
Liewe lidmaat .   

Na aanleiding van die besluite van die regering oor die Covid-19 virus  het die 

Kerkraad en Diakens vergader om te besin oor ons bediening, eredienste en 

aktiwiteite vir die volgende vier weke. Daar is ŉ taakgroep aangewys om gereeld via 

al die moontlike platforms vir lidmate inligting te  verskaf.   

Elke kerkraad moet met inagneming van eie omstandighede hul verantwoordelikheid 

in hierdie verband nakom, binne die perke van die maatreëls wat deur die regering 

ingestel is en die eiesoortige omstandigheid van elke gemeente. Die situasie bring 

nuwe maniere, uitdagings en geleenthede om die Evangelie steeds te verkondig.  

Lidmate word  opgeroep  tot verantwoordelike optrede, sonder om paniek te saai. Hier 

moet die kerke veral waarsku teen die verspreiding van interpersoonlike of 

elektroniese fopnuus of die verskynsel om alle moontlike produkte op te koop. 

Voorkomende maatreëls is nie ‘n teken van paniek nie, maar bied juis ‘n omgewing vir 

rustigheid in die beskikkende hand van die Here.      

Ons wil in gehoorsaamheid aan ons Here se opdrag dat die kerk sal vergader om Hom 

te aanbid en met die maatreëls van die Regering die volgende besluite bekend maak: 

Eredienste 

Dat die bywoning van eredienste op Sondae in die kerkgebou beperk word tot diegene 

wat noodsaaklik is vir die nodige inrigting, opstel en uitsaai van die erediens.  

Dat Woordbediening wel op Sondae voortgaan d.m.v. lewendige uitsending op die 

kerk se webblad om 09:00 en 18:30 tot 12 April 2020 waarna ons die situasie 

heroorweeg. 

Preeksketse en ander inligting sal weekliks per sms, epos, whatsapp groepe en die 

webblad beskikbaar gemaak word. 

Ander Byeenkomste 

Dat ander kerklike funksies, huisbesoeke, projekte ensovoorts sal geskied met 

inagneming van almal se welwese en onderlinge oorleg.  Uiteraard geld al die gewone 

maatreëls om die virus te bekamp steeds.   

Hulpverlening  

Terwyl lidmate opgeroep word om via die sosiale platforms in te skakel is persone 

aangewys om lidmate met die opstelling hiervan by te staan.  Vanaf GK Rietvallei se 

webblad (www:gkrietvallei.co.za) is daar ŉ skakel na preke wat gevolg kan word.   

Die weeklikse Eljada sal steeds verskyn en ook op Facebook en die Kerk se webwerf 

geplaas word.  Wentzel Greyling is aangewys om advies te gee aan lidmate wat hulp 

nodig het met die elektroniese media en die opstelling daarvan.  



Kollektes 

Die Zapper kode vir die kollektes sal op die gemeente se webblad aangebring word, 

sodat mense nog steeds hulle kollektes kan afdra al is hulle nie fisies in die kerk 

nie.  Daar moet ook op gelet word dat die Diakonale kas onder druk is en dat die 

grootse bron van inkomste die kollektes is. Lidmate kan ook eenmalige en direkte 

betalings in die bankrekening maak. Inligting is ook in die Eljada. 

Ander  

Vir behoorlike kontrole en beheer sal die hekke by die kerk gesluit wees.  

Lidmate word versoek om sover moontlik van elektroniese media gebruik te maak.   

In Jeremia 29 vind ons vir Israel as ballinge in Babel – dis ŉ plek waar hulle nie wil 

wees nie, dis ŉ plek waar dit onmoontlik lyk om te kan lewe – maar dan sê die Here 

vir die ballinge: Soek die vrede van die stad waarheen Ek julle in ballingskap 

weggevoer het, en bid daarvoor tot die Here; want in die vrede daarvan sal julle vrede 

hê. Mag ons wat Jesus Christus, die Vrede van God, ken ook sy vrede aan mekaar 

en ander bedien. 

Alle kerke en lidmate word opgeroep om in ootmoedige voorbidding hierdie saak, die 

regering, en almal wat daardeur geraak word aan die Here op te dra. Bid asseblief 

saam vir wysheid in hierdie tyd.  

Vir enige navrae kontak gerus die predikante  

Namens die taakgroep. 

Ds Petrus 0824560235                     Ds Danie 0722729631                             

 


