
 

AANKONDIGINGE  

SONDAG 5 APRIL  2020 

 

 

PAASTYD 
 

VAN ALLES EN NOG WAT 

1. In lyn met die regering se besluit het die gemeente se bestuur alle eredienste 

en byeenkomste opgeskort tot na Paasnaweek, of 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. Mariana sal van die 

huis af die nodigste administrasie hanteer. Kontak haar by 082 76 04089 vir 

noodsaaklike navrae. 

4. Die sopkombuis word ook vanweë die inperking tot verdere kennisgewing 

gesluit. 

5. Groot Lydensweek – sien blokkie hieronder 

6. Goeie Vrydag: ds Hannes gaan sy boodskap op video opneem en op die 

webwerf publiseer. Hy sal ook die Nagmaalformulier lees. Lidmate word 

uitgenooi om as gesinne saam na die video te kyk en brood en wyn/sap saam 

te geniet soos hy die tekens instel. 

 

 

GEMEENTENUUS: 
1. Adam Clark (Swarthoutstraat) se ma is oorlede. 

2. Koos Smit (Klaradyn) sterk tuis aan na ‘n hartoperasie. 

3. Ria Koekemoer (Othello) is in die hospitaal. 

4. Carol Kotzé (Anstey straat) se ma, Bettie Hugo (voorheen van Du Toit straat) 

is in die hospitaal. 

5. Handré Lategan (Trellis Singel 18) is in die hospitaal vir toetse. 

 

 

 

 

 

 

GEBEDSONDERWERP VIR DIE WEEK 



 

 
 

05/04  Christie van Niekerk, Dewald Britz, Jandré Prins, John Theron, Lodewiek  

            Barnardo, Leon Immelman 

06/04   Charles Immelman, Carmen Britz, André van Greunen 

07/04   Fritz van Wyk (jnr), Pietie de Wit, Elmi Rossouw, Reinette de Koker-Marais,  

            Coen de Milander 

08/04   Willie du Randt, Lorraine Butler 

09/04   Ruhan Herselman,  Koos Crouse, Flip Lerm, Louis de Wit, Dinnique De  

            Koker 

10/04   Erné Louw, André Rogotta, Michael Tiller, Hanlie Botes,  

            Beulah van Tonder 

11/04   Marius West, Tiana Greeff, Yolande Meyer, Zander Marais 

 

 

 
 
 
 

Kom reis saam met ons op die lydenspad van Jesus wanneer ons deur voorlesings, respons 
en gebed tot ’n dieper betekenis kom van wat Jesus in daardie laaste dae moes beleef. 
Namens ons moes hy die reis aanpak na Golgota. Kom ontdek saam met ons, tree vir tree, 
die wonder van God se liefde en genade. 
 
In ’n landskap waar COVID-19 ons tans isoleer, is hierdie Groot Lydensweek juis ’n 
geleentheid om mekaar te bemoedig en vir mekaar, ons land en die wêreld te bid rondom 
hierdie pandemie. Ons stap saam met Jesus op sy lydensweg in ’n baie moeilike tyd in die 
wêreld se bestaan.  
 
Kort video’s sal vir volgende week, Maandag tot Donderdag, op ons webtuiste 
www.ngkeike.co.za beskikbaar gestel word. Gebruik hierdie vier geleenthede om saam na 
Golgota te reis.  
 

Ons moenie nou net saamstaan nie MAAR ook saam kniel. 
 



 


