
Sondag 2 Augustus 2020 
 

1. Gebedslys: 
 Ons dink aan Drien Nel - Cobus Nel is afgelope week oorlede in die hospitaal. Kom 

ons dra haar in ons gebede. 
 Buks en Gill Knoetze – Gill se mammie is onlangs oorlede en tans is hulle hele gesin 

is in isolasie (almal het positief vir COVID-19 getoets behalwe Buks). Dit gaan al beter 
met hulle gesondheid, maar kom ons bid vir hulle herstel asook God se vrede oor hulle 
familie. 

 Andre Kruger (Familielid van Christa Claasen) is nog op ventilator 50% nierfunksie is 
beter nie meer op dialise. Hy het 'n trageostomie gehad en word nou behandel vir n 
swaminfeksie van die longe. Kom ons bid steeds vir Andre. 

 Johanné Alves laat weet die volgende oor baba Nathan: Baba Nathan gaan môre vir 
'n operasie om twee breuke reg te maak. Hou hom en die dokters se hande asb. in jul 
gebede. 

 Ons dink steeds aan Johanné Alves, wat hierdie week weer in die hospitaal 
opgeneem is. Sy laat weet: Dokter wil my nog n dag observeer. Maar uit die 
longfunksie toetse lyk dit of die medikasie reg werk en ek sal kan huistoe gaan môre. 

 Tannie Rita Schoeman - Ons kan met groot vreugde sê dat dit goed gaan met Ouma 
Rita,ten spyte van die Covid. Sy is dankbaar en gee die Here al die eer. Sy skuif DV 
Sondag terug na haar eie kamer in Lyttelton Rusoord.Tannie Rita (oudlidmaat) sê baie 
dankie vir almal se gebede en spesiaal ook Rina daar ver. Ons loof en prys die Heer 
vir Sy goedheid en liefde sonder einde. 

 Tannie Anna Henning- Kom ons bid steeds vir tannie Anna, Oom Jerome en Litia en 
Chris. Tannie Anna het erge hartversaking. 

 Ons dink ook aan Karin (Stroebel) Wiese wat ook weens Bronchitis en COVID-19 
tans in isolasie by hulle huis is. Sy laat weet: .... gaan elke dag beter.... Pierre (haar 
man) het ook die week COVID positief getoets. Kom ons bid steeds vir haar en vir 
Pierre en vra dat die Here hulle sal dra in hierdie tyd. 

 Chris Joubert– Chris is gediagnoseer met ‘n behandelbare keelkanker. Hierdie was 
sy derde Chemo en derde week van daaglikse bestraling. Die behandeling gaan sewe 
weke duur. Kom ons dra vir Chris en Litia in gebed in hierdie tyd 

 Jaco van Eck laat weet dat dit sommer baie, baie goed gaan met sy ma (Alta 
Loubser) "sy's weer terug op die been en maak ons almal weer mal. 

2. Verjaarsdae die week: 
 

Van Noemnaam Verjaar 

Ferris Geraldine 08/02 

Swanepoel Karin 08/02 

Van Der Berg Liani 08/02 

Connor Laetitia 08/03 

Van Dyk Jaco 08/03 

Duvenhage Johan 08/04 

Van Dyk Ben 08/04 

Van Dyk Pieter 08/04 

Van Jaarsveld Chris 08/04 

Van Der Merwe Gretha 08/05 



Pretorius Joanique 08/06 

Strydom Johanita 08/06 

Van Der Westhuizen Michael 08/07 

Joubert Genevieve 08/08 

Wolmarans Pieter 08/08 

Carstens Elmarie 08/09 

 
3. Gesoek: Werk 

Van ons gemeentelede het hulle werk verloor en is dringend opsoek na werk. Indien jy 
van enige poste weet, kontak asb vir ds Johan. 
* Enige poste. Vorige werk het die man tydenlike verhoë gebou vir wie ook al so iets 
wou oprig. Die gesin (3) moet ook goedkoper blyplek kry indien die man nie gou werk 
kry nie. 

4. Schalk de Klerk is deur Covid-19 taakspan aangewys as ons gemeente se Covid-19 
Nakomingsbeampte. Die span is nou besig om die gemeente se Covid-19 plan op te 
stel. Sodra meer inligting beskikbaar is, sal ons u in kennis stel daarvan. 

5. Ons het Sondag 19 Julie weer begin met Junior Kategese. Die inligting sal so gou 
moontlik aan die betrokke ouers deur gegee word. 

6. Ons Aanddienste is hervat van Sondag 12 Julie af. Indien jy die diens wil bywoon, 
bespreek asb by Gretha van der Merwe per whatsapp boodskap of SMS – 082 377 
9959. 

7. Emosionele en geestelike nood– Enige persone wat ondersteuning nodig het in 
hierdie tyd, is welkom om my (ds. Johan) 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 

8. 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. 

 

 

https://bit.ly/lockdownhulp

