
 

AANKONDIGINGE EN GEMEENTENUUS  

                SONDAG 28 JUNIE 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lidmate wat tans in hospitale lê en wat nie familie en 

besoekers mag ontvang nie. 

 

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. Pastorale besoeke deur leraars – Sien blokkie hieronder. 

3. Kerkkantoor – sien blokkie hieronder. 

4. Aksie Samaritaan en die Sopkombuis is weer operasioneel – sien blokkie 

hieronder vir meer inligting en reëlings. 

5. De Eike insameling vir kospakkies – sien Drop & Go 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. Ons benodig enige grote glasflessie of potjie om produkte in te lê. Dit kan Dinsdae 

oggende by die Drop & Go afgegee word. 

8. Indien jy enige wol het wat jy kan skenk vir die brei van mussies, truitjies, serpies, 

ens, kan jy dit op Dinsdae oggende by die Drop & Go afgee. 

 

 

 

 

 

 

GEBEDSONDERWERP VIR DIE WEEK 

VIERDE SONDAG IN KONINKRYKSTYD 

LEESROOSTERTEKSE VIR DIE WEEK: 
  MATTEUS 11:16-19 ,  25 -30 ,   

GENESIS  24 :34 -38 ,  42 -49 ,  58 -67 ,   
PSALM 45:10-17 ,  ROMEINE 7 :15 -25a 



 

 

 

 

 

Beskikbaarheid van die dominees: ons leraars was die hele Grendeltyd telefonies 

beskikbaar, maar gaan nou ook op afspraak (weereens met al die nodige protokol 

in plek) beskikbaar wees by ‘n gesteriliseerde vertrek in die kerkkompleks. Skakel 

maar jou dominee as jy hom wil sien, hy sal met die kantoor ‘n tyd reël en dan kan 

julle mekaar daar ontmoet. Ja, ons weet dis effe onpersoonlik, maar dis die beste 

wat ons nou kan doen! 

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 

 

 

 

 
Die kerkkantoor is steeds tot verdere kennisgewing gesluit. Mariana en Elmarie is wel op 

kantoor en sal tussen 8:00 en 13:00 TELEFONIESE navrae hanteer. Indien ‘n saak nie 

telefonies afgehandel kan word nie, moet ‘n afspraak gemaak word vir ‘n besoek aan die 

kantoor. 

 

 

 

 
1. Kosie Steenkamp (Groenland) is baie siek, ons vra voorbidding vir hom. 

2. Gerrie Bester (Gladioli straat) se operasie is uitgestel tot eerskomende Woensdag. 

3. Marlene Geldenhuys (Fisantstraat) is tans by die huis en onder omstandighede gaan 

dit goed met haar. 

4. Hettie Groenewald (Kannabasstraat 12) is nog in die hospitaal. 

 

 

 

 

 

 

 

28/06   Neville du Raan, Lettie Smit, Franco Boonzaaier, Reléne Louw 

29/06   Marius Barnard, Susan Koen,  Ursula Paulsen,  Tom  Geldenhuys 

30/06  Dalene Rademeyer,  Barbara du Randt 

01/07   Anita Theron, Ludwigh le Grange, Elsie Joubert, Jacques Haynes,    

            Jan Claassens, Jamie Robertson 

03/07  Sias Koen, Ronel Sadie, Yolanda Orffer, Rikus Marais 

04/07   Pierre Conradie, Maret Joubert  

 

KERKKANTOOR 

LERAARS – PASTORALE BESOEKE 

GEMEENTENUUS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE EIKE SE “DROP & GO” – PROJEK 

Dinsdagoggend 30 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. 

Laastens wil ek, op versoek van ‘n paar lidmate, meer spesifiek wees oor waaraan ons op 

die oomblik behoefte het.: 

• Konfyt of stroop 

• Blikkiesgoed wat goed werk saam met pasta 

• All Bran flakes 

• Rooibostee 

• Sout en peper 

• Kruie – om die kos so bietjie geur te gee. 

• Wit en bruin asyn 

• Margarine 

• Toiletware 

o Shampoo 

o Deodorant 

o Wet wipes 

o Sneesdoekies 

• Skoonmaakmiddels 

o Waspoeier 

o Wasgoedseep 

Betanddele waar ons voorraad laag is: 

• Blikkies 

o Ertjies 

o Gemengde groente 

• Geurmidddels soos vleisekstrak 

• Blatjang 

• Mayonnaise 

• Kitspoedings en jellies 

• Pakkies lekkers of ander ‘snacks’. 

• Skottelgoedseep en ander reinigers. 

• Wassponsies en afdroogdoeke. 

 



 

 

 

 

 

 

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 



PREEKSKETS – 28 Junie 2020 :  DIE GOUE KANDELAAR WAT NOOIT OPHOU 

BRAND NIE. 

Prediker: Ds Hannes Burger 

 

Skriflesing: Sagaria 4 

 

 

Die afgelope week was daar ‘n verandering in ons gemeente. 

 - Ons mense is oor dit. Ek verstaan, want ek is self is deel daarvan! 

 - Ons is moeg daarvoor dat ons lewensstyl ingeperk word.  

 - En ek het besef ek soek eintlik ook vir myself ‘n preek... 

 

1. Sagaria 

 - Twee jaar gelede op Nuwejaarsdag het ons ook Sag 4 gepreek, oor “die dag van 

  klein dingetjies”. Maar toe het nog nie eens geweet van Covid nie! 

 - Nou vat die Here ons terug soontoe, na die reuse kandelaar met die 7 vlamme. 

 - Saam met Sagaria staan ons verstom oor die goue kandelaar. 

 - Wat wil die Here vir ons sê? 

 

2. Die gesig. 

 - Sagaria het nie woorde gehad vir wat hy sien nie, en ek ken dit, want my woorde 

  is ook bietjie op... Hy weet nie wat dit alles beteken nie. 

 - Dit beteken dat die vlam steeds brand! 

 - Vir die Jode in hulle haglike omstandighede voel dit die vlam is aan die uitgaan. 

 - Hulle kan nie langer God se lig uitstraal nie. Hulle is te oorlaai, te uitgeput. 

 - God se vlam gaan nie uit nie. Sy kandelaar word deur ‘n standhoudende bron  

  gevoed (die olyfbome). 

 - Verstaan jy wat dit beteken vir ons in 2020? Ons staan vierkantig IN DIE BRON! 

 

3. Wat moes dit vir Serubbabel sê? 

 - Serubbabel staan voor die onmoontlike taak om die stad te herbou. 

 - Hy moet hoor: Jy word gerugsteun deur die Almagtige. Begin net – jy SAL slaag! 

 - Vir jou kom vra Sagaria 4 vandag: “Weet jy nie wat dit beteken nie?” 

 - “Nie deur mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die  

  Almagtige...” 

 


