
Afkondigings – Sondag 17  Mei 2020 
 

1. Samesang – Roelof laai vir ons ’n video en die woorde van ’n paar liedere op facebook. Ek 
moedig julle aan om dit af te laai en saam te sing voor of na ons live diens. 

2. Gebedslys: 
 Len Botha gaan Maandag vir ‘n kolonoskopie. Hy het ‘n maag virus wat nie gesond word nie. 
 Flip Kotze het sy rug seergemaak ‘n tydjie terug al. Dit gaan al beter, maar hy is nogsteeds 

baie beperk met sy aktiwiteite. 
 Ons is saam met Litia Joubert baie dankbaar dat dit met Chris baie beter gaan. Hy was vir sy 

jaarlikse biopsie in die hospitaal. Terwyl hy in teater was, het sy hart gaan staan. Die hart het 
spontaan weer begin klop, maar dit het gemaak dat die dokters vir Chris ‘n pasaangeër ingesit 
het. Hy is nog in die hospitaal. Kom ons dra vir Chris in ons gebede. 

 Ons dra vir Maryna Fourie in ons gebede aan die Here op. Haar ma is onlangs oorlede. 
 Yolande vra dat ons haar familie op ons gebedslys plaas. Haar pa se broer is onlangs oorlede. 

Hulle familie het nogal ‘’n hele komp sterftes in ‘’n baie kort tydjie agetr die rug. Ko mons dink 
aan hulle in hierdie tyd. 

 Johanné Alves het gevra dat ons asseblief steeds vir haar vriendin, Natasha Lewis, sal bid. Sy 
het ernstige komplikasies met haar swangerskap gehad. Baba is toe wel op 27 weke gebore. 
Dit gaan goed met baba onder omstandighede. Die dokters is positief. Hy weeg 750g. Mamma 
het steeds ‘n infeksie en het gisteraand met sterker antibiotika begin. Baba sterk goed aan en 
haal al 62% self asem. 

 Ons is ook dankbaar saam met Cobie Claassen. Hy is by die huis na sy operasie. 
 Marietjie Mostert was weer by die dokter nadat sy geval het en haar knie ernstig beseer het 

‘n rukkie terug. Die dokter het haar dringend na ‘n spesialis verwys. Ons dink ook in ons 
gebede aan haar. 

 Verjaarsdae: Vandag verjaar Nadia Bezuidenhout en Thomas Jansen. Baie geluk met julle 
verjaarsdag 
 

Komende week se verjaarsdae: 
 

Van Noemnaam Verjaar 

Janeke Leon 05/17 

Mostert Riaan 05/17 

Van Pype Daleen 05/17 

Engelbrecht Stefan 05/18 

Nothnagel Simonne 05/18 

Schoeman Sumari 05/18 

Kirsten Pieter 05/19 

Van Schalkwyk Gert 05/19 

Ferris Henricus 05/20 

Jensen Lourens 05/20 

Kleynhans Edie 05/21 

Van Der Berg Stephan 05/21 

Swanepoel Ronel 05/23 

Van Schalkwyk Bennert 05/23 
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Els Casper 05/24 

Van Eck (Swart) Juan 05/24 

 
 

3. Emosionele en geestelike nood – Enige persone wat ondersteuning nodig het in hierdie tyd, is 
welkom om my te kontak deur hierdie tyd. Ek wil jou ook aanmoedig om die skakel te volg en 
’n afspaak te maak met die pastorale spreekkamer – waar jy ’n vituele afspraak kan maak vir 
ondersteuning. Jy kan by die volgende adres jou afspraak maak: https://bit.ly/lockdownhulp 

4. Kerkkantoor open Maandag 4 Mei – Jy is welkom om enige kommunikasie na die kantoor toe 
te doen soos nodig. 

5. Potjiekosgeleentheid 30 Mei 2020 – Ons gaan hierdie jaar ‘n virtuele potjiekoskompetisie 
aanbied. Ek weet hoegenaamd nog nie hoe dit gaan werk nie, maaer julle kan solank julle 
name by die kerkkantoor ingee. Inligting sal so gou moontlik aan julle deurgegee word. 

6. Damestee 13 Junie – Janice vra as enige persoon kreatiewe idees het oor hoe hulle dit kan 
aanbied, dat julle asseblief met haar kan kontak maak (084 800 7078). 

7. Dankoffers in hierdie tyd – Ek wil julle aanmoedig om steeds voort te gaan met julle 
gewoonte om Sondae ’n dankoffer vir die gemeente te gee. Indien julle julle dankoffer indie 
bordjie ingegooi het, vra ek of julle dit asseblief deur Zapper en internetbankdienste sal doen. 
Ek plaas hierdie inligting net hieronder. Die uitgawes van die gemeente bly ook maar dieselfde 
en ons steun op julle ook in hierdie tyd. 

8. Grassny – Wanneer die lockdown schedule dit toelaat, sal ons graag by julle wil hoor wie ons 
sal kan kom help om so gou moontlik die gras te sny by ons gemeentesentrum. Gee solank 
julle name op by die kerkknatoor. 

https://bit.ly/lockdownhulp


9. Pinkster 2020: Hier is die temas van ons pinkser hierdie jaar. Dit sal ook via sosiale media 
gedoen word hirdie jaar. 

 
 


