
 

AANKONDIGINGE EN GEMEENTENUUS  

                SONDAG 26 JULIE 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 

DE EIKE SE FINANSIËLE SITUASIE 
 

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. Video’s van al die preke sedert inperking, is op die webwerf www.ngkeike.co.za 

beskikbaar. Gaan lees dit gerus of kyk daarna. 

3. Ons benodig enige grootte glasflessie of potjie om produkte in te lê. Dit kan 

Dinsdae oggende by die Drop & Go of by die kerkkantoor gedurende die week 

afgegee word. 

4. 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 of by die kerkkantoor 

gedurende die week afgee. 

5. Die Jan Krielskool het ŉ groot behoefte aan ou skool klere (wit langmou hemde, 

grys rompies, grys langbroeke, navy truie). Indien daar oud-leerders is wat die skool 

kan help, kan julle die klere by die hoofhek van die skool by die Sekuriteitswag 

aflaai.  

6. Die Sinodale Kantoor Bellville het ‘n vakante pos vir ‘n Rekenkundige Beampte 

Predikante Pensioenfonds. Sien hieronder vir volledige inligting of kontak 

kerkkantoor. 

 

 

 

 

GEBEDSONDERWERP VIR DIE WEEK 

AGSTE SONDAG IN KONINKRYKSTYD

LEESROOSTERTEKSE VIR DIE WEEK: 
  GENESIS  32 :22 -31  

PSALM 17:1 -7 ,  15  
ROMEINE 9 :1 -5  

M ATTEUS 14:13-21  



 

 

 

 

 

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 oop vir lidmate om te besoek. Die kantoorure is Maandag tot Vrydag 

8:00 tot 12:00. Die nodige protokolle sal gevolg word (maskers, handreiniging, ens.) en 

slegs 2 besoekers sal per geleentheid in die kantoor toegelaat word. 

 

 

 

 

 
1. Hannes Matthee (Van Bruggenstraat) se ma is oorlede. 

2. Gerrie Bester (Gladiolistraat) se operasie was ‘n groot sukses. 

3. Sidney de Kock (Huis De Kuilen) is in die hospitaal. 

4. Pop Swart (Othello) is in die siekeboeg. Dit gaan goed met haar onder 

omstandighede. 

5. Kerneels du Toit (Huis De Kuilen) is positief getoets vir Covid-19. 

6. Ria Koekemoer (Othello) is in die hospitaal. Dit gaan baie sleg met haar gesondheid. 

7. Derick en Marina Summers (Olivierstraat) is positief getoets vir Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKKANTOOR 

LERAARS – PASTORALE BESOEKE 

GEMEENTENUUS 



 

 

 

26/07    Gert Botha, Ruben van der Merwe, Theresa Swart 
27/07    Carlo Hill, Zandri Smith,  Betsie Heyns, Morné de Wet,  Elsa Welman, Mark van  

  Schalkwyk, Nadia Hanekom, Suzelle Nimmo, Amanda Kaltwasser,  
  Natasha-Lee Marais 

28/07    Bokkie Geyer, Cecil Stander 
29/07    Nico Nel, Susan Blanché, Sarel  Esterhuysen, Michelle Smuts, Gerhard van Zyl,  
   André Geyer, Natasha Geyer 
30/07    Tommie Traut, Beat du Toit, Joos van Zyl, André Smith,  Marietjie Breet,  

  Erna Carstens, Corné van der Merwe 
31/07    Brad-Lee Prinsloo, Lielah Albertyn, Natalie Kennedy,  Jamie Losper 
01/08    Bea Swart, Clariska Kotzé, Bennie du Plessis, Reynier van  der Watt, Jani Orlandi 

 

 

 

 

 

 

Aksie Samaritaan en die Sopkombuis benodig die volgende: 

 

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

• 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. 

• Aksie Samaritaan benodig dringend mense wat kan help maskers maak, die materiaal 

word verskaf. 

 

• Sopbeurte vir 30 Julie 2020:  

o Jorina Botha, Abbie Marais, Ronel Williams, Riana Fick, Ronel Botes, 

Corra Kitshoff, Miemie Myburgh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              

 

 



 

 

  

Teen dié tyd het die meeste van ons lidmate al seker gehoor van die Roadhouse Basaar wat ons vir 

Saterdag 22 Augustus 2020 beplan.  

 

Alles wat jy nodig het om te weet, is al gesê. 

 

Ek gaan dus slegs die hoogtepunte aanraak dié week. 

 

Die basaar vind plaas op Saterdag 22 Augustus 2020. 

 

Jy bestel dit wat jy graag wil hê, teen 4 Augustus 2020 en doen ook dadelik jou betaling om die 

bestelling te bevestig, of tref ‘n reëling met die kerkkantoor as jy dalk eers later kan betaal. 

 

Die volgende produkte is op die spyskaart – pannekoek, worsjorsies, hamburgers, boereworsrolle, 

boepensbroodjies, vetkoeke (met of sonder vulsel) en poeding (warm of koud). Die bestelvorm is op die 

webwerf beskikbaar. Jy kan dit sommer daar voltooi en indien. 

 

Die unieke De Eike Roadhouse 2020 logo wat vir ons ontwerp is, word op die bekers en glase gedruk as 

‘n aandenking van dié geleentheid. 

 

Die oggend van 22 Augustus kom jy tussen 10:00 en 12:00 na die kerk, gebruik die ingang in Van der 

Heeverstraat, kry ‘n afskrif van jou bestelvorm en ‘n nommer, parkeer jou motor en wag in jou motor vir 

iemand om die bestelvorm te kom haal. Die bestelling sal dan weer by jou motor afgegee word, waarna 

jy kan vertrek deur die hek in Pionierstraat. 

 

Indien jy ‘n probleem met vervoer het, ons het daarvoor ook ‘n oplossing – ons eie “Mrs. Delivery” wat 

jou bestelling by jou huis sal kom aflewer. Skakel met die kerkkantoor om dit te reël. 

 

Behalwe deur ‘n bestelling te plaas, kan jy ook op een van die volgende maniere betrokke raak: 

skenk bestanddele – sien lys van items benodig hieronder 

skenk kontant waarmee ons bestanddele kan aankoop 

skenk voorbereide poeding – warm of koud 

bied jou hulp aan by een van die tafels betrokke 

 

Kontak gerus die kerkkantoor om jou hulp aan te bied, op welke manier ook al. 

 

Bestanddele benodig: 
Koekmeel   Bruismeel   Bakpoeier 

Suiker    Kaneel    Eiers – ekstra groot 

Kookolie   Spray & Cook   Margarien vir smeer 

Jellie    Vla    Blikkies ingelegte vrugte 

Langlewe melk  Ideal Melk   Kondensmelk 

Kakao    Maalvleis   Mayonnaise 

 

DE EIKE ROADHOUSE BASAAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE EIKE SE “DROP & GO” – PROJEK 
Dinsdagoggend 28 Julie 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.  

Bydraes kan deur die loop van die week ook by die kerkkantoor afgegee word. 

Die volgende items word benodig: 

• Konfyt of stroop 

• Blikkiesgoed wat goed werk saam met pasta 

• All Bran flakes 

• Wheat Bix 

• Meel 

• Sopbestanddele 

• Sout en peper 

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

• Wit en bruin asyn 

• Margarien 

• Toiletware 

o Shampoo 

o Deodorant 

o Wet wipes 

o Sneesdoekies 

• Skoonmaakmiddels 

o Waspoeier 

o Wasgoedseep 

Betanddele waar ons voorraad laag is: 

• Koffie (250g)      

• Tee (Gewone en Rooibos) 

• Blikkies 

o Ertjies 

o Gemengde groente 

• Geurmidddels soos vleisekstrak 

• Blatjang 

• Mayonnaise 

• Tamatiesous 

• Kitspoedings en jellies 

• Pakkies lekkers of ander ‘snacks’ 

• Skottelgoedseep en ander reinigers 

• Wassponsies en afdroogdoeke 

 

 



 
 
 
 
 

Tydens Pinkster is die bedrag van R15 545 ontvang. Ons sê weereens baie dankie aan 

almal wat bygedra het. Soos in die verlede is donasies gemaak aan Die Bybelgenootskap 

van Suid Afrika en die Gideons. Ons het ook weer Afrikaans, Engels en Xhosa Bybels 

aangekoop om in die gemeenskap te verspei. As jy weet van ‘n huishulp, tuinier, karwag, 

petroljoggie, ens wat graag ‘n Bybels sal wil ontvang, kom haal gerus een by die 

kerkkantoor. Maksimum 2 Bybels per lidmaat. 

 

 

 

Die Uit die Beek vir 2021 kan nou bestel word teen ‘n spesiale afslag prys. Die normale 

prys is R215, maar indien jy voor 28 Julie bestel, beloop die koste R180. 

Uit die Beek 2021 lui ’n nuwe reeks van hierdie klassieke Bybeldagboek in. Die oogmerk is 

om die Bybel binne die volgende klompie jare deur te lees. Vanjaar verskyn Uit die Beek 

weer uit die pen van die bekroonde skrywer Barend Vos. Soos altyd word daar gepoog om 

die Bybel op ’n verantwoordelike manier te lees, deur die konteks van die betrokke 

Skrifgedeeltes in ag te neem. 

En elke dag word dié lewensvraag gevra: “Wat sê U vandag vir my, Here?” Dit maak 

hierdie geliefde Bybelse dagboek soos altyd geskik vir persoonlike stiltetyd, vir 

huisgodsdiens en vir Bybelstudiegroepe. Maar mag die Gees van God ons help om tydens 

ons stiltetyd God se arms om ons te voel. En om Jesus se voetspore duidelik te sien 

Kontak die kerkkantoor om te bestel. Betaling kan gedoen word wanneer jy die boek 

ontvang. 

  



 
 
 

NG Kerk in Suid-Afrika 
 

REKENKUNDIGE BEAMPTE: PREDIKANTE PENSIOENFONDS (6/8 pos) 
(Bellville) 

 
Die NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland) maak die vakature vir ŉ deeltydse 
Rekenkundige Beampte 
bekend en nooi alle belangstellendes wat daartoe geroepe voel om hulle vir hierdie pos 
beskikbaar te stel. 
 

Sleutelprestasie-areas vir hierdie pos sluit in: 
• Finansiele administrasie van die NG Kerk in SA se voorkantoor vir die Predikante 

Pensioenfonds 
• Noukeurige op datum hou van die pensioenfonds se databasis 
• Lede bewegings maandeliks rekonsilieer en balanseer met databasis 
• Maandelikse insamel van pensioenfonds bydraes en risiko-dekking bydraes vanaf 

werkgewers 
• Debietorder verhalings aan bank stuur en inbetalings kontroleer 
• Bestuursverslae vir administrateur van die pensioenfonds en versekeraar voorberei en 

saam met oorbetaling stuur 
• Boekhouding van die administratiewe transaksies tot voor proefbalans en 

bankrekonsiliasies 
• Pensioentrekkers en arbeidsonbevoegde lede rekonsilieer en opdrag vir maandelikse 

betalings gee 
• Byhou en beskikbaarstel van inligting vir ouditprosesse en aktuariele waardering 
 
Die ideale kandidaat beskik oor toepaslike tersiêre kwalifikasies en voldoen aan die 
volgende vereistes: 
• Bewese toepaslike rekenaarvaardighede, insluitend kennis en ervaring van Sage 

Evolution boekhouprogram 
• Uitstekende interpersoonlike vaardighede 
• Noukeurigheid en ingesteldheid op detail 
• Ervaring van dataverwerking 
• Diensingesteldheid en toepaslike ondervinding in soortgelyke betrekking word sterk 

aanbeveel 
 
Vergoedingsriglyne: Volgens sinodale riglyne 
 
Rig ’n volledige CV voor 28 Julie 2020 aan: 
Die Bestuurder: Menslike Hulpbronne (Kenny Raats), NG Kerk in SA, Privaat sak X8, 
Bellville, 7535 
E-pos: ngkadmin@kaapkerk.co.z 

 

 

 

 



PREEKSKETS – 26 Julie 2020 :  NAGMAALDIENS 
 

TEMA:  ONS WEET DAT GOD ALLES TEN GOEDE LAAT MEEWERK VIR HULLE WAT 
HOM LIEFHET. 

Prediker: Ds Johan Morkel 

 

Skriflesing: Rom.8:26 - 30 

 

Inleiding: ‘n Vrou het haar man op ‘n jong ouderdom aan die dood afgestaan en geweier 

om Rom.8:28 langer te aanvaar.  

1. Paulus praat in Rom.8 onder andere van die voortdurende stryd wat gelowiges op 

aarde het. Die geloofslewe is nie ‘n lewe van net maanskyn en rose nie.  

- Dit geld vir alle gelowiges - ook vir ons.  

- Hierdie ervarings sou gelowiges kon moedeloos maak. 

- Maar dan vind ons die 28ste vers in Romeine 8.  

2. Kom ons kyk eers na die woordjie “alles”.    

- As goeie dinge met ons gebeur, stem ons saam met Rom.8:28, maar as slegte 

dinge gebeur, is dit vir ons moeiliker. 

- Alles beteken “alles” en is ‘n aanduiding van God se Almag.  

- God laat die goeie en die slegte in ons lewe tot ons beswil meewerk 

3. Wat word bedoel met “ten goede”? 

- Ten goede beteken nie God laat alles vir ons materieël gesproke goed uitwerk nie.  

- Ten goede dui op wat goed is vir ons geloofslewe, ons vorming na die beeld van 

Christus(v.29). 

- Ons het al beleef hoedat die Here negatiewe dinge in ons  lewe gebruik om 

geloofsgroei in ons lewe te bring.  

4. Die vrou wat aanvanklik nie Rom.8:28 wou aanvaar nie, het op ‘n punt in haar lewe 

gekom dat sy wel bely het: God laat inderdaad alles vir my ten goede meewerk!  

5. Dit bring ons by die Nagmaal. God het ook Jesus se kruisdood vir ons ten goede laat 

meewerk. Hy het deur Jesus se dood vir ons verlossing van sonde, kindskap van God, 

die ewige lewe bewerk!  

 


