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Afkondigings vir Sondag 17 Oktober 2021 
 

1. Gebedslys: 

Die volgende persone het jou voorbidding nodig: 

 Chris Fourie – Chris het verlede week (4-9/10) ‘n heupvervanging gehad. Hy is reeds by die huis waar 
hy aansterk en het laat weet dat dit daagliks met hom beter gaan. Kom ons bid vir volkome herstel. 

 Tannie Pixie Heyns, Yolandi Wiese se ma, is die week in die hospitaal opgeneem (11/10).  Haar 
suurstof vlakke was baie laag, haar Covid toets het negatief teruggekom en haar infeksie telling het 
goed afgekom. Daar moet nog ‘n longfunksie toets gedoen word en gereël word vir suurstof, dan kan 
sy ontslaan word. Kom ons bid dat die Here haar sal vashou in hierdie tyd en aanraak met sy hand van 
genesing. 

 Tannie Elsie Pretorius het gaval en haar neus gebreek en ook haar nekwerwel gekraak. Sy het 
hierdie week (13/10) 'n neusoperasie ondergaan en is weer tuis besig om aan te sterk (15/10). Dit lyk 
of dit nie nodig sal wees vir 'n nekoperasie nie, maar dat sy 'n nekstut vir 6 - 8 weke sal moet dra. Kom 
ons bid vir Tannie Elsie en vra die Here om haar vas te hou in hierdie tyd en sy hand van genesing oor 
haar sal uitstrek. 

 Susan Roux – Susan het Dinsdag (05/10) ‘n nek operasie ondergaan en is Vrydag (08/10) ontslaan. 

Sy sterk goed aan en haar steke kom Maandag (18/10) uit. Kom ons bid vir haar genesing.  

 Wilna Kirsten - Ons is dankbaar om te kan sê dat dit goed gaan met Wilna (08/10). Haar kragte is 

stadig maar seker besig om terug te kom en sy word nie meer so gou moeg nie. Sy sê dankie vir almal 

se gebede. Kom ons bid steeds vir haar en dra haar aan die Here op. 

 

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. Erediens Bywoning – Die eredienste is weer oop vir in persoon bywoning. Die oggend Erediens sal 
steeds op Facebook uitgesaai word. (https://www.facebook.com/groups/25430334725) ‘n 
Klankweergawe sal so gou moontlik na die diens per whatsapp vir julle aangestuur word.  

3. Junior en Senior Kategese – Die Kategese skop weer af die Sondag, 17 Oktober – Junior Kategese 
(Gr1-6) saam met die 9uur diens en die Senior Kategese (Gr7-12) saam met die 18:00 diens. 

4.  
 
          
 
 
   
 
 

5. 10de Maand Afskop – Ons gemeente se jaarlikse 10de Maand projek het weer begin 3 Oktober 2021 
en sal in proses wees tot einde Februarie 2022. Die mikpunt is R 175 000 en tot op datum (14 Oktober 
2021) staan die totaal op R 48 450. Ons is so dankbaar vir elkeen se bydrae! 

6. Parkering opgradering – Neem asseblief kennis dat eerskomende Sondag (24 Oktober) ‘n groot deel 
van ons parkeer area ontoegangbaar sal wees. Die slote gaan die week met sement opgevul word en 
mag nie oor gery word vir 7 dae nie. 

7. Blikkie Projek – Met ons nuwe Blikkie Projek wil ons graag ons multi-media en klank toerusting uitbrei. 
Die eerste blikkies het reeds ingekom met ‘n bedrag van R 1 839.35. Kom haal asb. jou blikkie by die 
kerkkantoor/agter in die saal en neem deel aan hierdie projek. 

8. Hulp benodig - 
- Jahn Wilson en Willem en Corrie Roos - Hierdie gesin is op soek na goedkoper verblyf. Hulle betaal 
tans R 6 500 wat nie vir hulle meer bekostigbaar is nie. Hulle soek na 'n plekkie waar hulle drie 
volwassenes en 'n hondjie sal kan bly. Willem is ook steeds opsoek na werk. Indien iemand hulle kan 
help (of kan help soek na verblyf), kontak ds. Johan of die kerkkantoor. Kom ons bid ook vir hierdie gesin 
vir uitkoms in hierdie verband. 

9. Koskas Projek – Ons is dankbaar vir al die bydraes wat ons so getrou ontvang vir ons koskas. Die 
voorraad is tans weer laag en daarom vra ons jou verdere ondersteuning asseblief.  Indien jy dalk 
ook onseker is oor die benodighede, hier is ‘n paar riglyne: 

Koffie Tee Suiker Langlewe Melk 

https://www.facebook.com/groups/25430334725/user/100027960275436/?__cft__%5b0%5d=AZVDGVR67cYY8l2Zs28S0b-PB0xyLf0Tx_erxRBRO-KORTbNwojcakzhGN_sgF84OmUIxYhjUVqbSXz9vJzvFD78JzCV0T_8xE5nvpUT5oaL9OpN1OQjG5Vur3Uws8UR2WKwvP6EPrF-R28eFVjxZaE_Zgi2d8xQeaytTxcnekuwALlN8iUnBnzk7A82Ip26i50&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/25430334725
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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”) Tandepasta 

 
10. 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. 

11. Ons terrein/geboue benodig deurlopend hulp en aandag. Die Visiebestuur het ‘n opname gemaak 
van al die onderhoudwerk 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. Die lys kan ook vir jou 
aangestuur word op aanvraag. Vir meer informasie, kontak Chris/Kerkkantoor. 

12. Verjaarsdae die week: 
 

Van Noemnaam Verjaar  Van Noemnaam Verjaar 

Knoesen Tishka 10/18  Thiart Kyle 10/20 

Els (Wiese) Paul 10/19  Viviers Marko 10/20 

Van der 

Merwe 

Christine 10/19  Coetzer Ben 10/21 

Van Pype Theo 10/19  Conradie Matt 10/21 

Gouws Henning 10/20  De Wet Peter 10/23 

Swarts Elizabeth 10/20  Buys Stephen 10/24 

Knoesen Tishka 10/18  Kruger Gerda 10/24 

 
   

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 internetbankdienste of Zapper, of 

in die hout kollekte kas agter in die saal. Die uitgawes van die gemeente bly maar dieselfde en ons steun op 

julle, ook in hierdie tyd. 

 

 

 

 


