
 

AANKONDIGINGE EN GEMEENTENUUS  

                SONDAG 17 MEI 2020 

 

 
Ons bid vir lidmate wat COVID-19 toetse ondergaan 

het en wag vir uitslae   

 

Ons doen ook voorbidding vir lidmate wat as gevolg 

van COVID-19 finansieel en emosioneel baie swaar 

kry. 

 

VAN ALLES EN NOG WAT 

1. In lyn met die regering se besluit is alle eredienste en byeenkomste opgeskort 

tot  verdere kennisgewing. 

2. Vanweë die staat van inperking sal leraars lidmate slegs telefonies kan 

ondersteun. Kontak die leraars by die volgende nommers: 

- Ds Hannes Burger – 021 903 1798 

- Ds Chris Barnardo – 021 982 7076 

- Ds Johan Morkel – 083 398 8345 

3. Die kerkkantoor is ook gesluit tot verdere kennisgewing. 

4. Aksie Samaritaan en die Sopkombuis is weer operasioneel – sien blokkie 

hieronder vir meer inligting en reëlings. 

5. De Eike insameling vir kospakkies – sien blokkie hieronder. 

6. Al die preke van die afgelope Sondae, sowel as die Groot Lydensweek, is op 

die webwerf www.ngkeike.co.za beskikbaar. Gaan lees dit gerus of kyk 

daarna. 

 

GEMEENTENUUS: 
1. Elsa Muller (Huis de Kuilen) is in die hospitaal. Dit gaan nie goed met haar 

gesondheid nie.  
2. Tannie Pop Swart (Othello) is steeds in 2 Militêre hospitaal. Ons vra ook 

voorbidding vir haar.  
3. ‘n Inwoner van een van die woonstelle in Othello is positief getoets vir die 

covid 19 virus. Ons bid vir hierdie persoon, vir sy/haar familie en vir die 

inwoners van Othello. 

4. Ds. Jandrè Viljoen en sy vrou Christelle, het ’n babadogtertjie ryker geraak. 

Kontak hulle gerus in Ceres-Vallei. 

5. Corla Gerike (Krisant Singel) gaan steeds vir toetse en moontlike verdere 

behandeling. 

6. Anna van der Wath (Othello) het ‘n knie-operasie ondergaan en sterk tans tuis 

aan 

GEBEDSONDERWERP VIR DIE WEEK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aksie Samaritaan en die Sopkombuis het toestemming om weer operasioneel te wees in die 

Grendeltyd. 

Ons koördineerder Miemie Myburgh sal lidmate kontak vir bydraes van sop. Die sop sal dan 

deur die persoon wat ‘n permit het, by lidmate se huise opgetel word waarna dit versprei 

gaan word na indiwiduele haweloses. Daar word nie groot byeenkomste soos normaalweg 

by die sopkombuis gehou nie. 

Hulle benodig jogurt houers met deksels, of enige ander houer met ‘n deksel (bv mayonnaise 

en koffie bottels), waarin die sop na haweloses versprei kan word. Indien jy dalk ‘n aantal 

houers beskikbaar het, kontak vir Miemie by 079 509 4133. Sy sal dan reël dat die persoon 

met die permit dit by jou huis kom optel. 

Baie dankie dat ons steeds op De Eike se lidmate se samewerking kan staat maak in hierdie 

moeilike tyd. 

DE EIKE SE “DROP & GO” – PROJEK 

Dinsdagoggend 19 Mei 2020, kan jy weer tussen 10:00 en 11:00 jou bydrae tot De Eike se 

koskas in ’n sakkie op De Eike se parkeerterrein kom aflaai. Ds Chris en Tim sal daar wees 

om die voorraad in ontvangs te neem. Gebruik die motorhek aan die torings se kant. Hierdie 

reëling bly van toepassing tot verdere kennisgewing. 

Maak gebruik van hierdie geleentheid om broers en susters in nood te help. Ons sal die 

voorraad in die voorraadkamer gaan pak waarna kospakkies opgemaak en volgens behoefte 

afgelewer sal word.  

As jy bewus word van ’n lidmaat in nood moet jy asb. onmiddellik jou wyksleraar of blokleier 

hieroor inlig. Ons kan nie toelaat dat enigiemand in hierdie tyd van inperking honger ly nie.  

ONTHOU!  Ds Chris en Tim sal net op ‘n Dinsdagoggend tussen 10:00 en 11:00 bydraes 

in ontvangs neem, nie ander dae van die week nie. 

 



 

 

 

17/05 Morné Roelofse, Matie MacArthur, Karien Maré, Elih Balhao, Corra Kitshoff, 
Rina Davies 

18/05 Anél Clark, Kotie Geldenhuys, Hettie Groenewald , Zhander Lerm,  
Hanro van Huyssteen 

19/05 Marie Coetzee,  Marietha Geldenhuys, Carlien Donaldson,  
Jacques Schreuder, Marianna Theron 

20/05 Francois Cillié, Petrus Wilders,  Marinda Roberg, Nina Wassung,  
Fanie van Wyk, Dylan, Johan Smuts 

21/05  Rina Visser, Tertia de Wet, Frederik Stapelberg, Janneke Hayes      
22/05 Sarie Dippenaar, Heléne Steenkamp, Lourine van Dorp, Jané Smuts,  

Vissie Vermaak 
23/05 Willmi Loots, Lynnel Schoeman, Esther Bedeker 
 

 

 

 
 
 
 

 


