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Weens huidige omstandighede rondom Covid-19 en om soveel 
as moontlik familie en vriende te akkommodeer, sal die diens 
aanlyn (elektronies) beskikbaar wees op NG Kerk De Eike se 

webwerf. 

 

https://www.ngkeike.co.za/  

 

 

Die familie bedank almal vir hul gebede, oproepe en 
ondersteuning gedurende die afgelope weke. 

 

‘n Spesiale woord van oneindige waardering aan die hoof en 
personeel van Huis De Kuilen, sowel as die dokters en 

personeel  van Saal CGM, Kuilsrivier Hospitaal.

https://www.ngkeike.co.za/


 

 

Genade onbeskryflik groot 
Genade onbeskryflik groot 
het U aan my bewys 
verlore seun ’n wegloopkind 
weer in die vaderhuis ! 
 
Ek is die naam van kind nie werd 
wou self my sake reël. 
My lewe, kanse, tyd en geld 
is nutteloos verspeel. 
 
Maar U sien ver, oneindig ver. 
U sien my honger, dors. 
Want toe ek kom, my skuld bely, 
druk U my aan die bors. 
 
Genade onbeskryflik groot: 
daar’s fees, ek is weer tuis! 
U Seun bring my—verlore mens 
weer na die vaderhuis. 
 
Bly volhard soos atlete 
Bly volhard soos atlete 
Dis God wat ons wedloop bepaal. 
Daar's 'n skaar verlostes wat wag 
om die baan dat ons almal die 
wenstreep sal haal. 
 
Elke las moet ons afgooi, die sonde 
wat maklik verstrik dat ons God se 
pad met volharding kan loop 
Dis die pad na die ware geluk. 
 

Ek sien ‘n nuwe hemel kom 
Ek sien ‘n nuwe hemel kom, 
‘n aarde nuut en vry. 
Die see en al wat skei verdwyn. 
God self kom by ons bly. 
 
Die Heer droog al die trane af, 
verby is droefheid, dood. 
Ja, pyn en smart wyk uit die hart – 
ons moeite, angs en nood. 
 
‘Kyk, Ek maak alles nuut’, sê God. 
‘Laat hom wat dors het, kom. 
En hy sal vind, he is My kind 
Ek is ‘n God vir hom!’ 
  
Oorwinnaars, sal ons alles erf en 
drink uit die fontein 
van lewenswater, heerlik, rein. 
En God sal oor ons skyn. 
 
 
 
 
 



 

 

Huldeblyk 

Haar lewe in 'n neutedop 
 
Ons ma en ouma was die enigste kind van haar ouers, en het haar 
pa verloor toe sy nog 'n baba was.  
 
Sy het groot geword in die klein karoodorpie, Laingsburg, en sy en 
ons pa en oupa Dries was deel van ‘n klas van 12 skoliere wat daar 
gematrikuleer het.  
Sy en ons ouma het Kaap toe verhuis, waar sy in die destydse Trust 
Bank begin werk het.  
 
Nadat oupa sy studies voltooi het, is hulle getroud en so het hul 
nuwe lewe saam begin. 
 
Hulle was 'n voorbeeld van wat dit beteken om die Here te dien en 
het dit albei tot die einde uitgeleef. 
 

---- 
 
Jou ma se huis is die plek waarheen jy kan gaan, of jy nou 16 of 60 

is, want daar sal sy nooit ophou om jou lief te hê nie. 
- Onbekend - 

 
So was ons moeder- en ouma Elsa; 'n hart van goud wat sy oopgestel 
het vir haar familie, kinders en kleinkinders, maar ook vir ander – sag, 
maar kwaai; liefdevol, maar ferm. 'n Mens wat so lief was om te gee, 
op watter manier ookal. 
 
'n Kind van God wat so reg was om Hom tegemoet te gaan. 
 



 

 

Ons sal jou nooit vergeet nie en altyd vir jou lief wees.  
Ons Vader het 'n nuwe blom vir Sy tuin nodig gehad en Hy het jou 
kom pluk. 
 
 
Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het 

gelowig end-uit volgehou. 
2 Timoteus 4:7 

 


