
 

AANKONDIGINGE EN GEMEENTENUUS  

                SONDAG 21 JUNIE 2020 

 

 

 
 

 

 

 

Die jeug van ons land. 

 

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. Vir navrae skakel 

021 903 3818 en laat ‘n boodskap en ons kom terug na u toe. 

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. Video’s van al die preke sedert inperking, is op die webwerf 

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

7. Christine Myburgh (082 824 4421) vra asb vir glas heuningflessies of enige 

ander selfde grote glasflessie of potjie om produkte in te lê. Dit kan Dinsdae 

oggende by die Drop & Go afgegee word. 

 

 

GEBEDSONDERWERP VIR DIE WEEK 

DERDE SONDAG IN KONINKRYKSTYD 

LEESROOSTERTEKSE VIR DIE WEEK: 
M ATTEUS 10:40-42 ,  GENESIS 22 :  1 -14 ,   

PSALM 13 ,  ROMEINE 6 :  12 -23  



 

GEMEENTENUUS: 
1. Koos Smit (Klaradyn) is steeds in die hospitaal nadat hy ‘n heupoperasie 

ondergaan het.  

2. ‘n Persoon in een van die woonstelle van Othello is positief getoets vir Covid 19. 

Haar bure en dié wat met haar in aanraking was, is tans in afsondering in hul 

woonstelle.   

3. Dank die Here dat daar tans niemand in die siekeboeg in Othello is wat positief 

vir Covid 19 toets nie.  

4. Marlene Geldenhuys (Fisantstraat) is tans in die hospitaal. 

5. Lindia Kritzinger (Roundtree, B’fell) het ’n operasie ondergaan. 

6. Clayton van Zyl (Avalon) het ’n operasie ondergaan. 

7. Hettie Groenewald (Kannabasstraat) sterk nog in die hospitaal aan na ‘n 

operasie. 

8. Johan van Rensburg (vroeër van Bosmanstraat 24), Hilana Lambert se pa, is die 

afgelope week na ‘n lang siekbed oorlede. Ons bid vir Heléne, Hilana, Jasper en 

Christiaan, en die kleinkinders. 

9. Kosie Steenkamp (Groenland) ondergaan steeds toetse. 

10. Gerrie Bester (Gladioliestraat) ondergaan in die komende week ‘n operasie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE EIKE SE “DROP & GO” – PROJEK 

Dinsdagoggend 23 Junie 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. Piet Rootman en Tim sal daar 

wees om die voorraad in ontvangs te neem. Lidmate is ook welkom om enige finansiële 

bydraes te bring, kwitansie sal uitgereik word. 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!  Piet Rootman en Tim sal net op ‘n Dinsdagoggend tussen 10:00 en 11:00 

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

 



 

 

 

 

21/06    Francois de Wit, Inus Basson, Eric Brand, Anna Malherbe, Englise Franken 

22/06   Netta de Villiers, Jasper van Rensburg, Johan Kriel,Christiaan Visser,  

  Piet Rootman, Jeandre Burger, Zandries Marais 

23/06   Jacques du Plooy, Tersia Jonck, Neels Visser, Demari Norman,  

  Nicoline Laubscher 

24/06    Joubert Coetzee 

25/06    Cobus Myburgh, Retha Kuhn, Gerrie Rademeyer, Elsie Hagan,  

   Louisa Brand, Abbie Marais, Elize Olivier, Serahn van Rooyen 

26/06   Robin Rich, Amanda Randewijk, Rinus Basson, Zelma du Toit,  

  Elsabé Marais, Marita Pienaar, Zachory Abrahams 

27/06   Andre Hough, Jana van der Merwe, Christine Myburgh  

 
 

 

 

 

 

Aksie Samaritaan en die Sopkombuis het benodig die volgende: 

 

• Weggooibare bakkies met deksels (verkieslik 500ml Joghurt) om sop in te 

bedien. 

• Bybels, hulle krat vol Bybels is gesteel. Die Bybels kan ook op 'n Dinsdag by die 

Drop & Go afgegee word. 

• Hulle benodig bakkers en strooiers om op 'n Vrydagoggend vanaf 07:30 tot 

12:00 te help pannekoekbak en suiker strooi. Die pannekoek word in 

Moedergemeente se saal gebak. Kontak vir Jacomina Swart by 082 453 3862. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baie besonderse KAARTJIES te koop! 

Vir ‘n hele paar jaar het Christa de Kock vir De Eike se 

Kersuitvoerings sketse gemaak vir die programvoorblaaie. 

Met haar toestemming het ek nou blanko kaartjies laat druk met 

hierdie ontwerpe op die voorblad.  Agterop is ‘n herinnering dat 

dit in 2020 gedurende die COVID 19-pandemie gedruk is. 

Daar is 6 kaartjies met koeverte in ‘n pakkie @ R50 per pakkie te 

koop, elke Dinsdagoggend van Junie tussen 10:00 en 11:00, aan 

die toringkant van De Eike se kerkgebou. 

Die inkomste is vir De Eike, kom koop asseblief! 

René Ferreira 

Orrelis 

 

 

BAIE DANKIE 

Hiermee wil ek graag baie dankie sê aan al ons leraars en lidmate wat my tydens 

my onlangse operasie en herstelproses ondersteun het met oproepe, WhatsApp 

boodskappe en voorbidding. Die wete dat lidmate omgee, het my in die tyd gedra. 

Bowenal, baie dankie aan ons Hemelse Vader vir genade onbeskryflik groot. 

Mariana van Schalkwyk 



PREEKSKETS – 21 Junie 2020 : GENADE AGENTE TYDENS EN NA HIERDIE 

STORM 

 

Prediker: Ds Chris Barnardo 

 

Skriflesing: Matteus 10:24 – 39 

 
 
1. Inleiding. Ons moenie net dink nie, ons moet doen. Die Here rus ons toe en 
bemagtig ons vir hierdie opdrag. Ons hemelse Vader gee ons vanoggend instruksies 
en skep ’n omgewing van vertroue voordat ons as genade agente aan die werk spring. 
Ons ontvang ’n voorligting voordat ons daardie geloofsprong maak. Wat hoor ons 
tydens hierdie voorligting? 
 
2. In die oë van die Here is jy kosbaar. Jesus vertel ons van die mossies. Jesus 
vertel ons dat ons almal meer werd is as ’n swerm mossies. Twee mossies wat vir een 
sent verkoop word, word ook deur die Vader versorg. Hoeveel te meer nie sy agente 
van genade nie? As jy ’n een sent muntstuk het, moet jy daaraan vasklou. Bêre dit 
êrens sodat jy elke dag daarna kan kyk en in jou geestesoog ons Hemelse Vader se 
sorg-hande en en sorg-hart kan sien. Liefde vir altyd. ’n Spesiale tipe liefde. Liefde wat 
ons nooit oor hoef te twyfel nie. Liefde wat ons opsoek en tot in die fynste 
besonderhede vir ons omgee. ’n Vader wat ons liefhet en vir wie ons kosbaar is. Dit is 
die Vader wat my inspireer om ’n agent van Sy genade te wees. Maar ons het ook 
mekaar nodig. 

3. Ons is saam in hierdie storm. Met die rugsteun van ons Vader se liefde is 
magsvermenigvuldiging uiters belangrik. As die agente van God se genade het ons ’n 
enorme en uitdagende taak op ons hande. Dat dit altyd voor die die wind sal gaan is 
’n fee-verhaal. Tye gaan moeilik wees. Ons gaan die wind van voor kry. Daar sal altyd 
veranderlikes en risiko’s wees wat ons van koers af wil dwing. Daarom moet ons 
mekaar se hande vat. Jy sal jou kruis moet opneem en dra. Die roete van ’n genade 
agent  is “tough”, maar dit is bevredigend.  

4. Slot. Ek wil jou uitnooi om deel te wees van hierdie opwindende en baie 
uitdagende infiltrasie operasie waar ons genade tydens COVID-19 aflaai. Wees ’n 
genade agent vir Jesus en soek daardie mense op wat soos Yesterday’s Hero’s voel. 

 


