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Afkondigings vir Sondag 24 April 2022 
 

1. Gebedslys: 

Die volgende persone het jou voorbidding nodig: 

 Ons bid saam met Petro Davis-Smith. Haar seun, Christaan van der Westhuizen, is afgelope week 

as vermis aangegee en tot vandag toe is hy steeds op soek. 

 Paul Oberholster en Lelani Oberholster  se 1jaar en 3maande oue baba, Izé, het in Desember 

bronchopneumonia opgedoen het. Sy is na omtrent 4 maande in die hospitaal ontslaan en dit gaan 

goed met haar. Sy behoort eersdaags die neuroloog te sien om haar medikasie aan te pas. Ons is 

saam met hierdie gesin dankbaar en bid vir haar ouers, Paul en Lelani, vir krag vir die pad na herstel 

wat voorlê. 

 Ons bid vir die mense in KwaZulu Natal wat na die groot oorstromings en vloedskade weer moet 

opstaan en van voor af moet begin. Ons bid veral vir die gesinne wat geraak is deur dood in hierdie tyd 

daar. 

 Ons bid vir die mense van Ukraïne en Rusland en dat daar ‘n spoedige oplossing sal kom vir die 

oorlog. 

 

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. Kategese – Sondag 24 April 

Junior Kategese (9:00) : Ons Vader – dink anders oor gebed 

Senior Kategese (18:00) : Fliek – God is not dead 4 

3. Graad 7-10 Byeenkoms: Sondag 24 April om 16:45 - Ons praat oor selfbeeld. 

4. Potjiekos – Saterdag 7 Mei 2022 9:00-15:00 

Tydens hierdie geleentheid gaan daar ‘n gemeentepot gemaak 

word vir bestellings.  Die koste sal R 50-00 per bord wees en sal 

teen 13:00 beskikbaar wees om afgehaal te word. Jy kan ook ‘n 

potjie inskryf vir die kompetisie (pryse sal later bekendgemaak 

word) teen R 50 en soveel gaste nooi as wat jy wil om by jou te 

kom eet @ R 50 per bord. Inskrywingsvorms sal op die webwerf 

en by die kerkkantoor beskikbaar wees teen volgende week. 

Sluitingsdatum vir inskrywings en bestellings: 

Woensdag 4 Mei om 17:00. 

5. Knoop solank die volgende datums vas! 

- 27 Mei – Kosverkope 

- 4 Junie – Damestee – Die uitnodiging en kaartjies sal binnekort beskikbaar wees. 

6. Dringende Onderhoud benodig! 

Ons gemeente het dringend hulp nodig met 2 dringende onderhoud take: 

a) Indien iemand kan help met die herstel van ons saal stoele se stoffering, of van iemand weet wat 

billike pryse het wat ons hiermee kan help, sal ons groot waarde daaraan kan heg. Daar is ‘n groot 

aantal stoele in die saal wat se lap deurgeskif is en vervang sal moet word. 

b) Indien iemand kennis dra van kombuiskaste herstel werk (waterskade) asook die afseël daarvan vir 

toekomstige waterskade en graag wil/kan help, sal dit baie waardeer word. 

Indien jy kan help met die 2 bogenoemde sake, kontak asb vir ds Johan of Anneke in die 

kerkkantoor. 
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7. Koskas Projek – Ons is dankbaar vir al die bydraes wat ons so getrou ontvang vir ons koskas. Ons vra 

steeds jou verdere ondersteuning asseblief.  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 Blokkies (“stock”) Bovril/Marmite Stroop 

Grondboontjiebotter Geblikte Vis/Vleis Grondbone Vlapoeier 

Jellie Koekies Lekkergoed Deodorant 

Toiletseep Sjampoe Skeermeslemmetjies Skottelgoedseep 

Waspoeier Handy Andy Bleikmiddel (“Jik”) Tandepasta 

 

8. Onthou, ons neem kollekte nou in persoon 
op. Jy is steeds welkom om per Zapper of 
EFT jou kollekte in te betaal. Ons sê baie 
dankie vir elkeen wat steeds gereeld hulle 
kollekte en dankoffers betaal in hierdie 
finansiële onsekere tyd! 

 

 

 

 

9. Verjaarsdae die week: 
 

Van Noemnaam Verjaar 
 

Van Noemnaam Verjaar 

Leonard Jordan 04/24 
 

Deetlefs Tony 04/28 

Birkenstock Johan 04/25 
 

Human Dawn 04/28 

Mostert Marietjie 04/26 
 

Moller Jacques 04/28 

Mulder Els-Mari 04/26 
 

Van Staden Henyke 04/28 

Thiart Johan 04/26 
 

Sandow Pierre 04/30 

Broodryk Dean 04/27 
 

Van Eck Kayla 05/01 

Brits Chané 04/28 
 

Van Zyl Helene 05/01 

De Wet Stephan 04/28 
 

   

 


