
KERKKANTOOR 
Kusweg 87 / Posbus 15, Gordonsbaai, 7151 
Tel: 021 856 1654 
Faks:  086 561 5002 
Epos:  ngkgordonsbaai@absamail.co.za 
Webwerf:   www.ngkerkgordonsbaai.co.za 
PBO No.  930012956 

LERAARS 
Dr. Jannie le Roux Ds. Melissa Hoffmann Ds. Johan Botes 
072 127 5043 021 856 2683 / 066 220 7498 081 049 8362 
jgleroux@isales.co.za ellis.melissa94@gmail.com sondagoggend@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

18 Maart 2020 

CHRISTUS VOLGELINGE IN TYD VAN COVID-19 
 
Aan almal vir wie God liefhet en wat Hy geroep het om aan Hom te behoort. 

Genade en vrede vir julle van God ons Ouer en die Here Jesus Christus deur die kragvolle 
werking van die Heilige Gees! 

Op 15 March 2020 het President Cyril Ramaphosa met ons land se mense gepraat oor die 
uitbreek van die COVID-19 pandemie. Hy het afgekondig dat dit 'n nasionale ramp is om 
sodoende die verdere verspreiding van die koronavirus onder Suid-Afrikaners te voorkom. 

Die Moderatuur van ons sinode het laat weet: “Ons het een kans om met nugtere pro-
aktiewe optrede die verspreiding van die virus te verlangsaam. Daarom behoort ons nie die 
minimum vereistes van die regering na te streef nie, maar die maksimum te doen en die 
ekstra myl te loop. As dit met verantwoordelikheid gedoen word, kan 'n eskalerende 
situasie spoedig omgedraai word. Dit vra van ons almal om, so vinnig as moontlik en so 
beslis as moontlik, maatreëls te tref wat sosiale en fisiese kontak tussen mense te beperk. 
Die aard van die virus is uniek. Daarom vra dit ook van ons deernis en buitengewoon 
verantwoordelike optrede. Anders as onder normale omstandighede beteken deernis in 
hierdie konteks om sosiale en fisiese kontak sovêr as moontlik te beperk.” 

Die Kerkraad van NG Kerk Gordonsbaai besef dat ons vinnig en drasties moet optree om 
die impak van hierdie siekte te bestuur. As voorbeeld herinner ons aan Italië wat in 'n 
kwessie van 3 weke gespring het van Fase 1 van die siekte tot Fase 6, met rampspoedige 
gevolge en inperkings. Ons leraars het ook saam met die Ring van Somerset-Wes se 
verteenwoordigers vergader om saam te besin oor die effektiefste pad vorentoe. Ons glo 
dat ons met ons besluitneming ons byeenkomste asook ander aktiwiteite reguleer op 'n 
manier wat belyn is met die maatreëls soos aangekondig deur die President. 

Ons neem die volgende besluite vanuit die BEGINSEL: JY MOET JOU NAASTE LIEFHÊ SOOS 
JOUSELF! 

Daarom geld die volgende tot 14 April 2020: 

1. Ons moedig gemeentelede aan om eerder in EIE TUISTES byeen te kom as wat ons 
fisiek saam vergader in ons geboue en kleingroepe of vergaderings. 

2. Ons EREDIENSTE gaan VIRTUEEL wees en verskuif na ERESPASIES (soos jou 
woonplek of motor of in die natuur.) Die preek word gebeeldsend via sosiale 
platforms sodat jy dit saam met jou mense in julle erespasie kan beleef. Die Kusweg 
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kerkgebou asook die Lofsentrum sal dus nie op Sondae soos normaalweg gebruik 
word nie. 
a. Elke Sondag sal die erediens gebeeldsend word deur 'n YouTube-video asook 

mp3 klankbaan. 
b. Die skakel na die erediens sal beskikbaar wees op ons webblad 

https://www.ngkerkgordonsbaai.co.za/ en ook gekommunikeer word op 
Facebook https://www.facebook.com/ngkerkgordonsbaai/. 

c. Ons glo en bid dat ons vanaf 14 April weer ons geboue kan gebruik om saam te 
kom. 

3. Die NAGMAAL van GOEIE VRYDAG sal ook per video-deelname gebeur. Kry asseblief 
vir jouself en jou mense wyn/druiwesap asook brood vir die geleentheid, sodat ons 
dit virtueel saam kan beleef. Die voordeel van die video beeldsending is dat dit enige 
tyd gekyk kan word na 09h00 op Goeie Vrydag asook na 09h00 op Sondae. 

4. DOOP tot na Paasnaweek sal privaat tuis geskied met die minimum aantal mense 
teenwoordig en binne die voorgeskrewe riglyne vir samekomste. 

5. Indien BEGRAFNIS gehou moet word, versoek ons die familie om 'n klein private 
seremonie te hou. Daar kan altyd ná die afskafing van die buitengewone reëlings 'n 
groter  lewensviering gereël word. 

6. TEE/KOFFIE EN VERVERSINGS sal tot die einde van die periode nie bedien word in 
ons lokale nie. 

7. Die PASTORALE VERSORGING EN MAATSKAPLIKE DIENSTE deur die leraars en 
maatskaplike werker gaan voort binne die riglyne van gesonde higiëne en waar 
toegelaat by hospitale. Ook hier geld die reëling dat die leraars 'n meter van die 
pasiënt af sal wees sonder enige fisiese kontak. Slegs dringende gevalle sal besoek 
word. Onthou asseblief dat die LERAARS per selfoon of WhatsApp/SMS of e-pos 
beskikbaar is vir pastorale gesprek ens. 

8. Die KLEINGROEPE EN BYBELSTUDIE groepe word aangeraai om nie byeen te kom 
nie, maar eerder via die elektroniese en internet mediums met mekaar kontak te 
hou (soos per Skype, Zoom, Google Hangouts en WhatsApp). Kyk gerus op die 
internet na video’s wat hierdie platforms verduidelik. 

9. Alle ANDER BYEENKOMSTE soos kategese, kindergroepe en enige ander diensgroep 
of vergadering verskuif tot na 14 April. 

10. VERGADERINGS kan ook via die internet as medium gebeur, soos met Skype en Zoom 
ens. 

11. KOMMUNIKASIE van inligting en bemoediging sal voortdurend gebeur deur SMS’e, 
asook per e-pos en waar moontlik ook per WhatsApp. Die Kerkraad en leraars sal 
graag in verbinding wil bly. 

12. Die KERKKANTOOR en personeel sal nie vir publieke kontak beskikbaar wees nie. 
Enige reëlings kan telefonies of per genoemde media met hulle getref word 
gedurende kantoor- ure. 

13. Ons wil almal vra om gereeld opbouende KONNEKSIE MET MEKAAR te hê via die 
elektroniese en internet mediums. 

14. Die leraars sal ook opbouende informasie en KURSUSSE gereeld aanbeveel wat 
gedurende hierdie tyd via die elektroniese en internet media beskikbaar is. 

https://www.ngkerkgordonsbaai.co.za/
https://www.ngkerkgordonsbaai.co.za/
https://www.facebook.com/ngkerkgordonsbaai/
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15. Ons moedig ons lidmate aan om, soos ons, FEESTE EN BYEENKOMSTE uit te stel na 
latere geleenthede. 

16. Dis belangrik dat ons steeds soos Jesus LIEFDEVOL SAL OMSIEN na mekaar en ons 
naaste. Ons moedig lidmate aan om waar hulle nie self hulle woonplek kan verlaat 
nie, met ons kontak te maak sodat ons kan kyk waar ons kan help. Reik ook uit na 
bure en vriende sodat jy ook kan help waar jy kan. Natuurlik alles binne die 
maatreëls van hierdie tyd. 

17. Onthou om voortdurend die BASIESE VOORSORG te tref, soos om gereeld hande te 
was, jouself sosiaal te isoleer en kontak areas te reinig. 

18. Intussen moet al ons uitgawes nog steeds hanteer word. Ons wil gemeentelede 
aanmoedig om ons gemeente asseblief te bly FINANSIEEL ONDERSTEUN. 
Dankoffers en kollektes kan deur EFT ingesamel word: Rekeningnaam: NG Kerk 
Gordonsbaai Bank: ABSA Nommer: 420 580 010 (Tjek) Takkode: 334312 (Strand). 
Bydraes kan ook per Zapper gedoen word – die skakel is op ons Facebook: 
https://www.facebook.com/ngkerkgordonsbaai/ Noem asseblief by beide EFT en 
Zapper in te vul: Voorletter(s), van of waarvoor (projek-naam/dankoffer). 

19. Die DEPARTEMENT VAN GESONDHEID het ‘n uitstekende inligtingsdiens op 
WhatApp geskep sodat ons ingelig kan bly oor COVID-19. Stoor die nommer 0600 
123456 op jou selfoon en stuur 'n Whatsapp boodskap “Hi” om boodskappe te 
ontvang. 

20. Ons nooi almal uit om SONDAG 19 APRIL 2020 'n buitengewone NAGMAAL saam 
te vier om die HOOP IN JESUS te vier! 

Laat ons hierdie nuwe uitdaging aanpak in hierdie SEËN VAN DIE HERE: 

“Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle 
genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee! ” Numeri 6:24-26 

Liefdegroete. 

Die Kerkraad en Leraars. 
 

https://www.facebook.com/ngkerkgordonsbaai/

