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Afkondigings vir Sondag 3 Julie 2022 
 

1. Gebedslys: 

Die volgende persone het jou voorbidding nodig: 

 Wilna Kirsten - Wilna is Sondag (19/06) in die hospitaal opgeneem. Sy is tans in ICU. Sy het 

longontsteking en alhoewel sy positief reageer op behandeling is sy nog op masjiene en baie siek. 

Kom ons hou haar in ons gebede asook haar man, Pieter, wat haar ondersteun in hierdie tyd. 

 Daneel Uys -  Daneel het oor die naweek 'n ligte hartaanval gehad. Hy is in die hospitaal opgeneem 
(ICU) en het vanmiddag 'n stent in een van die hartare gekry. Kom ons bid vir hom in hierdie tyd. 

 Paul en Christine Bester - Dit gaan goed met Christine. Paul was 27/06 weer by die dokter. Hy sukkel 
maar nog steeds met Covid. 
 

Onthou om steeds te bid vir... 
 Paul Oberholster en Lelani Oberholster se baba, Izé, het in Desember bronchopneumonia 

opgedoen het. Ons bid vir haar ouers, Paul en Lelani, vir krag vir die pad na herstel wat voorlê. 

 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 – Die kategese het afgesluit vir die Tweede Kwartaal en sal weer hervat word op Sondag, 24 

Julie. 

3. Die kantoor gaan Dinsdag (5 Julie) gesluit wees. In noodgeval sal Anneke steeds op die kantoor se 

foon (012 657 1296) beskikbaar wees. 

4. Dienste tydens die skoolvakansie: 

So. 3 Julie – Ds Emil Haarhoff – Tema: Jy is geseënd 

So. 10 Julie – (Doop) Prof Gert Prinsloo 

So. 17 Julie – Ds. Emil Haarhoff 

5. Gesonde aftrede – Woensdag 20 Julie om 10:00. Die groep het besluit om een keer per maand 

bymekaar te kom en relevante onderwerpe te bespreek.  Tema: Opskaal – die begin van ‘n nuwe 

avontuur 

So ‘n bietjie terugvoer van die mense wat dit bygewoon het: 

- “Wow, dit het my regtig gehelp en ek het baie om nou te gaan verwerk en te doen”; “Ek het baie om oor 

te gaan dink en het nou praktiese riglyne hoe ek my afskaal kan aanpak”; 

- “Ek is bemoedig deur die ander se stories en het regtig ontsettend baie waardevolle goed gehoor”;  

- “Dit was wonderlik om almal se perspektiewe te hoor, maar ook te besef dat geen twee mense presies 

op dieselfde manier sal afskaal nie”; 

- “Die gedagte dat jy oop en eerlik met jou maat en familie moet wees en gereeld jou kapasiteit moet 

evalueer en jou afskaal daaraan verbind, het my baie gehelp”; 

- “Ek het regtig waardevolle hulp gekry om die emosionele kant van afskaal te hanteer”; 

- “Dit het my getref dat afskaal nie net iets negatief (iets-toemaak) is nie, maar ook positief (iets-

oopmaak) is en nuwe geleenthede skep”.  
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6. Die volgende gemeentelede is by ons gemeente se Kerkraadsvergadering verkies as Kerkraadslede: 

As Ouderlinge: 

Heleen Jordaan (Aksie 55 Leiding) 

Hannes Lourens (Junior Kategese) 

As Diaken: 

Pieter Henning (Voorsang) 

7. 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 elektroniese toerusting soos `n wasmasjien. Ons wasmasjien het ophou 

werk. 

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

kerkkantoor. 

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

Ons deel graag die terugvoer van ons gesinne wat ons tans voorsien van kos: 

- “Baie, baie dankie vir die kos, ook aan al die persone wat dit moontlik maak”; 

- “Ons waardeer dit opreg”;  

- “Dankie vir die kos, ons waardeer dit opreg.” 

Ons vra steeds jou verdere ondersteuning asseblief.  Indien jy dalk ook onseker is oor die benodighede, 

hier is ‘n paar riglyne: 

Drinkgoed 
Kosvoorraad Huis/Persoonlik 

Koffie Suiker Kookolie Konfyt / smere Badseep 

Tee Meel Asyn Katjiebotter Tandepasta 

Langlewe melk Mieliemeel Tamatiesous Bovril Deodorante 

Koeldrank Hawermout/pap Mayonaise Stroop Sjampoe 

Blikkieskos Pasta/rys Grondbone Vars produkte Toiletpapier 

Tuna/vis Sojaprodukte Lekkertjies Groente Sanitêre ware 

Vleis 
Soppakkies/-poeiers 

(soup mix) 
Koekies Vrugte Skottelgoedseep 

Groente  

(nie nét sousbone 

nie) 

Vlapoeier Jellie  Waspoeier 

 
Sout/peper/ 

speserye 
  Handy Andy / Jik 

Plaas asseblief donasies in die koskas agter of handig in by die kerkkantoor 
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9. 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Verjaarsdae die week: 
 

Van Noemnaam Verjaar 
 

Van Noemnaam Verjaar 

De Almeida Mark 07/03 
 

Van Eck Jaco 07/06 

Gouws Corné 07/03 
 

Lombard Irma 07/07 

Van Der 

Merwe 

Wiaan 07/03 
 

Lombard Sibel 07/07 

Horn Janice 07/04 
 

Heyneke Agnes 07/08 

Raubenheimer Heino 07/04 
 

Oelofse Andries 07/08 

Schmidt Martinus 07/04 
 

Robinson Amanda 07/08 

Du Toit Evette 07/05 
 

Stroebel Pierre 07/08 

Oosthuizen Louisa 07/05 
 

Van Der Berg Lizelle 07/08 

Viljoen Elsa 07/05 
 

Pretorius Jaco 07/10 

Du Toit Hannely 07/06 
 

Van Eeden Hendrik 07/10 

Futcher Corlea 07/06 
 

Wolmarans Hendrik 07/10 

Myburgh Corne 07/06 
 

   

 

 

 

 

 


