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AANKONDIGINGE EN GEMEENTENUUS  

            SONDAG 24 OKTOBER 2021 

 

 
 

 

 

 

 

SONDAG, 24  OKTOBER 

             POSDAG 
 
09:00    Oggenddiens in Kerk – ds Hannes Burger 
             NAGMAAL 
             Deuroffer ten bate van:  Aksie Samaritaan 
09:00    Kinderkerk 
             Erediensspan 1 + 3 – Chris en Johan 
 
Geen    Aanddiens 
18:00    Senior Kategese 

MAANDAG, 25  OKTOBER 

19:00    Sportmanne Bybelstudie 
19:00    Vroue Bybelstudie 

DINSDAG, 26  OKTOBER 

 
09:30    Senior Burger Bybelstudie 
19:00    Eiendomme Kommissie vergadering 
 

WOENSDAG, 27  OKTOBER 

09:30    Vroue Bybelstudie 
10:45    Fondse Kommissie vergadering 
19:00    Erediens en Aanbidding Kommissie vergadering 

  TWEE EN TWINTIGSTE SONDAG IN 

KONINKRYKSTYD

GEMEENTE DAGBOEK 

GEBEDSONDERWERP VIR DIE  WEEK  
 

Al die kerk se werk onder minder 
bevoorregtes 

 

LEESROOSTERTEKSTE VIR DIE WEEK  
P s a l m 34 :1 -8  (1 9 -2 2 ) ;  Job 42:1-6, 10-17 

Markus 10:46-52; Hebreërs 7:23-28 
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DONDERDAG, 28  OKTOBER 

09:30    Dienssentrum vir Seniors – Vasvrae Kompetisie 
 
             Sopbeurte: Mary Abrahams, Paula Bester, Elmaré Burger, Elba Fourie, 
                                Christa Smit, Louis/Ester van Eeden 
19:00    Getuienis Aksie Kommissie vergadering 

VRYDAG, 29  OKTOBER 

              

SATERDAG, 30  OKTOBER 

              

SONDAG, 31  OKTOBER 

             DRIE EN TWINTIGSTE SONDAG IN KONINKRYKSTYD 
             HERVORMINGSFEES 
             DANKBAARHEIDSONDAG 
                                                     
09:00    Oggenddiens in Kerk - Dankofferinsameling 
09:00    Kinderkerk 
             Erediensspan 2 – Lorraine Louw 
             Deuroffer ten bate van: Gemeente-ontwikkeling 
 
Geen    Aanddiens 
18:00    Senior Kategese 

1. Mariette Roodt (Plaas Uitkyk, Penhill) se broer is oorlede. 

2. O’Den en Elna van der Westhuizen (Zandbergstraat) verlaat na 38jaar ons 

gemeente. Hulle verhuis na Hartenbos. 

3. Die volgende lidmaatskappe is ontvang: 

Jaco Smit vanaf Kuilsrivier-Suid 

Ben en Vera Lennox vanaf Napier  

4. Hannes Matthee (Van Bruggenstraat) het die afgelope week ‘n operasie en 

toetse ondergaan, en wag vir uitslae. 

 

GEMEENTENUUS 

VAN ALLES EN NOG WAT 

1. Die leraars se landlyne werk nie meer nie. Kontak die kerkkantoor om hul 

selfoonnommers te kry. 

2. Ds Hannes Burger is vanaf Maandag 25 Oktober 2021 met Sabbatsverlof. 
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24/10 André Joubert, Charl Myburgh, Annika Cooper, Ben Lennox 
25/10 Hildegarde Rich, Elza Cloete, Anneri Botha 

26/10 Johan Matthee, Joanie Hall, Yolanda Barnardo, Lettie Saayman 

27/10 Henk Louw 

28/10 Charl Strydom,  Janine en Nicolas Roos, Saretha van Wyk,  

Divan Tolken, Monique Cloete    

29/10 Hannetjie Keyser 

30/10 Mariette Swart, Jeanne Cillié, Natasha Albertyn, Elbie Venter,  

Petrus Wilders 

  

EREDIENSTE

In terme van die nuwe vlak 1 inperkingsmaatreëls, is die perk vir binnenshuise 
byeenkomste 750. Ten einde steeds sosiale afstand te kan handhaaf, is ons maksimum 
per erediens 450. 
Almal wat die Erediens en kinderkerk (soos gereël) wil bywoon moet elke week hul naam 
op die lys by die kerkkantoor plaas. Besoek hulle of kontak hulle telefonies by  
021 903 3818 gedurende kantoorure.  

 
Die diens word op De Eike se YouTube kanaal uitgesaai. Die uitsending begin om 8:55 en 
sal dus die voorsang en aankondiginge insluit. Skakel asb in soos dit jou eie behoeftes 
pas. 
 
Tans is daar nog nie aanddienste nie, ons sal jul ophoogte hou van enige verandering. 
 

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.  

AKSIE SAMARITAAN 

 
Verskeie  kerke in Kuilsrivier is  tans betrokke  by  Aksie Samaritaan se  sopkombuis   
wat op weeksdae ’n sopkombuis vir armes en werkloses aanbied saam met ‘n  kort  
Bybel-boodskap.  Motsolo is ’n evangalis wat aangestel is om die Woord te verkondig aan  
die straatmense en berading te gee. Sy salaris word betaal deur ’n borg uit Engeland.  
 
Daar is gereelde uitreike na die haweloses in die dorp. 
 
Sondae word ’n erediens en Sondagskool aangebied by die sopkombuis se perseel  
(naby die stasie). ’n Gekookte ete word verskaf aan die kerkbywoners. 
 
Moedergemeente se pannekoekprojek se winste word belê om die droom van ’n  
nagskuiling te befonds. 
 
Aksie Samaritaan is geregistreer as ’n art 18a organisasie. Skenkings aan hulle kan  
dus van belasting afgetrek word. 
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Baie dankie vir die mooi reaksie van ons lidmate wat ons so getrou ondersteun. Danksy 

almal se ruim bydraes kan ons gereeld kospakkies voorsien aan ons behoeftige lidmate. 

Bydraes kan steeds deur die loop van die week, tydens kantoorure, by die kerkkantoor 

afgegee word. 

Alle voorrade is tans baie laag 
 

Baie dankie vir jul voortgesette ondersteuning. 
Cedric en Piet 
 
 

NUUS VANUIT DIE GETUIENISAKSIE 

Ons sê baie dankie vir almal wat so gereeld klere na die gemeente se klerebank bring. 

Die klere word wyd en syd versprei na behoeftige persone. 

Daar is tans ‘n behoefte veral KINDERKLERE EN -SKOENE. 

Bring gerus na die kerkkantoor. 

 

NUUS VANUIT DIE FONDSE KOMMISSIE 
Ons jaarlikse Tiendemaand Dankofferinsameling vind plaas op Sondag, 31 Oktober. 
 

Die koeverte word tans versprei. Kontak jou blokleier of kerkkantoor indien jy nie ’n 

koevert ontvang nie. 
 

Jy kan benewens ’n bydrae per koevert, jou bydrae ook op ander maniere gee – 

daar is ’n briefie met volledige besonderhede in die koevert. 

 

 

’N EREDIENS IN DIE BUITELUG 

Almal word hartlik uitgenooi na die erediens in die buitelug te AVALON. Hierdie is ’n 

onvergeetlike ervaring. Vra gerus vir hulle wat die erediens in die verlede bygewoon het. 

Bring vir jou ’n piekniekmandjie sodat ons na die erediens as geloofsfamilie saam kan 

kuier. 

Bespreek vooraf by Elmarie of Mariana in die kerkkantoor (021 903-3818).      

Ongelukkig kan AVALON net 150 persone akkommodeer. 

Datum: 7 November 2021 

Tyd: 09:00 

Plek: AVALON Bottelary 
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WYNVEILING  

Ons is dankbaar en tevrede. Wynveiling 2021 was ‘n groot sukses. Die opbrengs sal 

deurgegee word sodra die finale rekonsiliasie gedoen is. 

Daar is tans VAT5 wyne beskikbaar wat te koop aangebied word. Hierdie is ‘n unieke 

geleentheid om van hierdie uitstekende wyn in die hande te kry. Dis is ‘n eenmalige 

geleentheid wat nie deur jou hande kan glip nie. 

750 ml VAT5 teen R400 per bottel 

Magnum VAT5 ten R1000 per bottel 

 

Kontak die kerkkantoor. 

 

HERVORMINGSFEES  

Almal word hartlik uitgenooi na hierdie LUISTERDIENS waartydens ons terugdink aan 

die Hervorming wat ongeveer 500 jaar gelede in die kerk plaasgevind het. Die tyd toe 

die Christelike kerk ’n radikale vernuwing beleef het. Op 31 Oktober herdenk miljoene 

dankbare gelowiges wêreldwyd die Reformasie. Maar hoeveel van ons weet waarvoor 

om presies dankbaar te wees? Kom woon die erediens by en wees saam met ons 

dankbaar. 

Datum: 31 Oktober 2021 

Tyd: 09:00 

Plek: De Eike 

 

NUWERUS UITREIK 

Ds Chris en die uitreikspan besoek en bedien hierdie naweek die mense van Nuwerus. 

Dit is Nuwerus gemeente se 100ste bestaansjaar en Saterdag gaan die span saam 

basaar hou. Sondag gaan die uitreikspan saam met Nuwerus se mense brood breek 

tydens die nagmaal. Bid asb. vir die span sodat Jesus se voetspore sigbaar in die 

mense van Nuwerus se lewens kan wees. Volledige terugvoer sal in die volgende 

AKKER aan De Eike se mense gegee word. 
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TEMA - ‘n Fees van dankbaarheid 
              Nagmaalsdiens 
 

Prediker:  Ds Hannes Burger  

Skriflesing: Psalm 34:1-8; 19-22 
 

 

Dis nou nog nie die laaste Sondag van die maand nie. 

 - Dis eers volgende Sondag, met Hervormingsondag. 

 - En tog sal niemand seker skeef opkyk as ek na hierdie afgelope week oor  

  dankbaarheid sou praat nie.  

 - Want dis waaroor die Bybelgedeelte gaan wat ons vanoggend gedeel het. 

 - Dawid het so pas uit ‘n haas onmoontlike situasie ontsnap. 

 - Sy dankbaarheid en blydskap ken geen perke nie... 

 

1. God sien sy kinders se nood raak en hoor hulle geroep 

 - God se kinders is nie dankbaar omdat hulle nooit in die nood kom nie.  

 - Hulle is dankbaar omdat hulle ‘n Vader het wat hulle nooit vergeet nie.  

 - Ons dankbaarheid setel nie in wat God doen nie, maar in wie Hy is... 

 - Hy is die eindeloos betroubare, liefdevolle, genadige Vader. 

 - Hy is nie ver bo ons verhewe nie, Hy woon in ons en ken ons en ons   

  omstandighede. 

 

2. En daaroor kan die Psalmdigter nie stilbly nie.  

 - Dit verander sy lewe. 

 - Die skat wat hy gevind het, is net té wonderlik om nie te deel nie! 

 - Om God te ken, bring hom in beweging, stuur hom na ander in nood. 

 - Ook by sy kinders gaan hy nie verby nie. 

 

3. Wat is die diepste nood waaruit die Here jou nog ooit gered het? 

 - Dalk uit lewensgevaar, ‘n groot ongeluk, uit die ICU? 

 - Dis alles dinge wat ons net nóg hegter aan Hom bind. 

 - Maar dis nie God se grootste verlossingsdaad in jou lewe nie. 

 - Na alles was dit van tydelike nood. 

 - Maar God het jou totaal onverdiend van die ewige verderf gered. 

 - Juis omdat Hy ‘n genadige, liefdevolle God is... 

 - En dis waarvan die Nagmaalstekens voor julle vertel... 

 

PREEKSKETS 


