mens 

opmerkings in die besoekers register mag maak. 

119.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

 

 

120. Toringkerk    www.toringkerk.co.za  

120.1. Die hoofblad open op ŉ unieke manier deur Bybelse humor aan te bied. Dit skep ŉ 

besondere atmosfeer wat op sy eie ŉ missionale uitwerking op die leser het. Verder 

word heelwat inligting oor die mees resente bedrywighede van die gemeente gegee, 

brokkies geestelike voedsel en skakels na artikels en preke. Die blad het ŉ missionale 

karakter. 

120.2. Op die ander blaaie word klem geplaas op die gemeente se roeping en hoe dit in die 

praktyk uitgevoer word op die verskillende bedieningsterreine. Dit het ŉ sterk missionale 

inslag. 

120.3. Heelwat toerustende materiaal word in teks- en video formaat aanlyn beskikbaar gestel. 

Die preke kan in teksformaat afgelaai word. 

120.4. Interaktiewe kommunikasie word moontlik gemaak deur deelname aan verskillende 

Werfjoernale. Op elke bladsy word geleentheid gebied vir kommentaar en reaksie per 

epos. 

120.5. ŉ Verskeidenheid skakels na ander webblaaie word gegee. 

121. Wellington    www.wellingtongemeente.co.za  

121.1. Op die hoofblad verskyn net twee foto’s van die kerkgebou en Andrew Murray en verder 

enkele nuusbrokkies en programitems. Dit is nie missionaal van aard nie. 

121.2. Die ander blaaie vertel in detail van die gemeente (en dorp) se geskiedenis. Geen 

inligting oor die gemeente se aktiwiteite en bedieninge nie. 

121.3. Geen toerustingsmateriaal beskikbaar nie. ŉ Paar preke (van pinkster) kan in oudio 

formaat afgelaai word. Die blaaie is nie op datum nie. 

121.4. Geen interaktiewe kommunikasie netwerk nie. 

121.5. Geen ander skakels nie. 

122. Wynberg    www.ngkerkwynberg.co.za 
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122.1. Die hoofblad open met ŉ mooi kleurfoto van die kerkgebou en inligting oor die 

eredienste, die ligging van die kerk en ŉ kort geskiedenis van die gemeente. Die 

navigasie spyskaart is nie baie gebruikersvriendelik nie. 

122.2. Die ander blaaie gee ŉ breedvoerige uiteensetting van die gemeente se aksies. Dit blyk 

dat die gemeente by heelwat missionale projekte in die gemeenskap en internasionaal 

betrokke is. 

122.3. Geen toerustingsmateriaal word aanlyn beskikbaar gestel nie. 

122.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via epos. 

122.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

123. Goodwood   www.ngkgoodwood.co.za   

123.1. Op die hoofblad verskyn slegs ŉ foto van die kerkgebou en ŉ navigasie spyskaart. 

123.2. Die ander blaaie gee inligting oor die gemeente se bedieninge, geskiedenis en ander 

kerklike inligting. 

123.3. Geen toerustingsmateriaal word aanlyn verskaf nie. 

123.4. Geen interaktiewe kommunikasie is moontlik nie. 

123.5. ŉ Aantal skakels na webblaaie wat inligting en geloofsverrykende artikels bevat, word 

gegee. 

124. Knysna   www.ngkerkknysna.co.za  

124.1. Die hoofblad bied inligting oor die jongste nuusgebeure, ŉ skakel na pitkos en die jeug 

aksies. Daarop word ook verklaar hoe die gemeente kerk-wees verstaan en ŉ 

verwysing na die nuutste besluite van die Algemene Sinode. 

124.2. Die ander blaaie gee detail uiteensettings van die gemeente se bedieninge en aksies. 

Die gemeente is by ŉ hele aantal missionale projekte in die gemeenskap betrokke. 

124.3. Geen toerustingsmateriaal word aangebied nie. 

124.4. Geen interaktiewe kommunikasie is moontlik nie. 

124.5. ŉ Klompie skakels na ander webblaaie wat kerklike inligting en geestelik verrykend is, 

word gegee. 

125. Onrusrivier   www.ngkonrusrivier.co.za  

125.1. Op die hoofblad word ŉ verskeidenheid van inligting oor die gemeente se program en 

gebeure in die gemeente en die gemeenskap gegee. Die gemeente se waardes word 

oom kortliks uitgespel en skakels na ander webblaaie word aangedui. 

125.2. Die ander blaaie bied detail en aanmoedigende inligting oor die gemeente se bediening 

en aktiwiteite en is missionaal ingestel. 

125.3. Geen toerustingsmateriaal word verskaf nie. 

125.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

125.5. Geen ander skakels word voorsien nie. 
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126. Oostersee   www.oostersee.co.za  

126.1. Op die hoofblad word die gemeente se missionale missie op eenvoudige wyse 

aangekondig en die temas vir die kwartaal gegee. 

126.2. Op die ander blaaie word die bedieninge en aktiwiteite net genoem met kontakinligting 

van die leiers daarby. Die gemeente is missionaal met ŉ paar projekte in die 

gemeenskap besig. 

126.3. Geen toerustingsmateriaal word gegee nie. 

126.4. Geen interaktiewe kommunikasie is moontlik nie. 

126.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

127. Stellenbosch-Wes   www.ngkstbwes.org.za  

127.1. Die hoofblad open met ŉ reeks foto’s en inligting oor die mees resente eredienste. Die 

slagspreuk van die gemeente skep ŉ blymoedige atmosfeer: “Lewende Lote.... 

Vreugdevol voor God”. 

127.2. Op die ander blaaie word ei agtergrond en bedieninge van die gemeente uitgespel. Die 

gemeente is by nege missionale projekte betrokke. Ongelukkig word die projekte nie 

genoem of beskryf nie. 

127.3. Geen toerustingsmateriaal word verskaf nie behalwe dat die preke in video formaat 

afgelaai kan word. 

127.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

127.5. ŉ Paar skakels na kerklike tydskrifte word gegee. 

128. Humansdorp   www.humansdorp.ng.org.za  

128.1. Op die hoofblad verskyn slegs enkele foto’s en inligting oor die nuusbrief, musiek 

byeenkomste en die jaar se kalender. 

128.2. Geen ander blaaie nie. 

128.3. Geen toerusting word aangebied nie. 

128.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Twitter. 

128.5. Skakels na die CMR en die ring word gegee. 

129. Jeffreysbaai   www.ngkjeffreys.co.za  

129.1. Die hoofblad open met die gemeente se sterk missionale missie duidelik uitgespel: 

“God maak ons golwe van liefde en lig vir die wêreld in nood.”  

129.2. Die ander blaaie verskaf inligting oor die gemeente se aktiwiteite. Die navigasie 

daarheen is nie heeltemal gebruikers vriendelik nie. 

129.3. Enkele geloofsverrykende artikels word beskikbaar gestel. 

129.4. Geen interaktiewe kommunikasie word moontlik gemaak nie. 

129.5. Geen ander skakels word voorsien nie. 

130. Queenstown   www.qtnkerk.net 
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130.1. Die hoofblad open met ŉ reeks foto’s van gebeure in die gemeente en inligting oor die 

aktiwiteite en byeenkomste in die gemeente. Daar is ook prentjie skakels na ander 

nuusgebeure. Die gegewens is nie op datum nie. 

130.2. Die ander blaaie is leeg en klaarblyklik nog onder konstruksie. 

130.3. Geen toerustingsmateriaal nie. 

130.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook en Twitter. 

130.5. Skakels na die kerk in breër verband en Communitas word gegee. 

131. Kimberley-Bakenskop   www.ngbakenskop.co.za 

131.1. Op die hoofblad verskyn twee foto’s van die kerkgebou en inligting oor die gemeente se 

missie en eredienste. 

131.2. Op die ander blaaie word inligting oor die program vir die jaar, die geskiedenis van die 

gemeente en foto’s aangebied. Kontakinligting word ook gegee. 

131.3. Geen toerustingsmateriaal word verskaf nie. 

131.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

131.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

132. Kathu    www.ngkathu.co.za 

132.1. Die hoofblad open met ŉ skyfiereeks van ŉ aantal foto’s van gebeure in die gemeente. 

Enkele nuusgebeure, die agtergrond en die passie van die gemeente word ook 

verduidelik. Die verklaring van die gemeente se missie het ŉ sterk missionale karakter. 

132.2. Die ander blaaie gee inligting oor die gemeente se agtergrond, bedieninge en program 

vir die gemeente. Die gemeente is baie missionaal op die gemeenskap en 

internasionaal ingestel. 

132.3. Toerustingsartikels word via Facebook beskikbaar gestel en bespreek. 

132.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

132.5. Enkele skakels na ander gemeentes se webblaaie word gegee. 

133. Douglas,     www.ngkdouglas.co.za 

133.1. Op die hoofblad verskyn skakels na die kerklike tydskrifte en ŉ uitnodiging na ŉ 

belangrike gemeente vergadering. 

133.2. Op die ander blaaie word ŉ paar van die bedieninge verduidelik terwyl van die ander 

slegs kontakinligting verskaf word. 

133.3. ŉ Enkele artikel oor die doop word voorsien. Preke kan in teks formaat afgelaai word. 

Geestelike boeke kan aanlyn bestel word. 

133.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

133.5. Geen ander skakels word voorsien nie. 

134. Bethlehem-Eureka    www.ngkeureka.co.za 

134.1. Op die hoofblad verskyn inligting oor nuuswaardighede en die eredienste. 
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134.2. Op die ander blaaie word die bedieninge breedvoerig bespreek. Die gemeente is by 

heelwat projekte in die gemeenskap en op internasionale vlak betrokke. 

134.3. Geen toerustingsmateriaal word voorsien nie. 

134.4. Geen interaktiewe kommunikasie is moontlik nie. 

134.5. Geen ander skakels word voorsien nie. 

135. Bethlehem-Oos   www.ngbhmoos.co.za 

135.1. Op die hoofblad word die kontakinligting van die gemeente se personeel en 

administrasie en ŉ klompie ander nuuswaardighede gegee saam met ŉ gedagte vir die 

week. Die skakels na ŉ aantal persverklarings prikkel die belangstelling en bring mee 

dat mens graag verder wil lees. 

135.2. Op die ander blaaie word die bedieninge van die gemeente breedvoerig bespreek en 

mense genooi om te kom deelneem. Die gemeente is by heelwat projekte missionaal 

betrokke. 

135.3. Alhoewel toerusting in die gemeente ŉ belangrike saak is, word daar nie materiaal op 

die webblad beskikbaar gestel nie. Die preke kan in oudio formaat afgelaai word. 

135.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Twitter en Facebook. 

136. Bloemfontein-Noord (Klipkerk)    www.klipkerk.co.za 

136.1. Op die hoofblad word almal welkom geheet met ŉ belydenis dat die gemeente graag die 

liefde van die Here met ander wil deel. Verder word inligting verskaf oor die kort 

geestelik verrykende artikels op die blad, kontakinligting en eredienstye. 

136.2. Op die ander blaaie verskyn ŉ uiteensetting van die belangrikste aksies van die 

gemeente asook belangrike kontakinligting. Die gemeente is met ŉ paar projekte van 

versorging en omgee in die gemeenskap missionaal betrokke. 

136.3. ŉ Aantal kort artikels wat bedoel is ver geestelike versorging, word verskaf 

136.4. Geen interaktiewe kommunikasie netwerk word voorsien nie. 

136.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

137. Kroonstad-Oos   www.kroonstadoos.co.za 

137.1. Die hoofblad open met ŉ geestelike oordenking as fokus. 

137.2. Op die ander blaaie word die bedrywighede van die gemeente baie duidelik in detail 

uitgespel en mense genooi om te kom deelneem. 

137.3. ŉ Aantal kort artikels vir geestelike bemoediging word aangebied. 

137.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via die gemeente se Werfjoernaal. 

137.5. Drie skakels na ander webblaaie word gegee. 

138. Margate   www.margate.ng.org.za 

138.1. Op die hoofblad word naas die navigasie spyskaart ŉ kort oorsig oor die geskiedenis 

van die gemeente gegee. 
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138.2. Die ander blaaie verskaf detail inligting oor die bedieninge en ander aktiwiteite van die 

gemeente. Die aksies het ŉ missionale inslag. 

138.3. ŉ Hele aantal inspirerende artikels vir geestelike versorging word geplaas. 

138.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via epos. 

138.5. ŉ Paar nuttige skakels na ander webblaaie word gegee. 

139. Newcastle, Die Kruin   www.kruinparke.co.za 

139.1. ŉ Somber hoofblad met ŉ foto van die saakgelastigde voorop en ŉ hele verskeidenheid 

ander inligting oor nuusgebeure en klein advertensies. 

139.2. Op die ander blaaie word inligting oor die gemeente se aksies gegee met die klem op 

die nuusblad en foto’s. 

139.3. Geen toerustingsmateriaal word gebied nie. Preke kan in teks- en oudio formaat 

afgelaai word. 

139.4. Interaktiewe kommunikasie is moontlik via Facebook. 

139.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

140. Noordkus   www.noordkus.co.za 

140.1. Die eenvoudige hoofblad vertel die storie van die gemeente krotliks en sit die visie en 

missie uiteen. Die gemeente is duidelik missionaal ingestel op die gemeenskap om ŉ 

verskil te maak. 

140.2. Die ander blaaie gee breedvoerige inligting oor die verskillende bedieninge en 

aktiwiteite van die gemeente. Die gemeente is by ŉ hele aantal missionale projekte in 

die gemeenskap betrokke. 

140.3. Toerusting en die benutting van die internet is hier baie belangrik. In die navigasie 

spyskaart word ŉ skakel gegee na ŉ afsonderlike webblad wat ingestel is op die 

beskikbaarstelling van daaglikse uitgebreide oordenkings wat per internet die wêreld 

ingestuur word. 

140.4. Geen interaktiewe kommunikasie word moontlik gemaak nie. 

140.5. ŉ Hele paar skakels na ander webblaaie wat geestelik verrykend is, word gegee. 

141. Pongola   www.ngpongola.co.za 

141.1. Op die hoofblad word die gemeente se visie, missie en die embleem van die webblad 

kortliks verduidelik. 

141.2. Die ander blaaie verskaf oorsigtelike inligting oor die aktiwiteite van die gemeente. ŉ 

Paar missionale projekte is belangrik vir die gemeente. 

141.3. Geen toerustingsmateriaal word voorsien nie. 

141.4. Geen interaktiewe kommunikasie is moontlik nie. 

141.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

142. Umhlanga   www.ngumhlanga.co.za 
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142.1. Op die hoofblad verskyn die visie en waardes van die gemeente saam met enkele 

program aankondigings en die Bybelstudiegids vir die maand. 

142.2. Op die ander blaaie word die bedieninge net genoem met kontak besonderhede van die 

leiers. Net die missionale projekte word verder verduidelik. Die gemeente is by ŉ hele 

paar sulke uitreik aksies betrokke. 

142.3. Geen toerustingsmateriaal word aangebied nie. 

142.4. Geen interaktiewe kommunikasie is moontlik nie. 

142.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

 

 

143. Eros    www.ngeros.com 

143.1. Die hoofblad open met nuusberigte, die program van die week en ŉ skakels na die 

week se preek. Die logo onder die gemeente se naam is: “Christus alles in almal/Christ 

all in all.” 

143.2. Op die ander blaaie word die bedieninge en byeenkomste net genoem. Dit is nie 

missionaal van aard nie. 

143.3. Geen toerustingsmateriaal word gegee nie. Die preke kan in teksformaat afgelaai word. 

143.4. Interaktiewe kommunikasie kan via Facebook gedoen word. 

143.5. Geen ander skakels word gegee nie. 

144. Windhoek-Oos   www.ngkerkwindhoekoos.org 

144.1. Op die hoofblad word net ŉ uitnodiging om aan ŉ meningsopname deel te neem aan die 

gemeente gerig en ŉ klompie foto’s uitgestal. 

144.2. Op die ander blaaie word inligting oor die gemeente se bedieninge en ander aktiwiteite 

gegee. Die gemeente is by ŉ paar projekte in die gemeenskap missionaal betrokke en 

doen moeite om onderlinge verhoudings te bou. 

144.3. Geen toerustingsmateriaal word gegee nie. Die preke kan in teksformaat afgelaai word. 

144.4. Geen interaktiewe kommunikasie is moontlik nie. 

144.5. ŉ Paar skakels na ander bronne vir geestelike verryking word gegee. 
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