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Afkondigings vir Sondag 3 Oktober 2021 
 

1. Gebedslys: 

Die volgende persone het jou voorbidding nodig: 

 Carlos, Leandre en Dante Frazao – Dante is Vrydag (01/10) geopereer aan sy voetjies. Kom ons hou 

hierdie gesinnetjie en spesifiek vir Dante in ons gebede. 

 Wilna Kirsten - Ons is dankbaar om te kan sê dat dit goed gaan met Wilna (01/10). Sy is ontslaan uit 

die hospitaal (22/09) en moet tans baie suurstof nog neem, haar kragte kom stadig maar seker terug. 

Sy sê dankie vir almal se gebede. Kom ons bid steeds vir haar en dra haar aan die Here op. 

 Sherese Coetzee (Yolandi Heyns Wiese se dogter) - Sherese is ontslaan uit die hospitaal (23/09) en 

sterk tans tuis aan. Sy is op ‘n streng vloeistof dieet en moet net versigtig wees wat sy eet. Sy is darem 

baie meer stabiel ook. Sy waardeer elke gebed en die ondersteuning wat sy ontvang het en glo dat 

alles nou sal beter gaan van hier af. Kom ons bid dat die Here haar krag en genade sal gee en haar 

steeds sal aanraak met sy genesing. 

 

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 vind eers weer plaas op Sondag 17 Oktober – Junior 
Kategese (Gr1-6) saam met die 9uur diens en die Senior Kategese (Gr7-12) saam met die 18:00 diens. 
Geniet die vakansie!! 

4.  
 
          
 
 
   
 
 
 

5. 10de Maand Afskop – Ons gemeente se jaarlikse 10de Maand projek skop hierdie naweek af. ‘n Epos 
met die details sal Maandag aan die gemeentelede gestuur word. 

6. Parkering opgradering – Neem asseblief kennis dat ons tans besig is om slote te grawe op die terrein 
sodat ons die parkerings kan behoorlik uitmerk. Ons vra dat julle asb so stop dat die slote nie toegery 
word nie – ons beplan om sement daarin te giet vir ‘n permanente oplossing. 

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 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 

https://www.facebook.com/groups/25430334725
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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 

Taljard Elna 10/03  Taljaard Willie 10/07 

Van 

Schalkwyk 

Huibrie 10/03  Des Fontaine Lezel 10/08 

Alves Christo 10/04  Mostert Lenie 10/09 

Smit Ronel 10/04  Carelse Leon 10/10 

Jooste Marleen 10/06  Du Toit Wihan 10/10 

Lombard Christo 10/07  Wiese Yolandi 10/10 

Smith Kevin 10/07     

 
   

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. 
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