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AANKONDIGINGE EN GEMEENTENUUS  

            SONDAG 11 JULIE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDAG, 11 JULIE 

09:30    Oggenddiens word op De Eike se YouTube kanaal uitgesaai  
             Prediker - Ds Hannes Burger 
             Geen Kinderkerk  
                                       
             Geen Aanddiens 
             Geen Senior Kategese  

MAANDAG, 12 JULIE 

             GEEN Sportmanne Bybelstudie 
             GEEN Vroue Bybelstudie 

DINSDAG, 13 JULIE 

             GEEN Senior Burger Bybelstudie  
             GEEN Manne Bybelstudie 

WOENSDAG, 14  JULIE 

             GEEN Vroue Bybelstudie 

DONDERDAG, 15 JULIE 

             GEEN Dienssentrum vir Seniors 
             GEEN Openbaring Bybelstudie 
             Sopbeurte:  Karien Botha, Wena Janse van Rensburg, Sybil Smit, Dotjie Steyn, 
                                 Elmari Schwenke-vd Walt, Maranda vd Merwe 

VRYDAG, 16  JULIE 

 

SATERDAG, 17  JULIE 

  SEWENDE SONDAG IN KONINKRYKSTYD

GEMEENTE DAGBOEK 

GEBEDSONDERWERP VIR DIE WEEK 
Ons b id  v i r  a lmal  wat  geraak  word  deur  Cov id 

 

LEESROOSTERTEKSTE VIR  D IE WEEK 
E f es i ë r s  1 :3 -14 ;  2 Samuel 6:1-5, 12b-19 

Psalm 24; Markus 6:14-29 
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SONDAG, 18  JULIE 

             AGSTE SONDAG IN KONINKRYKSTYD 
09:30    Oggenddiens word op De Eike se YouTube kanaal uitgesaai 
             Geen Kinderkerk  
                           
             Geen Aanddiens 
             Geen Senior Kategese  

1. Krinie vd Vyver (Kraaifontein) vier in die komende week haar 80ste verjaardag. 

Baie geluk. 

2. Tannie Lerina Venter (Andanté) se swaer, ds. TD Booker van Stilbaai is oorlede. 

3. Japie van der Merwe (Othello) is oorlede. Sy roudiens is tot verdere kennis 

uitgestel. 

4. Ds Chris Barnardo is naweek-af.  

5. Cornelia Conradie (Desdemona 52, Othello) is oorlede. ‘n Roudiens word 13 Julie 

op Robertson gehou. 

6. Heloise Greeff (Bosmanstraat) is oorlede. 

7. Lettie Saayman (Klaradyn) se suster is oorlede. 

8. John Marais (Brackenfell) is in die hospitaal. 

11/07 Dotjie Steyn, Johan Strydom, Janette Verster 
12/07 Erika Wessels, Jan Barkhuizen,  Floors Pretorius, Martin de Koker, Louise Engels, 

Koos Visagie 
13/07 Dorette Bruwer, Janita Nothnagel 
14/07 Elena Visser, Helen Fourie, Riana Maritz,  Neels Kruger, Careen Pentz, Zelda Fisher, 
 Ronel Thiart, Cecile Westraat 
15/07 Francois Fourie, Marieta Oosthuizen, Dirk Brits, Misha Nell, Marco Orlandini, 
 André van Wyk 
16/07 Lauranda Groenewald, Elize van As, Pieter Bestbier, Isabel Pfaff, Lo-aan Basson, 
 Gideon van der Westhuysen, Petrus Verster 
17/07 Riana van der Merwe, Bokka Bester, Krinie van der Vyver, 
 Calie van der Wath, Rudolph De Kock 
 

GEMEENTENUUS 

Ds Chris Barnardo 082 822 6619  (021 982 7076 Bestaan nie meer) 

Ds Hannes Burger  084 627 3746 (021 903 1798 Bestaan nie meer) 

Kerkkantoor se tye gedurende skoolvakansie is soos volg: 

 

Maandag     8:00 tot 12:00 

Dinsdag       8:00 tot 11:00 

Woensdag   8:00 tot 11:00 

Donderdag   8:00 tot 11:00 

Vrydag         8:00 tot 12:00 

 

KONTAKBESONDERHEDE
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EREDIENSTE

JAARPROGRAM DATUM WYSINGINGS 

Vanweë die feit dat die skole later begin het as wat aanvanklik beplan was, het die 

Dept van Basiese Onderwys die skoolkwartaal datums gewysig. 

 

Die datums soos aangedui op De Eike se jaarprogram is dus nie korrek nie. Die nuwe 

datums is soos volg: 

 

1ste Kwartaal 15 Feb  -  23 Apr 

2de Kwartaal  3 Mei  -  30 Jun 

3de Kwartaal  19 Jul  -  1 Okt 

4de Kwartaal  11 Okt  -  15 Des 

As gevolg van die inperkingsmaatreëls wat deur die regering na vlak 4 verhoog is, is 
Eredienste en ander byeenkomste gestaak. 
  
Die diens word op De Eike se YouTube kanaal uitgesaai. Die uitsending begin om 9:30.  

JEUGKOMMISSIE PROJEK 

Die Jeugkommissie vul leë glasflesse met sopbestanddele om ‘n Jar Of Hope te 

maak wat saam met die kospakkies versprei word na behoeftige lidmate. Ons gee ook 

daarvan aan die Susan La Poorta Kinderhuis in Sarepta. 

Hulle benodig die volgende 

- “Split peas” 

- Sop mengsel 

- Lensies 

- Blokkie “stock” 

- Pakkies soppoeier 
 

Bydraes kan by die kerkkantoor afgegee word. Merk asb duidelik JEUG/SOP. 

Baie dankie vir die mooi reaksie van ons lidmate wat ons so getrou ondersteun. Danksy 

almal se ruim bydraes kan ons gereeld kospakkies voorsien aan ons behoeftige lidmate. 

Bydraes kan steeds deur die loop van die week, tydens kantoorure, by die kerkkantoor 

afgegee word. 

Alle voorrade is baie laag:  Bikkies kos, Droë rantsoene, Toiletware, Melk, Koffie, ens. 

 

Baie dankie vir jul voortgesette ondersteuning. 
Cedric en Piet 
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POPIA 

  Wat jy alles moet weet….. 

Ϯ WAT IS POPIA? - POPIA is die Wet op die Beskerming van Persoonlike 
Inligting, Wet 4 van 2013 

  

Ϯ HOE RAAK DIT DIE KERK? - Daar is sekere wetlike vereistes waaraan die 
kerk moes voldoen soos ondermeer die saamstel van ‘n inligtingsbeleid en die 
aanstel van ‘n inligtingsbeampte. 

  

Ϯ WAT IS ‘N INLIGTINSBELEID? - Dit is die beleid van die kerk wat uiteensit 
presies hoe daar met lidmate se persoonlike inligting gehandel sal word binne 
die kerk. Ons kerk se inligtingsbeleid is ter insae by die kerkkantoor en sal ook 
binnekort beskikbaar wees op die kerk se amptelike webwerf. Jy word hartlik 
uitgenooi om jouself te vergewis van die inhoud hiervan. 

  

Ϯ WAT IS ‘N INLIGTINSBEAMPTE? - Dit is die persoon wat geregistreer word 
deur die gemeente by die Reguleerder van die wetgewing, as synde die 
persoon wat binne ons gemeente die verantwoordelikheid neem om toe te sien 
dat die prosessering van alle persoonlike inligting binne die raamwerk van die 
wetgewing geskied. In ons gemeente is hierdie persoon Mariana van 
Schalkwyk en haar adjunk is Elmarie Scholtz, met ander woorde die dames wat 
huidiglik die kerkkantoor beman. 

  

Ϯ HOE RAAK DIT JOU? - Jy moet toestemming gee tot die prosessering van jou 
inligting. Ons beleid bepaal dat die toestemming by implikasie verskaf word 
deur persone wat lidmate van ons kerk was teen 1 Julie 2021 tensy ons jou 
skriftelike beswaarvorm ontvang. Jy kan ook ‘n toestemmingsvorm by die 
kerkkantoor gaan voltooi indien jy verkies om uitdruklik toestemming te gee. 

 - Jy moet jou vergewis van die inhoud van ons inligtingsbeleid 

- Wanneer jy vir welke rede ookal inligting ontvang binne gemeenteverband 
moet jy altyd onthou dat daardie inligting vertroulik is en slegs deur jou 
aangewend mag word vir die doel waarvoor jy dit ontvang het. 

- Wanneer jy inligting so ontvang binne gemeenteverband, sal daardie inligting 
aan ‘n unieke wagwoord gekoppel wees wat slegs aan jou en die 
inligtingsbeampte bekend is.  

Ϯ  Wees gerus en verseker dat dit ons kerk se beleid is dat alle inligting 

binne ons gemeente streng vertroulik en binne die raamwerk van die 

toepaslike wetgewing hanteer sal word. 
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TEMA - ‘n Lewe van lof! 

Prediker:  Ds Hannes Burger 

Skriflesing: Efes 1:3-14 
 
Kindermoment: 
 - As iemand aanhou babbel weet jy hy is baie opgewonde oor iets! 
 - En dis presies wat Paulus hier doen! 
 - Die hele 10 verse is één enkele sin! 
 - Wat maak vir Paulus so opgewonde? 
 - God se plan was nog altyd dat jy sy kind sou wees, en tot sy eer sal  
  lewe! 
 - Daar is niks wonderlikers as dit nie! 
 - Nou – wat maak vir jóú so opgewonde? 
 
Volwassenes: 
Inleiding. En wat maak jóú opgewonde? Of maak niks jou dalk op die oomblik eintlik 
opgewonde nie? 
 
1. Ons identiteit is verskriklik belangrik, in 2021! 
 - Ek voel party keer soos ‘n bokkie in ‘n soeklig. 
 - Dit voel of ons onsself verloor in hierdie tyd. 
  - Ons is geroep om in verhoudinge met mense te lewe. 
  - Dis waar ons mekaar opbou en waar ons ons getuienis uitleef. 
  - Ons is nie geroep tot sosiale afstand nie... 
 - Ons het mekaar nodig, om werklik volgelinge van Jesus te kan wees! 
 
2. Dis waarom Paulus jou kom herinner aan wie jy is. 
 - Jy kom ‘n lang pad saam met God – van voor die skepping af! 
 - En heeltyd het God die inisiatief geneem.  
 - Sy plan was om jou aan te neem, geweldig in daardie tyd. 
 - Maar sy plan was nooit dat jy ‘n enigste kind moet wees nie.  
 - Jy moes deel van ‘n volk wees. 
 
3. Maar wat nou as die branders oor jou begin breek? 
 - Deur Christus het ons God se kinders geword. 
 - En toe sit God die kersie op die koek: sy Gees as seël van die hele  
  proses. 
 
Maar wat sê Paulus se geweldige lang sin vir die kerk in 2021? 
 - Jy het steeds God se waarborg elke oomblik by jou... 

 

PREEKSKETS 


