
 

 

Geagte Gemeentelede, 

 

WAT IS DIE SITUASIE WAARIN ONS, ONS BEVIND: 

• RSA is deur Pres. Ramaphosa weens die Corona Virus (COVID – 19) as ‘n Nasionale 
Ramp Situasie verklaar. 

• Fisiese kontak tussen mense moet tot die minimum beperk word. 
• Alle vergaderings of byeenkomste vir mense meer as 100 bymekaar word verban. 
• Kleingroep ontmoetings word afgeraai en streng higiëniese maatreëls moet beplan en 

toegepas word. 
 

HOE RAAK HIERDIE SITUASIE ONS: 

• Uit gehoorsaamheid aan die landswette en omdat ons, ons lidmate se gesondheid as 
eerste prioriteit stel het die Kerkraad besluit by die Spesiale Kerkraadsvergadering gehou 
op 17 Maart om 19:00, dat daar tot verdere kennisgewing GEEN EREDIENSTE OP DIE 
KERKPERSEEL GEHOU GAAN WORD NIE. 

• Begrafnisse gaan voort met spesiale reëlings en beperkings, kontak gerus die kerkkantoor 
om meer inligting hieroor te verkry. 

• Daar sal ook geen Jeug aktiwiteite en Sondagskool plaasvind tot verdere kennisgewing nie. 
• Alle Bybelstudies word onmiddelik gestaak, weens die hoë risiko wat hierdie virus inhou vir 

ons Senior lidmate. 
• Selgroep ontmoetings moet sorg dat daar streng higiëniese maatreëls in plek is. 
• Alle groot geleenthede, insluitend Stoepstories, word tot verdere kennisgewing uitgestel. 
• Huisbesoek en Siekebesoek sal met die nodige diskresie en maatreëls hanteer word, 

kontak gerus steeds ons predikante indien julle hul sou benodig. 
• Die Kerkkantoor sal oop wees, maar bepaalde reëls en regulasies sal inplek wees. 
• Weens die feit dat die Eredienste afgestel is tot verdere kennisgewing, loop die gemeente 

‘n risiko om finansieël terug te sak, omdat ons nie kollekte kan opneem nie. Ons vra 
daarom ons lidmate om asb steeds u kollekte en maandelikse bydrae aan die gemeente 
oor te betaal, via EFT (bank besonderhede sal volg) of deur middel van koeverte wat by die 
Kerkkantoor ingehandig kan word. 

 

HOE GAAN ONS GEMEENTE IN HIERDIE TYD FUNKSIONEER: 

• Ons gaan die beste van hierdie moeilike situasie maak. 
• Eredienste gaan opgeneem word en via YOUTUBE aan die gemeente beskikbaar gestel 

word en ‘n klankbaan gaan via Whatsapp versprei word, vir diegene wat nie YOUTUBE het 
nie. Die link na die YOUTUBE video van die preek vir Sondag sal op ‘n Saterdag op 
Facebook geplaas word en op Whatsapp gesirkuleer word aan die gemeente. Die 
klankbaan sal deur die naweek oor Whatsapp ook versprei word. So kan elke lidmaat alles 
regkry en op ‘n Sondag oggend in die veiligheid en gerieflikheid van hulle huis, saam na die 
diens luister. 

• Daar is ook ‘n Whatsapp groep vir die gemeente gestig. Kontak gerus die Kerkkantoor om 
vir julle die ‘skakel’ aan te stuur. 

• Ons as gemeente en Kerkraad gaan die beste in ons vermoë doen, om steeds betrokke by 
ons lidmate te bly via die tegnologie wat tot ons beskikking is. 

• Ons as Kerkraad besef ook dat dit gaan tyd neem vir ons land om te herstel van hierdie 
krises en vra alle lidmate om geduldig te wees in hierdie tyd. 

 

 



 

 

WAT AS ‘N LIDMAAT POSITIEF VIR COVID-19 (CORONA) VIRUS TOETS: 

• Lidmate sal dadelik in kennis gestel word as ‘n lidmaat positief getoets het en aangeraai 
word om op die uitkyk te wees vir simptome van die COVID – 19 Virus.  

• Maar ons sal nie die identiteit van die individu bekend maak nie, weens die gevaar wat dit 
inhou vir daardie idividu. 

• Ons vra ons gemeente om te pasop vir Whatsapp groepe wat name van gekontamineerdes 
versprei. 

• Die rede hiervoor is dat mense geneig is om snaakse dinge te doen in onsekere tye. 
 

DIE KERKRAAD NEEM DIE VOLGENDE STANDPUNT IN: 

• In die naam van die VADER en DIE SEUN en DIE HEILIGE GEES, verklaar ons as 
Kerkraad dat ons nie bang is nie, want ons het reeds ons oorwinning in Jesus Christus 
behaal. 

• Maar ons moet saam met die regering werk.  
• Ons moet mekaar beskerm. 
• Ons moet ook as ‘n voorbeeld vir die res van Suid-Afrika staan, dat hulle, hulle self moet 

oppas en gehoorsaam moet wees aan die landswette. 
 

BANK BESONDERHEDE: 

ABSA HORISON 

REK NOMMER: 0330 580 585 

TAK KODE: 632 005 

VERWYSING: Dankoffer of bydrae MET naam en van OF lidnommer asb. 

 

Groete en seën, 

Lourens Breytenbach (Kerkraad voorsitter), Ds. Hennie West & Ds. Braam Smith 

 

 


