
 

 

 

SONDAG     1  OKTOBER  2017   -   AANKONDIGINGE 

 

1. Oggenddiens vandag 

- BIDDAG VIR BEJAARDES 

- BIDDAG VIR BEDIENING AAN JODE 

- bevestiging van kerkraadslede 

- slegs deuroffer ten bate van gemeente se eie fondse 

- geen aanddiens 

2. Volgende Sondag 

- slegs oggenddiens, geen aanddiens 

3. Vanaf Sondag 15 Oktober begin die oggenddiens om 09:00. Die 

aanddiens se tyd bly onveranderd. 

4. Inskrywings vir die organiese groente-verbouing kursus kan nog by die 

kerkkantoor gedoen word. Dit vind plaas op Saterdag 21 en 28 Oktober 

hier by De Eike. Elke sessie duur van 9:00 tot 16:00. 

5. ‘n Kursus in PASTORALE SORG word vanaf 16 Oktober tot 4 Desember 

(elke Maandag aand) aangebied by Kuilsrivier-Suid gemeente. Die 

volledige lys van onderwerpe sowel as inskrywingsvorms is by die 

kerkkantoor beskikbaar. Die koste  beloop R250 vir die volle kursus of 

R50 per sessie. 

6. Gebedsforum byeenkoms – vanmiddag om 16:00 by Andanté Aftree-

oord. Almal welkom. 

7. Kaartjies vir die Damesoggend saam met Wanda Bam op Saterdag 14 

Oktober om 09:30 is by die kerkkantoor beskikbaar. Die kaartjies kos 

R120. 

8. Uitreik na Nuwerus – baie dankie aan almal wat reeds bydraes gegee het 

vir die geskenkpakkies en die voer vir die diere. Die koste vir die 100 

geskenkpakkies is gedek en ons het al geld ingesamel vir 6.65 ton mielies 

wat genoeg is om 221 skape vir 30 dae te voer. Ons mikpunt is 15 ton 

voer. Bydraes (R200 vir ‘n sak mielies) kan by die kerkkantoor inbetaal 

word of op die kerk se bankrekening – gebruik verwysing NUWERUS 

VOER. 



9. Gedurende die skoolvakansie is die kantoor se ure soos volg: 

- Maandag en Vrydag – 08:00 tot 12:00,  Dinsdag tot Donderdag 08:00 

tot 11:00. 

10. Ds. Jandré is vanaf 3 tot 5 Oktober betrokke by Imagine Kidz se 

vakansieprogram vir Laerskool kinders. Vanaf 6 tot 8 Oktober sal hy met 

verlof wees. 

Gemeentenuus 

1. Lidmaatskapsertifikate ontvang:  Erica en Louwna Taljaard vanaf 

Kuilsrivier-Suid 

2. Baie geluk aan Adri Burger wat eerskomende Dinsdag – 3de – verjaar. 

3. Matt en Lize Bartin (Brandstraat) se eersteling, ‘n dogtertjie, is die 

afgelope week gebore. Lize is die dogter van Jaco en Suzette Voigt.  Die 

agter-grootouers is Koos en Magdaleen Voigt (Brandstraat) en Johan en 

Bettie Hugo (Du Toitstraat). Bettie Hugo se ma – dus agter-agter-ouma – 

is Hannah Eloff van Huis de Kuilen. 

4. Bianca Venter, dogter van Pieter en Irma, het in die huwelik getree met 

Wessel van As. 

5. Rentia Kleinhans (Annandale straat) se pa, Fanie Schutte (vroeër van 

Othello) is in Kuilsrivier Hospitaal. 

6. Uschi Warner is in die hospitaal. 

7. Bokka Bester (Gladiolistraat) is tans in die hospitaal. 

8. Pieter van Greunen se mediese toestand is onveranderd. Hy is tans in die 

Universiteit Kaapstad Akademiese Hospitaal. 

9. Stephan Swart is opgeneem in Geluksoord op Stellenbosch. 


