
Sondag 6 September 2020 
 

1. Gebedslys: 
 
 

 Danie en Julie du Toit – Kom ons dink aan Danie du Toit. Sy ma, Ina du Toit, is weer 
geopereer afgelope Dinsdag. Kom ons bid saam met die familie vir haar volkome genesing. 
Julie is die week dokter toe met erge hoofpyn, koors en pyn in die lae rug. Haar covid toets 
se uitslag is negatief. Sy is terug by die huis en sterk aan. Danie skryf: "Baie dankbaar vir 
negatiewe Covid-toets. Sy kla nog van lae rugpyn en hoofpyn, maar verder is sy OK." Kom 
ons bid vir Julie en vir beterskap en dat medikasie haar sal help. 

 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 stadig met sy herstel. Hy is baie moeg maar dit gaan elke dag biki beter. 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 
sewende week van daaglikse bestraling. Die behandeling gaan sewe weke duur. 

 Helen Derksen het gister die spesialis gesien. Sy sê die dokter sê dat hy niks fout vind met 
haar hart nie. Die ritme was gister 100%. Ons is saam met Helen dankbaar. 

 Schalk Greyling - Ons dink aan Schalk. Hy het Saterdag by Chamberlains geval en sy rib 
sleg gebreek. Marge skryf: "Dit het gesplinter, 'n senuwee afgesny en sy long gekrap. 
Gelukkig nie meer skade aan die long self aangerig nie.:" Kom ons dra hom aan die Here op 
en bid vir spoedige herstel. 

 
 

2. Verjaarsdae die week: 
 

Van Noemnaam Verjaar 

Kotzee (Van 
Der Merwe) 

Riana 09/06 

Van Der 
Westhuizen 

Carmen 09/06 

Wolmarans Christo 09/06 

Bergh Elanie 09/07 

Keulder Armand 09/07 

Uys Rita 09/07 

Mac Gregor Shawn 09/08 

Smith Susan 09/08 

Van Dyk Merike 09/08 

Cronje Adri 09/09 

Taljaard Joline 09/09 

Bester Christine 09/10 

Swart 
(Laubsher) 

Manie 09/10 

Ferris Felicia 09/12 

Taljard Marius 09/12 

Van Aswegen Jaco 09/12 

Horsman Mari 09/13 

Pollock Timothy 09/13 



Van Zyl Pieter 09/13 

 
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. – 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. 

4. Hierdie jaar, is die Basaar oor drie geleenthede versprei. Die datums is:  5 September, Vr. 18 
September en Sa. 3 Oktober.  Kyk op die webblad se tuis skerm vir die Deurry Basaar 
“tab”vir  meer informasie asook om jou bestelling te plaas. 

5. 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 dit deurgee. 

6. 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. 

7. Die COVID-Span in ons gemeente het besluit dat ons eredienste vir ons Junior Kategese kinders en 
hulle ouers afskop op Sondag 13 September om 9:00 in die Lapa. Die boodskap van die diens sal 
ooreenstem met die diens wat op YouTube uitgesaai word op daardie betrokke Sondag. Daar sal 
nader aan die tyd gekommunikeer word rondom die besprekings vir hierdie diens. 
Die normale Oggenddienste word voorlopig beplan om weer ge-open te word op Sondag 4 
Oktober in die 3-Kruis Vaderhuis. Daar sal nader aan die tyd meer informasie deurgegee word. 

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 in die 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

