
“ Dalk wonder jy ook waarmee ons mense hulle 
besig hou in hierdie tyd,  

behalwe om net op hulle vrouens se  
senuwees te werk.” 

 

“Die Lockdown Challenge” 

  



Bladsy 2 

Sias & Sanet Koen: 
 

Ons het in die begin ŉ lys (lang ene �) gemaak van als wat ons wil 

doen tydens die lockdown tyd. Moet erken, die huis skoonmaak asook 

ons eie werke het ons sovêr meer besig gehou haha.  

Hier is sommer ŉ collage van goedjies wat ons sovêr al gedoen het. 

 

 

 

 

 

- Sias het die tv kas se rak reggemaak, toe sommer als in die kas 

uitgesorteer, reggepak & die hi-fi speel vir die 1e keer in jare �  

- Ek het my werkskar gewas 

- Sias het lekker sosaties van eland loin gemaak - dit was ŉ wenner! 

- Hy het elektrisiteit in die kamptrailer aangelê (baie handige man van 

my) 

- Hy het ŉ "doggy door" vir ons Yorkie gemaak 

- Ek het beskuit vir bestellings gebak 

- Ek het die laaste ingelegde kwepers en konfyte wat gemaak was, se 

labels opgeplak 

 

Dis maar sommer net ŉ paar random fotos wat ek geneem het - sal 

vlge week meer neem. 
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Elise van Wyk: 
 

Ds Hannes, 

Dankie vir die “challenge”. Vandat ons nie meer kerk toe mag gaan 

nie, is dit my begeerte om die lidmate van De Eike te “challenge”. Ek 

het ‘n koevert geneem en CORONA voorop geskryf. Elke Sondag na 

die boodskap op RSG, plaas ek my bankkollekte hierin - vir De Eike. 

Gelukkig het ek heerlike stokperdjies: brei, borduur en kaartjies maak. 

Ek sit in my “studio”, luister na musiek  en fluit lekker saam terwyl ek 

werk. Nuwe resepte is aan die orde van die dag.  Ek het nou ‘n 

toetskombuis. Ek probeer elke dag iets nuuts opkikker, bv. verlede 

Woensdag was dit ‘n buitekuier met ‘n nuwe resep in die swart pot. My 

ander helfte wou nog nooit leer kaart speel nie. Nou was dit die ideale 

geleentheid om hom te leer en daar klop hy my toe! Ek wou hom ook 

langarm leer dans, maar hier het hy ‘n stokkie voor gesteek: Die reëls 

is baie duidelik – ‘n meter weg van mekaar. Ons doen wel saam 

oefeninge op die maat van  musiek. Elke oggend om 09:00 ontvang ek 

‘n kort bemoedigende WhatsApp boodskap van ‘n kerk in 

Bronkhorstspruit. Ons twee sit  dan en luister rustig saam daarna. 

Daar is nog baie prentjies vir ons twee in my kop vir die dae van 

inperking vorentoe. 

Kortom, my dae is te 

kort. Ek sien egter uit 

na die Sondae 

wanneer ons weer kerk 

toe kan gaan en sing 

dat die dak lig! 

Elise van Wyk 
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Elise se CORONA Koevert 
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Party foto’s het geen  

verduideliking nodig nie… 
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Ek het nie 'n handwerk- of enige ander projek wat ek voltooi nie. My 
besigwees is met my mond en my hart. 
 

Ek is opreg dankbaar dat ek tans 'n inwoner by Huis de Kuilen is. Al is 
ons al vanaf die 17de Maart in afsondering, pla dit my glad nie op 
hierdie oomblik nie.  Ek het vroeër vanjaar begin om sekere inwoners 
te besoek, maar vanaf die afsonderingsdatum besoek ek alle 
inwoners. Soggens en middae kuier ek by inwoners op die vloere aan 
die gesonde kant, asook in die siekeboeg. Daar is 'n paar wat gladnie 
kan kommunikeer nie - dan staan ek bietjie by hulle en dra hulle in stil 
gebed aan die Here op. Al die besoeke is 'n belewenis. Ek sit/staan by 
elkeen en luister na sy/ haar storie - daar is stories uit hul kinderdae, 
stories van vreugde , maar oor stories wat wat aan my hart raak - pyne 
in die liggaam, verlange na kinders wat nie mag kom kuier nie ens - 
dan bemoedig ek hulle en luister vir nog 'n ekstra rukkie totdat hulle 
weer rustig word. Dis oomblikke soos hierdie wat ek voel om hulle net 
vas te hou en 'n drukkie te gee, maar in hierdie tyd mag dit nie gedoen 
word nie.  
 

'n Paar dae gelede kom ek by 'n inwoner en terwyl ek daar sit word 'n 
pakkie van haar kinders afgelewer en bo-op in die sakkie is 'n prentjie 
wat  'n agterkleinkind vir haar grootouma stuur - so kosbaar!  
Dan gesels hulle ook hoe hulle as kinders van die Here hierdie tyd 
ervaar en dat hulle besef dat dit net gebed is wat hierdie  situasie en 
ons land kan verander en vernuwe. 
 

Ek is opreg dankbaar dat ek in hierdie tyd die gesondheid en 
liggaamskragte het om so my medemens tot diens te kan wees.  
 

Dan dank ek ook die Here vir die bestuurder  van die tehuis en sy volle 
personeel wat alles in hul vermoë doen om die inwoners veilig en 
gelukkig te hou - beslis nie 'n maklike taak in hierdie tyd nie. 
Vir my as persoon is dit goeie terapie. So ek het nie tyd om op 'n hoop 
te sit en myself te bejammer nie - hier is genoeg wat ek kan doen my 
lewe te verryk en mee  te werk aan die uitbreiding van Sy Koninkryk.  
Wanneer ek saans stil word, besef ek hoeveel ekstra sake/name op 
my gebedslys bygevoeg kan word en dat my verhouding inniger 
geword het.  
 

Die Here sal op Sy tyd die situasie verander sodat meer mense in Sy 
voetspore sal loop. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan 
kom? My hulp kom van die Here - en dis dié Here wat ons elke 
oomblik in Sy liefdevolle arms toevou en ons nooit alleen sal los nie. 
 

Dankie Here dat U genade elke dag genoeg is. In U is ons hoop. 
Daphne Jordaan 
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Self in die aftree-oord is die inwoners se sosiale aktiwiteite tot stilstand 
geruk, en word ons ook belet om in die oord te stap of fiets te ry.  Ons 
hou ons besig om laaie en kaste reg te pak en dinge beter te 
organiseer.  Die spesery laai het rakkies gekry en word in alfabetiese 
volgorde gepak.  
 

Groete van huis tot huis 

Jan Randewijk 
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En dis hoe ek self my besig gehou het: Met al die afval-

houtjies in my garage (ek sukkel maar om weg te gooi!) het 

ek vir my kleinkind ‘n kombuisie gebou. Lyk nou nie 

heeltemal soos Johan Norman s’n nie, maar sy gaan hopelik 

nog baie ure met hom speel... 

 

Hannes  

 

 


