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4 Junie 2020 

Liewe Gemeente 

EREDIENSTE TYDENS VLAK 3 VAN INPERKING 

Hierdie fase in ons gemeente en land se storie vereis beslis meer as die gewone. Dit herinner aan die Here se 
opdrag aan Josua voor hulle die beloofde land kon binnegaan: “Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees 
vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan” 
(Josua 1:9).  Dis 'n opdrag nie net vir die pad vorentoe nie, maar ook vir die keuses wat ons moet maak vir 'n 
beter toekoms. 

Die grendeltyd stel geweldige eise aan elkeen, omdat dit ons ekonomie, gesondheidsorg, opvoeding en veral 
ons almal se lewens raak. 

Ons was tot dusver genoodsaak om al ons fisiese byeenkomste by ons kerkspasies te staak. Dit het ons geleer 
om op nuwe en kreatiewe maniere erediens te hou en te kommunikeer met mekaar.  

Ons is steeds besig om ook kerk te wees deur ons dienslewering aan die gemeente en gemeenskap. Baie dankie 
vir almal wat meewerk en bereid is om die pad saam te loop in hierdie ongekarteerde tyd. 

Hoewel President Cyril Ramaphosa aangedui het dat kerke tydens Vlak 3 onder streng voorwaardes mag 
oopmaak en ons baie waardering daarvoor het, het ons besef dis nie 'n opdrag om te móét oopmaak nie. Vir 
ons is ALMAL SE LEWENS BELANGRIK EN MOET DIT IN EIE KONTEKS OORWEEG WORD. 

 Ons is reeds voorberei om begrafnisdienste soos per regulasie te hou. 

 Ons kerkkantoor is steeds virtueel oop en ons personeel virtueel beskikbaar.  

 Ons leraars kan as “essensiële werkers” sekere pastoraat asook begrafnisse hanteer. 

 Ons eredienste word deur al ons media-kanale beskikbaar gestel. 

Na deeglike oorweging en konsultasie asook in agneming van al die logistieke en ouderdoms reëlings, het ons 
besluit om NIE TYDENS VLAK 3 FISIESE EREDIENSTE TE HOU NIE.  Dis vir ons in hierdie stadium die veiligste en 
verantwoordelike stap vir ons unieke uitdagings. 

Ons moedig elkeen aan om asseblief saam met ons te bly bid vir heling en die heil van ons land en sy mense. 
Om ook met ander gemeentelede asook lede in die gemeenskap kontak te hou via die kommunikasiemiddele 
tot jou beskikking sodat ons, hoewel fisies op 'n afstand, nie sosiaal geïsoleer word nie. Ons sal van tyd tot tyd 
ook deur ons media uitnooi waar jy betrokke kan raak indien moontlik.  

Intussen:   Wees verseker dat ons bly bid vir mekaar en net 'n oproep, WhatsApp of SMS ver is, en verlang na 
elkeen. 

Saam in Sy diens, 

Leraars en Kerkraad 


