
 

 

AANKONDIGINGE EN GEMEENTENUUS  

            SONDAG 28 MAART 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SONDAG, 28 MAART 

             DANKBAARHEIDSONDAG 
             POSDAG 
09:00    Oggenddiens: Ds Johan Morkel 
 
             Geen Aanddiens 
18:00    Senior Kategese by die Kerk       

MAANDAG, 29 MAART 

19:00    Groot Lydensweek in die Kerk 

DINSDAG, 30 MAART 

09:30    Senior Burger Bybelstudie in Kerkgebou 
19:00    Groot Lydensweek in die Kerk 

WOENSDAG, 31 MAART 

09:30    Vroue Bybelstudie in konsistorie 
19:00    Groot Lydensweek in die Kerk 

DONDERDAG, 1 APRIL 

15:00    Openbaring Bybelstudie – konsistorie 
             Sopbeurte:   Carina de Mon, Whileen Galvin, Hester Hill, Luci Mulder, 
                                Christine Myburgh, Marina Rogotta, Theresa Swart  
19:00    Groot Lydensweek in die Kerk 

  SESDE SONDAG IN LYDENSTYD

GEMEENTE DAGBOEK 

GEBEDSONDERWERP VIR D IE  WEEK 
Al t a  d u  T o i ts ko o l  

D i e  k o me n d e  P a as n aw eek  

 
LEESROOSTERTEKSTE VIR  D IE WEEK 

M ar k u s  1 1 :1 - 11  ( Pa l m) ;  F i l i pp e n s e  2 :5 -1 1  (P a ss i e )  
Psalm 118:1-2, 19-29; Jesaja 50:4-9a 

Psalm 31:9-16; Markus 14:1-15:47 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRYDAG, 2 APRIL 

             GOEIE VRYDAG 
09:00    Erediens - Nagmaal 

SATERDAG, 3 APRIL 

 

SONDAG, 4 APRIL 
             PAASFEES 
             DAG VAN DANKSEGGING EN VEROOTMOEDIGING 
 
09:00    Opstandingsdiens 
 
             Geen Aanddiens 
             Geen Senior Kategese  

GEMEENTENUUS 

1. Flippie Esau (Annandalestraat) se broer is oorlede. 

2. Christine Maas (Othello) vier vandag 28 Maart haar 92ste verjaardag. Baie geluk! 

3. Sophie Gourrah (Annandalestraat) is in die hospitaal. 

4. Pieter en Gerda Pelser (Othello) is in die hospitaal. 

5. Elize Steenkamp (Othello) se suster is oorlede. 

6. Johan Kotzé (Angelierstraat) het ‘n operasie ondergaan. Dit gaan goed met Johan 

onder omstandighede. Ons vra vir julle voorbidding. 

7. Baie dankie vir elkeen se ondersteuning en bemoediging tydens die afsterwe van my 

pa. Ons as familie waardeer dit onbeskryflik baie. Carina Barnardo 

8. Dippie Dippenaar (Blesbokstraat) se troosdiens vind Donderdag 1 April uit ons kerk 

plaas. Ons dink aan sy dogters in Nieu-Zeeland en sy vrou wat steeds in intensiewe 

sorg is. 

9. Tannie Kobie Hanekom (Bottelary Pad) se troosdiens vind Saterdag 3 April vanuit ons 

kerk plaas. 

10. Anchen van Dyk, wat lank as dogtertjie op ons gebedslys was met 

gesondheidsprobleme, tree Saterdag 3 April in die huwelik. Sy is die kleindogter van 

Annette de Villiers (Othello). 

28/03   Hetta Hitchinson, Martie Nel, Lian Orffer, Johan Allers, Bernard Thiart, 
 Madelein van Huyssteen, Hunter Kennedy, Christine Maas, Petrus Burger 

29/03   Daphné Jordaan, Francis Hakkenbroek, Alida Eitner, Marné Kotzé 
30/03   John Haynes, Stanley Hill, Riana van Niekerk, Louise Smith, Willem Oosthuizen, 

 Noah Williamson, Mariette Roodt, Danielda Verster 
31/03   Kerneels du Toit, Stadler Conradie, Marieta Loubser 
01/04   Esmarié Vermaak, Hein Jonas 
02/04   Johan Bestbier, Johan Bester, Lenn Fourie, Kallie Kaltwasser, Elmari Papenfus,  

 Sarita van Rooyen 
03/04   Fred Pfaff, Theo Boshoff, Naas Kruger, Marius Wethmar 



  

ALTA DU TOITSKOOL 
 

Die Alta du Toit-skool in Kuilsrivier gee onderrig aan leerders (ouderdom 6 tot 18 
jaar) wat intellektueel erg gestremd is en nie in hoofstroomonderwys met akademiese 
vakke kan aanpas nie.  Die skool bied aan leerders uit alle kulture die beste geleentheid 
om volgens hulle eie vermoë en tempo te ontwikkel.  Die fokus van die kurrikulum is 
aangepas en konsentreer op vaardighede soos selfversorging, kommunikasie, 
uitvoering van huishoudelike take, sinvolle tydsbesteding, arbeidgerigte-vaardighede 
(koekbak, mandjievleg, brei, mosaïek, sement en tuinwerk), asook eenvoudige begrip 
van godsdiens.  Daar is drie koshuise vir leerders wat ver woon en bussies wat 
dagskoliere vervoer.  Gemeentes se ondersteuning dra daartoe by dat leerders ’n vol 
lewe kan geniet in ’n skool waar daar spesiaal na hulle unieke behoeftes omgesien 
word.  

Die Bestuurder (Me H van Niekerk) | 021 903 7744 | 
assistant.development@altadutoit.com  

www.altadutoit.com  
 

BYDRAE AAN SINODALE INSTANSIE 

In die NG Kerk neem ons gewoonlik bank- en deurkollekte apart op. Die bankkollekte 

is vir die gemeente se eie fondse terwyl die deurkollekte ten bate van ‘n aantal 

verdienstelike instansies wat die Sinode en die kerkraad vasstel. 

Die name van elke Sondag se instansie verskyn op die jaarprogram en weekliks op 

die aankondiginge. 

As gevolg van die COVID-19 kon ons en ander gemeentes vir ‘n geruime tyd nie 

bydraes aan dié instansies opneem nie en het hulle groot finansiële verliese gely. 

Ons gaan poog om voortaan weer aparte kollektes op te neem, maar as gevolg van 

die COVID protokolle wat steeds in plek is, kan alle kollektes slegs by die deure 

opgeneem word. 

Ten einde te onderskei tussen die kollektes wil ons graag soos volg reël: 

- jou bydrae aan De Eike (bankkollekte) plaas jy in die mandjie by die deure 

aan die einde van die diens 

- jou bydrae aan die Sinodale instansie plaas jy in die koevert verskaf in die 

banke en plaas die koevert ook in die mandjie 

- jy kan ook die koevert deur die loop van die week by die kerkkantoor afgee. 

Ons vertrou dat julle die proses verstaan en ook so betrokke sal raak verder as De 

Eike. Skakel gerus met die kerkkantoor as jy enige vrae het. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERVATTING VAN EREDIENSTE

JAARPROGRAM DATUM WYSINGINGS 

Vanweë die feit dat die skole later begin het as wat aanvanklik beplan was, het die 

Dept van Basiese Onderwys die skoolkwartaal datums gewysig. 

 

Die datums soos aangedui op De Eike se jaarprogram is dus nie korrek nie. Die nuwe 

datums is soos volg: 

 

1ste Kwartaal 15 Feb  -  23 Apr 

2de Kwartaal  3 Mei  -  9 Jul 

3de Kwartaal  26 Jul  -  1 Okt 

4de Kwartaal  11 Okt  -  15 Des 

In lyn met die regering se aankondiging dat die inperkingsmaatreëls na vlak 1 verlaag 
word, het De Eike se kerkraad besluit om vanaf Sondag 14 Maart die oggenddienste te 
hervat. Die diens begin om 09:00. Die diens word op De Eike se YouTube kanaal 
uitgesaai. Die uitsending begin ongeveer 09:10. 
 
Aanvanklik sal daar nie Kinder- en kleuterkerk wees nie. 
 
Daar is nie aanddienste nie, maar die Senior kategese klasse vind plaas om 18:00 in die 
kerkgebou.  
 
BAIE BELANGRIK!!!  Bywoningsgetalle word beperk tot 100. Almal wat die diens wil 
bywoon moet dus elke week hul naam op die lys by die kerkkantoor plaas. Besoek hulle of 
kontak hulle telefonies by 021 903 3818 gedurende kantoorure.  
 

Ons wys net ons lidmate daarop dat met die veranderde skoolkwartale vanjaar se 

almanak ietwat verander het. Ons sal julle weekliks op hoogte hou van die program soos 

aangepas.  

EREDIENSTYE 

 

Met die skoolkwartale wat so totaal verskil van dit wat ons op ons kerkalmanak het, 

vra iemand nou die dag wanneer ons eredienstye dan gaan verander na die wintertyd 

(09:30). Die antwoord is: ons gaan bly by die eredienstye soos dit op die almanak 

aangedui is. Dit beteken dat alle eredienste tot 11 April om 09:00 begin, en daarna 

van die 18e af, om 09:30. Ons sal julle deur afkondigings op hoogte hou. 



 
  BASAAR   29 MEI 2021 

Ons sou so graag vanjaar weer ‘n lekker tradisionele basaar wou hou met al die ou 
gunstelinge en lekker dinge. COVID-19 hou ons egter nog steeds in sy greep en tye is 
onseker. 
 
Daar is in die lig van dié onsekerheid dus besluit om vanjaar weer, soos verlede jaar, 
‘n ROADHOUSE BASAAR te reël.  
 
Vir die wat nie weet hoe dit werk nie, dit werk so: 

- lidmate plaas hul bestelling en betaal voor die tyd 
- produkte word voorberei 
- die oggend van die basaar kom jy kerk toe, parkeer en wag in jou motor terwyl 

jou bestelling deur die “kelner” bymekaar gemaak word en dit word by jou 
motor vir jou afgelaai 

- jy geniet jou heerlike items by die huis 
 
‘n Volledige skrywe en bestelvorms sal eersdaags  versprei word in die blokke. Dit sal 
ook by die kerkkantoor en op die webwerf beskikbaar wees. 
 
Ons span konvenors werk elke jaar baie hard om ‘n sukses van die basaar te maak, 
ongeag die formaat.  Hulle kan dit egter nie alleen doen nie en ons het hulp van ons 
lidmate nodig om hul hande ligter te maak. 
 
Pannekoek: Johanette Louw en Louisa Blomerus soek hulp met bak en rol van die 
pannekoeke. 
 
Boereworsrolle: na baie jare het Frank en Hetta die tuig neergelê – Baie dankie aan 
Peru en Surina Viljoen wat bereid is om by hulle oor te neem. 
 
Boepensbroodjies: Ronel Williams is dringend op soek na manne en vroue wat kan 
help jaffels maak. Eie gasbottel/plaat en jaffelpan is nodig. Die jaffels word die Vrydag 
voor die basaar hier by die kerk voorberei en verpak 
 
Sy het ook hulp nodig met die gaarmaak van die maalvleis, 2 of 4kg per persoon. Die 
maalvleis word verskaf. 
 
Poeding: Basaarpoeding bly mos maar ‘n groot gunsteling. Elmari Schwenke-vd Walt 
is ons nuwe konvenor.Ons het baie poedings, warm en koud, nodig. Laat weet as jy 
bereid is om ‘n poeding of 2 te maak. Ons het ook helpers die dag van die basaar 
nodig met die skep van die poeding. 
 
Soos met enige ander basaar is lidmate ook welkom om ‘n finansiële bydrae te maak 
en/of bestanddele te skenk. Die volgende bestanddele word benodig: 

- koekmeel, bruismeel, suiker, bakpoeier, kaneel, asyn, kookolie, langlewe melk, 
vla, eiers, sout, mayonnaise, kondensmelk, botter (vir smeer), spray & cook, 
papierhanddoeke, bestanddele vir poedings, tamatiesous, mosterdpoeier 

 
Ons doen hiermee ‘n beroep op almal om saam te span om behulpsaam te wees in 
hierdie tyd wat ons mekaar so nodig het. Jou gemeente het jou nou nodig. 
 
Bel die kerkkantoor as jy wil bydra tot die sukses van ons basaar op 29 Mei 2021. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdagoggend 30 Maart 2021, 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.  

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 voorrade is laag:  Blikkies Mielies (room of heel), Ertjies, Boontjies, 

   Gemengde groente, Tamatie en uie, Bully beef en Vis 
Koffie, Tee, Suiker en Melk 
 

Baie dankie vir jul voortgesette ondersteuning. 
Cedric en Piet 
 

AKSIE SAMARITAAN-SOPKOMBUIS 
 

Vanweë die vlak 1 inperkings word die sop aan die 
haweloses uitgedeel in bakkies. Lidmate word weer versoek 
om jogurtbakkies met deksels vir dié doel by die kerkkantoor 
af te gee. 
 
Ons is ook nog opsoek na lidmate om te help sop kook. 
Kontak asb die kerkkantoor as jy bereid is om te help. 
: 

JEUGBEDIENING 
 

KOFFIE PROJEK 
 

Met die koffie verkope ondersteun ons “Innovation for the Blind” en ook ons projekte 
Huis Susan Lapoorta en Kuilsrivier Netcare omgeepakkies. 
 
Die koffie is beskikbaar by die kerkkantoor teen R65 per 250g pakkie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROOT LYDENSWEEK  

29 Maart 2021 – 01 April 2021 

KUILSRIVIER-DE EIKE 

IN ONS KERKGEBOU 
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 baie onsekerheid ons lewens oorheers, is hierdie Groot Lydensweek juis n 
geleentheid om mekaar te bemoedig en vir mekaar, ons land en die wereld te bid. Ons stap saam 
met Jesus op sy lydensweg in ’n baie moeilike tyd in die wereld se bestaan. Gebruik hierdie vier 
geleenthede om saam na Golgota te reis.  
 

Maandag : 19:00 – 19:30 
Dinsdag : 19:00 – 19:30 
Woensdag : 19:00 – 19:30 
Donderdag : 19:00 – 20:00 (Ons dink terug aan die Laaste Avondmaal  wanneer 
ons saam die nagmaal gebruik) 

 
 

Ons moenie nou net saamstaan nie MAAR ook saam kniel. 
 

 
 
 
 
 
 

NUUS UIT DIE KERKRAADSVERGADERING 

Tydens die kerkraadsvergadering van 17 Maart 2021 is die volgende lidmate tot die 

kerkraad verkies: 

- Jacques Odendal – blokleier WSG 2 

- Hugo Mostert – blokleier F blok 

- André Rogotta – Erediensspanleier 

 

Piet Rootman is verkies tot leierkerkraadslid en voorsitter van die Uitvoerende 

Kommissie na Eric Brand se uittrede. 



 
 
 
 
TEMA  -   ONS VOLG DIE GEKRUISIGDE CHRISTUS 
 
Prediker: Ds Johan Morkel 

Skriflesing: Markus 11:1-11 

 

 Inleiding: Was jy al “teleurgesteld” in die Here?  

In vers 11 sien ons hoe al die opgewonderheid van die skare doodgeloop het.  

1. Wat het dan hier gebeur?  

1.1. Die Jode het gedink hierdie Jesus is die langverwagte Messias. 

1.2. Maar Jesus het nie die Romeinse regering omvergewerp en die Koninkryk van Dawid 

herstel nie. Daarom die antiklimaks van v.11.  

1.3. Jesus het nie aan die Jode se verwagtinge voldoen nie. 

2. Dit gebeur ook met ons! Ons skep vir onsself ‘n beeld van die Here hoe ons wil hê Hy moet 

wees.  

2.1. En as dinge nie in lyn met my verwagting van God gebeur nie, is ek teleurgesteld!  

3. Lydenstyd is ‘n tyd van stilword voor die Here, ‘n tyd van selfondersoek.  

Ek wil hê dat ons vanoggend na drie dinge sal kyk.   

3.1. Hoe lyk die Jesus wat ek tans volg?  

Ons is almal geneig om vir ons ‘n Jesus te maak wat ons pas, na ons smaak is.  

3.2. Hoe lyk die Messias, die Jesus van die Skrif?  

Jesus het in eenvoud na hierdie wêreld gekom. Hy het ander gedien en uiteindelik sy 

lewe aan die kruis vir ons gegee. Jy word deel van sy Koninkryk deur Jesus as 

Verlosser aan te neem en koning in jou lewe te maak.  

3.3. Hoe lyk ons dan, die volgelinge van dié Jesus?  

Ons lyk soos Jesus, soos Hy vir wie ons volg. Daarom pas dit ons om aan onsself te 

sterf, om nederig te wees, om te dien en om ander bo onsself te ag. So volg ons die 

gekruisigde Christus na!  

 

PREEKSKETS 
 


