
Sondag 23 Augustus 2020 
 

1. Gebedslys: 
 

 Marinda Annandale is in die hospitaal met post - Covid pneumonia. Sy het einde Junie 
positief getoets vir Covid-19. Het herstel en was reeds terug by die werk. Het vorige week 
longprobleme begin ontwikkel. Sy is gister (20/8) terug horpitaal toe en tans op suurstog. 
Kom ons bid vir haar in hierdie moeilike tyd. 

 Helen Derksen is in die hospitaal. Haar hart het skielik probleme gegee aan die einde van 'n 
klein prosedure. Sy is onder opservasie. Alle toetse wat tans gedoen is, toon geen probleme 
nie. Ons is saam dankbaar dat dit nou met haar goed gaan. Kom ons bid vir haar vir volkome 
herstel. 

 Danie du Toit - Kom ons dink aan Danie du Toit. Sy ma, Ina du Toit. Sy is opgeneem in die 
hospitaal met asemnood, maar dit lyk of sy intussen 'n hartaanval gehad het. Sy is Wo. 
oggend na ICU oorgeplaas. Sy word behandel vir longonsteking in die regter long. Agv die 
longontsteking het haar hart effens skade opgedoen, maar die hart funksioneer goed. Sy is 
in ICU vir observasie. Kom ons bid saam met die familie vir genesing. 

 Marietjie Mostert - Sy is tans onder medikasie vir infeksie in die knie. Kom ons bid steeds vir 
haar. 

 Louis Horn se broer, Kobus Horn, is steeds in die hospitaal. Janice laat weet die volgende: 
"Dit gaan baie moeilik. Spesialis sê longe het groot skade. Hy is baie moeg. Hy beleef ook 
baie finansiele spanning. Hy is al 'n jaar sonder werk. Hy en skoonsus maak etes, maar hulle 
het nou geen inkomste nie. Kom ons bid saam met hulle. 

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

 Chris Joubert– Chris is gediagnoseer met „n behandelbare keelkanker. Hierdie was sy 6de 
Chemo en 6de week van daaglikse bestraling.Die behandeling gaan sewe weke duur. Chris 
sukkel met „n mond en keel wat baie seer is en praat steeds baie moeilik. Dit gaan ook baie 
moeilik met die eet saam. Hy is steeds moedig. “Met God se genade sal ek ook deur dit 
kom.” Kom ons dra vir Chris en Litia in gebed in hierdie tyd 

 Lucas, ons werker by die gemeentesentrum, is twee weke terug opgeneem in die hospitaal 
met „n infeksie in sy enkel. Hy is ontslaan uit die hospitaal, maar sukkel nog om te loop. Kom 
ons bid vir sy herstel. 
 

2. Ons neem afskeid… 
Ons neem die week afskeid van 2 huisgesinne wat Weskaap toe verhuis. 
@ Kobus en Sandra Theron – Sandra het afgetree en gaan nou by Kobus aansluit waar hy 
in die Kaap al „n geruime tyd lank werk. 
@ Corrie en Maritha Barnard – Maritha het haar werk verloor a.g.v. COVID maar het 
genadiglik werk gekry in die Kaap. Sy begin 1 September daar werk. 
Ons groet die huisgesinne met „n swaar hart, maar weet sommer dat hulle gou sal inskakel 
in hulle nuwe gemeenskappe. 
 

3. Verjaarsdae die week: 
 

Van Noemnaam Verjaar 

Ferris Gert 08/23 

Myburgh Japie 08/23 

Botha Dan 08/24 



Burley Mark 08/24 

Van Zyl Mi-Ann 08/24 

Pienaar Christina 08/25 

Theron Petrus 08/25 

Mac Gregor Merinda 08/26 

Immelman Jaden 08/27 

Deetlefs Elicia 08/28 

Steenkamp Angelique 08/28 

Avenant Jan-Chris 08/29 

Connor Mila 08/29 

Mostert Bertie 08/29 

Deetlefs Susan 08/30 

 
 

4. 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. –
 Ons is steeds dringend op soek na ‘n woonstel of ‘n blyplek vir ‘n gesin van 3 volwassenes 
(lidmate). Hulle kan dit nou nie meer bekostig waar hulle tans bly nie, aangesien die man sy 
werk verloor het. Laat weet vir ds Johan as jy van so ‘n plekkie weet. 
@ Isaac Joe vra of iemand moontlik „n woonstel/buitekamer beskikbaar het vir hom om in te 
woon. Hy bly in een van die vertrekke van die huis wat afgebrand het saam met „n ander 
persoon. Sy ondersteuners is bereid om huurgeld te betaal vir hom. 

5. Hierdie jaar, is die Basaar oor drie geleenthede versprei. Die datums is:  Sa. 

5 September, Vr. 18 September en Sa. 3 Oktober. Jy sal binnekort hoor wat alles wanneer 
te koop aangebied gaan word. Dit gaan min of meer soos „n "Drive Thru" werk. Jy bestel of 
vooraf of op die dag, betaal vooraf of op die dag en kom haal jou kos op die gegewe dag. Jy 
hoef letterlik nie uit jou motor te klim nie. Daar kan ook gereël word dat dit by jou huis 
afgelewer word. Kom ons hou hierdie opsie  vir ons ouer en hoë risiko mensies oop. 
HOU HIERDIE SPASIE DOP VIR MEER INLIGTING 

6. 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. 

7. Die Junior Kategese se ouers het hulle inligting gekry om voort te gaan met die kategese 
program. Almal word aangemoedig om dit deur te werk saam met hulle kinders. 

8. Die Senior Kategese en Aanddienste is weer Sondag aand om 18:00 in die Lapa. Ons 
moedig alle tieners, jongvolwassenes en ouers aan om dit by te woon. Indien jy die diens wil 
bywoon, bespreek asb by Gretha van der Merwe per whatsapp boodskap of SMS – 082 377 
9959. 

9. 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 

10. 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 

https://bit.ly/lockdownhulp


dieselfde en ons steun op julle ook in hierdie tyd. 
 

 


