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Afkondigings vir Sondag 13 Junie 2021 
 

1. Gebedslys: 

 

 Christa Muller – Dit is met hartseer dat ons almal moet meedeel dat Christa die week ‘n terugslag 

beleef het en oorlede is. Kom ons bid vir Ronnie Burger in hierdie tyd. 

 Benno Robinson – Dit is met groot hartseer dat ons almal moet meedeel dat Benno Donderdag 

oorlede is, vermoedelik aan ‘n bloedklont deur die hart. Ons is stukkend saam met Amanda, Benjamin 

en Liezel. Ons bid dat die Here hulle sal vashou en troos met Sy teenwoordigheid. 

 Geraldine Ferris – Dit gaan steeds nie goed met haar in die hospitaal nie. Die ecmo-masjien waaraan 

sy gekoppel is, het nie effektief gewerk nie en is met ‘n nuwe een vervang. Haar suurstofvlakke is nou 

besig om mooi te herstel. Sy is nog baie siek. Kom ons bid vir haar en haar ma, Felicia en pa, Gert 

asook sommer hulle hele familie in die tyd. 

 Gerhard Potgieter – Gerhard is in die hospitaal opgeneem met ‘n bloedklont in die been, maar nou is 

daar baie ander komplikasies. Kom ons bid vir hom vir genesing, maar ook vir Ria se vrou wat swaar 

dra op hierdie oomblik. 

 Corné Joubert – Haar pa is oorlede vroeër die week. Kom ons dink aan haar en hulle hele gesin en 

familie in hierdie tyd. Ons bid vir die Here se troos en vashou in die tyd. 

 Dominique en Michaela Pieterse – Hulle oupa, Gidoen Pieterse, ‘n oud-lidmaat, is Maandag oorlede. 

Kom ons dink aan hulle en hulle pa, Francois, wat pas weer in ons gemeente ingetrek het. Ons bid vir 

die Here se troos en vashou in hierdie tyd. 

 Yolande van Eyk-Prinsloo – Een van haar ooms, oom Hannes, wat uit die hospitaal ontslaan is, is 

Sondagaand oorlede. Haar ander oom, oom Boer, is steeds kritiek in ICU in die hospitaal. Beide haar 

tannies sterk aan by hulle huise. Sy vra ook dat ons sal bid vir haar skoonsus Corrie. Sy is Sondag 

positief getoets vir COVID. Sy word tuis behandel. Kom ons dink aan Yolande en hulle hele gesin en 

familie in hierdie tyd. Ons bid ook vir die Here se troos en vashou in hierdie tyd en vir genesing vir 

almal wat nog siek is. 

 Marlene Pretorius – Sy het positief getoets vir COVID. Dit gaan tans goed met haar. Ons bid vir haar 

en haar gesin wat nou in isolasie is. 

 Carin van der Merwe – Carin het die week positief getoets vir COVID. Sy beleef tans geen erge 

simptome nie. Sy en haar gesin is nou in isolasie. Kom ons bid vir Carin, Pieter, Gretha en Wian. 

 Faan Strauss – Faan is opgeneem in die hospitaal met wat hulle aanvanklik gedink het ‘n hartaanval 

was. Die angiogram het gewys dat daar niks met sy hart fout is nie. Die fout is toe opgespoor – dit was 

al die tyd sy galblaas. Dit word so gou doenlik (wanneer HB-vlakke van bloed reg is) verwyder. Kom 

ons bid vir Faan vir ‘n spoedige beterskap. Ons bid ook vir sy vrou, Susan. 

 Oom Steve Holtzhausen – Oom Steve is nog in die hospitaal. Hy is maar baie deurmekaar. Tannie 

Heililen se COVID toets was darem negatief. Kom ons hou aan bid vir oom Steve en tannie Heilien in 

hierdie tyd. 

 Bennert van Schalkwyk – Bennert beleef nog dieselfde simptome as wat hy gehad het a.g.v. 

lewerskade wat hy opgedoen het. ‘n Nuwe Spesialis het geen nuwe diagnose gemaak nie. Kom ons 

bid vir Bennert vir herstel en beterskap en ook vir sy ouers, Gert en Huibrie, vir krag en genade in 

hierdie ondersteuningsproses. 

 

 Deel asb julle vreugdes en nood met ons. Jy kan so doen deur ‘n epos of ‘n oproep aan die 
Kerkkantoor of vir ds Johan direk kontak. 

 
2. Die oggend Erediens (saam met Junior Kategese) begin om 9:00 en ons Jeuggerigte Aanddiens 

(saam met Senior Kategese) begin om 18:00. Onder vlak 1, kan ons ongeveer 100 mense 
akkommodeer, dus is besprekings nie meer nodig nie. Die oggend Erediens sal steeds op Facebook 
(https://www.facebook.com/groups/25430334725) uitgesaai word. 

https://www.facebook.com/groups/25430334725
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3. Blikkie Projek – Met die afsluit van ons 10de Maand Projek, skop ons weer ‘n blikkie projek af. Ons 
vorige blikkie projek was om die blindings in die Konferensie saal asook die admin kantore te vervang. 
Ons wil net vir elke persoon wat bygedra het hiervoor, baie dankie sê. Nou kan ons weer met trots 
vergaderings hou en ook gaste ontvang in in die kantoor. Vir ons volgende Blikkie Projek, wil ons graag 
ons multi-media en klank toerusting uitbrei. Kom haal jou blikkie by Anneke! 

4. Koskas Projek – Ons koskas is dolleeg. Indien jy graag wil bydra en dalk nie by die kerkkantoor / kerk 
kan uitkom nie, kan julle die items aflewer by Nicky de Clerk se huis (Santie Laan 1). Indien jy dalk ook 
onseker is oor die benodighede, hier is ‘n paar riglyne: 

Koffie Tee Suiker Langlewe Melk 

Kookolie Pasta Koekmeel Hawermout 

Sojaprodukte Tamatiesous Mayonaise Koeldrank 

Konfyt Oxo Bovril/Marmite Stroop 

Grondboontjiebotter Geblikte Vis/Vleis Grondbone Vlapoeier 

Jellie Koekies Lekkergoed Deodorant 

Toiletseep Sjampoe Skeermeslemmetjies Skottelgoedseep 

Waspoeier Handy Andy Bleikmiddel (“Jik”)  

 
5. Kerkraadslede Verkiesing 2021 

Die volgende lidmate word voorgestel vir verkiessing as Kerkraad op die kerkraadsvergadering van 25 

Mei: 

- Yolande Van Eyk-Prinsloo – Ouderling 

- Danie du Toit – Diaken  

Die volgende lidmate word voorgestel vir her-verkiesing as Kerkraad op die kerkraadsvergadering van 

25: 

- Cathy Mulder – Ouderling 

- Gretha v d Merwe – Ouderling 

- Stephan Schoeman – Ouderling  

- Jaco v Dyk – Diaken 

- Visser Oosthuizen – Diaken 

- Nikki Pieterse – Diaken 

6. Ons is dringend opsoek na mense om uit te help met die volgende Bedieninge / Take: 

- Terrein Ontwikkeling 

- Terrein Onderhoud 

- Facebook onderhoud 

- Personeel Versorging (HR) 

- Uitreike Bediening 

- Erediens Bediening 

Indien jy hier kan uithelp, kontak asb vir ds Johan. 

7. Ons benodig jou talente!  – Indien daar mense is wat nie tans inskakel by ‘n bedienning/taakspan 

ingeskakel is nie en graag iewers wil inskakel, is die Projekte span NET vir jou!! Ons het mense met 

kreatiewe idees en vlytige hande nodig. Kontak vir Janice/Anneke vir meer details. 

8. Ons terrein/geboue kort weer ‘n bietjie hulp. Die Visiebestuur het ‘n opname gemaak van al die 

onderhoud werk wat gedoen moet word. Indien jy ‘n handige mens is en jou twee hande wil kom 

aanbied, of, ‘n skenking wil maak vir materiaal wat aangekoop moet word, kan jy na die lys agter in die 

saal op die aansteekbord kyk en jou naam byskryf by die betrokke punt. 

Chris Joubert gaan Dinsdag 15 Junie en Woensdag 16 Junie op die terrein wees om 

noodsaaklike onderhoudwerk te doen. Hy nooi enige persoon wat kan help om by hom aan te 

sluit. Vir meer informasie, kontak Chris/Anneke 

9. Retreat – Die Retreat wat in Mei maand sou plaasvind, is uitgeskuif na 23-26 September (Langnaweek). 

Meer info sal nader aan die tyd volg. 
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10. Fondsinsameling Projekte 

Met `n dreigende 3de COVID golf, het die projekte span besluit om die Damestee af te stel. Daar gaan 

2 wegneem-ete geleenthede wees op  25 Junie en 30 Julie. Ons sal meer info gee nader aan die 

datums. 

11. Verjaarsdae die week: 
 

Van Noemnaam Verjaar  Van Noemnaam Verjaar 

Bester Paul 06/14  Gouws Franco 06/17 

Du Toit Danie 06/14  Olivier Zander 06/17 

Fourie Johan 06/14  Viviers Kobie 06/17 

Grobler Kayla 06/14  Bothma Lindi 06/18 

Pieters Elizabeth 06/14  Des Fontaine Rule 06/18 

Smith Lumay 06/14  Mulder Cathy 06/18 

Steenkamp Levi 06/15  De Kok Klara 06/19 

Joubert Pieter 06/16  Marais Jacques 06/20 

Marinus Quenton 06/16  Nortje Brenda 06/20 

Theunissen Letitia 06/16  Oosthuizen Jacques 06/20 

 
   

Dankoffers in hierdie tyd – Ons wil julle 

aanmoedig om steeds voort te gaan met 

julle gewoonte om Sondae ’n dankoffer 

vir die gemeente te gee. Dit kan 

elektronies gedoen word deur Zapper of 

internetbankdienste, of in die hout 

kollekte kas agter in die saal. Die 

uitgawes van die gemeente bly ook maar 

dieselfde en ons steun op julle ook in 

hierdie tyd. 


