
NUUSKRUMMELS                                       08 Julie 2021 

Sit aan die ketel 
 

Bron: Skryfstuk en foto – Sit aan die ketel-Fadebook-blad  
Besoek Gerus die Facebook-blad https://www.facebook.com/sitaandieketel 
 

My 16jarige Bella kind is met 'n besondere gawe gebore. Sy het 'n 
oorborrel sonskyn hart wat mense toevou in 'n verstaan en omgee. 
Sy los 'n mens en 'n plek beter as wat sy hom gekry het. 
 
Covid is vir haar 'n besonderse moeilike tyd want sy mag nie meer 
druk-taal praat nie. Haar arms is langs haar sye en haar smile word 
deur 'n masker toegemaak. Haar vriende se gesiggies sit in 'n 
blokkie op haar foon.  
 
Sy besef haar Generasie-Z kry swaar. Gen-Z is mos ons quick 
fixers, druk net 'n knoppie kinders en jy hou die wêreld op jou Iphone 
in jou hand. Hulle ontwikkel ook nou fisies en emosioneel in 'n fisiese 
wêreld wat onhold is. 
 
Sy het my gevra om haar gedagtes te verwoord in 'n briefie vir haar 
ouderdomsgroep: 

 
Liewe jy, 
 
Soos ek, het jy een oggend opgestaan en die hele wêreld was anders. Op my lessenaar lê 'n masker en in elke rugsak 'n 
botteltjie sanitizer.  
Ek het nou Blackboard en kan my mondeling op 'n video vir die skool stuur. Die kuiers en platsit om die vuur saam my besties 
voel soos iets uit 'n 2019 movie. Ek kan nie meer met my ma armdruk oor curfews nie, my curfew het 'n landswet geword. 
Ek en jy moet deal met nuwe woorde soos inperking. Juis nou wat ek en jy ons grenslyne wil skuif en nuwe deure wil 
oopmaak. 
Dis asof sorgloosheid uit ons tiener-woordeboek uitgehaal is.  
Ons ouers vat salary-cuts en my nibbles in die koskas se rak is helfte minder. My huis voel soms 'n bietjie sad en ons gesels 
nou oor goed wat niemand voor antwoorde het nie. 
Ek en jy is sonder 'n see in Desember. Sonder mense in die Mall's. 'n Lëe Cotton on en hokkie wedstryde sonder sing-songs.  
Ons Lewensoriëntering handboek word herskryf met 'n nuwe hoofstuk by: Covid. 
Ek het gou agtergekom ek kan nie 'n app aflaai om die ding te laat verdwyn nie. Dis 'n nuwe ding met sy eie rëels. 
Hy het my favourite chicken wrap by die skool snoepie kom steel en my bestie se verjaarsdag. My Interskole en een van my 
ma se beste vriendinne en amper my pa. 
Skielik moes ek leer dat hier binne my soms 'n onderstebo bang is en dat ek 'n hele klomp nuwe emosies 'n naam moes gee.  
Dis okey as 'n peanutbroodjie nou ekstra lekke proe en jy sommer nog twee eet. 
Dis okey as jy nie al jou Biologie verstaan nie. 
Dis okey as jy na jou ouma verlang. 
Dis okey as jy nie al die onderste bo goed in jou binneste se name ken nie. 
Dis okey as jy nie nou die wêreld verstaan nie. 
Jy en ek deal met min of meer presies dieselfde goed. 
Jy is nie alleen nie. 
Eendag nie lank van nou nie, sal hierdie ook verby wees. 
En ons sal dit onthou as die tyd toe ons generasie moes leer dat die wêreld in 'n oogwink kan verander. 
Al moes jy hierdie "hokkie-game" sonder sing-songs speel was die belangrikste dat jy opgedaag het en bly glo het in 'n beter 
more. 
Dat daar altyd maar altyd iets is wat jy kan doen om iemand anders beter te laat voel. 
Liefde 
Bella 

ps: Volg my op Instagram. Ons reik uit na mekaar en kyk wie hou die rekord vir die meeste peanut butter broodjies  
Kry jou "Dis Okey" slaap hemp en raak deel van die "Dis Okey" vibe.  https://instagram.com/_bellasteyn_?utm_medium=copy_link 
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Gedagte vir die week 
 

Mense is soms onredelik en self-gesentreerd  
– vergewe hulle in elk geval. 

As jy goed is vir mense, sal sommige jou beskuldig van  
By-motiewe – wees in elk geval goedhartig. 

As jy eerlik is, sal daar mense wees wat jou gaan bedrieg 
 – wees in elk geval eerlik. 

Wanneer jy geluk vind, gaan daar mense wees wat jaloers 
op jou is – wees in elk geval gelukkig. 

Die goeie wat jy vandag doen, sal môre vergete wees 
 – behou in elk geval die goeie. 

Gee jou beste vir die wêreld.  
Al sou dit nooit genoeg wees nie,  

gee in elk geval jou beste. 
Want sien, aan die einde van die dag is dit net tussen jou 

en God. Dit was in elk geval nooit tussen jou en hulle nie...  
– Moeder Teresa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuus uit die Kerkkantoor 
 

 

Wegneem-ete Basaar Wins: R20,948.20.  

- Baie dankie vir elkeen wat die aksie ondersteun het. Wessel en Victor – baie dankie vir julle harde werk agter die skerms. 

Apolonia Maritz en haar span – Baie dankie vir al die reëlings, die baksters, die pakkers, die wat bestanddele geskenk het, 

diegene wat kontant skenkings gemaak het en dié wat op die dag kom help het... en baie dankie vir elke persoon wat ‘n 

bestelling geplaas het. Ons maak binnekort weer so. Baie dankie vir die ondersteuning!! 

 

COVID-19 

- Weens die toename in Covid-19 Infeksies en die nuutste vlak 4 inperkings, is daar in belang van én vir die veiligheid van al 

ons lidmate en kantoorpersoneel, besluit om die kantoor vir eers te sluit. 

- Die kantoor behoort Maandag 12 Julie weer oop wees – afhangende van die president se aankondiging Sondag. 

- Alle aktiwiteite/kleingroepe/Bybelstudie wat weeksdae in die kerk gehou word, asook die maandelikse Snuffelmark, is vir 

eers gekanselleer tot verdere kennisgewing. 

- Ons werk egter van die huis af en kan in nood kantoor toe kom vir ‘n afspraak. Kontak ds. Petrie 0731661306 of Riata 

0825605283 of stuur ‘n epos na admin@lourensrivier.co.za 

 

EREDIENSTE 

- Geen eredienste vir nou.  

- Ds. Petrie se geestelike videoboodskap, asook sy geskrewe boodskap, is Vrydae op die kerk se webtuiste en Facebook-

blad beskikbaar. Die video word ook op die kerk se WhatsApp groep en ook per SMS na lidmate gestuur.  

- Facebook – LourensrivierGemeente 

- Facebook – ChooseALifeline (Lifeline Jeug) 

- Facebook – DinamietKiedsbediening (Kinderkerk) 

- Webblad - https://www.lourensrivier.co.za 

- Mense wat dit graag wil ontvang per WhatsApp of epos, kan hul inligting stuur na 0825605283 of 

admin@lourensrivier.co.za 

- Kinderkerk se Sondagskool-les, is op die Facebook-blad en ook in die Nuuskrummels beskikbaar. 

- Lifeline Jeug plasings op hul Facebook-blad. 

 

mailto:admin@lourensrivier.co.za
https://www.lourensrivier.co.za/


 
Jy kan ook jou dankoffer en bydraes 
vir die gemeente deur die 
ZAPPER selfoon toepassing gee. 
 
 

Vir meer inligting of navrae:  
Charlene @ 021 853 5991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DANKOFFERS / BYDRAES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lourensrivier Gemeente 
ABSA (Strand) 

Takkode:  334-312 
Reknr.  420 580 231 
Betalingsbewys asb. 

 Aan: fin@lourensrivier.co.za 
 

VOORBIDDING 
 

- Ds. Petrie de Villiers vir sy boodskap 

- Ons innige meegevoel met Langies Langenhoven, familie en vriende, met die afsterwe van Langies 

se broer, Hennie. Oom Hennie se afsterwe kom kort na dié van sy seun, Francois, wat verlede 

week oorlede is. Ons gebede is met julle. Ons bid saam met julle en vir julle in die moeilike, 

hartseer tyd. 

- Ons bid vir Anna Hanekom wat tans in die hospitaal is. Sy is baie siek. 

- Ons bid ook vir klein Carli, Charlene van finansies se drie maande oue baba dogtertjie, wat in die 

hospitaal opgeneem was. Sy is weer tuis, maar is nog siek. 

- Bid asb vir **** wat tans in ICU is met Covid. Dit gaan swaar maar sy hou moed en bid heeltyd tot 

God. Sy het 2 pragtige seuntjies by die huis wat bid dat hulle mamma gou gesond sal raak. 

- Fransie en Sakkie de Jager – Dit gaan beter met Fransie, sy is oor die ergste. Sy sê Sakkie is 

ontslaan en is tuis op suurstof en vra dat ons steeds vir hom moet bid. 

 

Ons bid vir ons vriende/familie met restaurante, in die wynbedryf en vermaaklikheidsbedryf. 

 

Indien jy ’n gebedsversoek het, stuur dit asseblief na 0825605283 of na admin@lourensrivier.co.za 

 Alle inligting word as privaat hanteer en slegs met toestemming, sal versoeke gedeel word in die 

Nuuskrummels en/of gebedslede. Jy kan jou versoek ook as “anoniem” *** stuur. 

mailto:admin@lourensrivier.co.za


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ondersteun ons borge / Ondersteun plaaslik 



  

 
ANDREW ROOT WEBINARE 

 
Die Webinaardatums vir onderstaande is aangepas. 

Registreer gerus! 
 

DinkJeug en die Emmaus Sentrum bied  ’n reeks van 
3 webinare met Andrew Root aan. 

 
Kom luister en gesels saam oor die tema “Ministry in 

a Secular Age” in terme van geloofsvorming, 
predikante en gemeentes. 

 
Koste: R250 vir die reeks van 3.   

(Inligting t.o.v betaling met registrasie op aanlyn 
vorm) VBO punte: 2 per sessie (6 in totaal) 

 
Registreer by:  

https://forms.gle/TE722MgDTAK5LN9g7 
 

Pelgrimstog van Hoop brei uit na Tuinroete 
Die Pelgrimstog van Hoop kry 'n nuwe roete in die Suid-
Kaap en Le Roux Schoeman van Kerkbode het onlangs 
saamgestap om die been tussen Uniondale en 
Mosselbaai te probeer. Die roete is nog onder 
ontwikkeling, maar belangstellendes kan vir Gert kontak 
by 082 829 5407 of gardenroutewalk@gmail.com 

Hardloop en trap virtueel vir 

Bybelgenootskap   
Inskrywings is nou oop vir Bybelgenootskap se 
"Hardloop en trap vir hoop" wat weens COVID-maatreëls 
vanjaar weer virtueel gaan plaasvind.  
Drawwers, stappers en fietsryers word aangemoedig om 
deel te neem deur op hulle eie tyd en plek aan die 
wedloop/resies deel te neem. Verlede jaar het meer as 2 
100 atlete uit Suid-Afrika, Nieu-Seeland, Australië, 
Amerika, China, Verenigde Arabiese Emirate en die 
Verenigde Koninkryk deelgeneem ten bate van 
Bybelverspreiding.  
Aanlynregistrasie en administrasie word deur Modern 
Athlete hanteer - klik om nou te registreer 
https://www.modernathlete.co.za/run-cycle-walk-for-hope-
race/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=hier&ut
m_campaign=VrydagNuus%202019 
 

Ons deel graag twee nuusbrokkies soos uitgegee deur die 
NG KERK WES KAAPLAND se amptelike Vrydag nuusbrief. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FTE722MgDTAK5LN9g7&data=04%7C01%7C%7C43f39b56d7e14e14764c08d921a35ad2%7Ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7C0%7C0%7C637577807793025624%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EZXHv2WRPAWTXABAD4QwkWE5ARdhg5cg014GIb9kNno%3D&reserved=0
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Kinderkerk : Dawid die Skaapwagter 



 

 

 

 

 

 

  



 

  



Elke lidmaat moet 'n vorm voltooi en toestemming gee. 
 
Lees asb 
 
 
 
 
 

Kerke (en enige organisasie wat mense se inligting insamel) word verplig om skriftelike 
toestemming van lidmate te kry om hulle persoonlike inligting in te samel en veilig te 
bewaar, sodat slegs gemagtigde persone toegang het tot ‘n persoon se persoonlike inligting.  
 
* Persoonlike inligting soos vervat in doopregistrasievorms, kategesevorms, nuwe 
lidmaatvorms, debietordervorms, basies enige vorm waarop persoonlike inligting staan. 
 
Ons bewaar enige persoonlike inligting in die instapkluis en agter geslote deure. Die 
kerkkantoor is beveilig met diefwering, staalhek, ‘n instapkluis en alarmstelsel. Indien u 
meer inligting / duidelikheid verlang, kan die kerkkantoor (0218535991) gekontak word. 
 
Toestemming word ook verlang om lidmate selfs net op ‘n WhatsApp-groep te plaas Lidmate 
moet enige tyd die opsie hê om hierdie groepe te verlaat. Verder mag foto’s (veral van 
kinders) nie sonder toestemming op enige sosiale media geplaas word nie. 
 
Ons het jou toestemming nodig om: 
- Jou persoonlike inligting in te lees op ons kerkprogram, dit op te dateer en veranderinge te 
maak soos nodig.  
- Kerknuus met jou te kommunikeer deur SMS, WhatsApp en/of per epos. 
- Jou inligting te gebruik vir voorbidding, of as jy verjaar vir gelukwense. 
- Jou op 'n groep te sit om te help met bedienings in die kerk  
Feesmark/Voedselfees/Kollekte tydens eredienste en meer) 
- Jou op die Kinderkerk of Jeug WhatsApp groepe te plaas vir doeltreffende kommunikasie 
 
Ons het nog altyd en sal steeds: 
- Alle maatreëls tref om u inligting veilig te bewaar 
- U besonderhede word slegs vir gemeentelike aktiwiteite gebruik en 
- U inligting word glad nie aan derde partye bekend gemaak nie. 
 
Klik op die link om die vorm aanlyn te voltooi, of besoek die webblad vir die 

lidmatskapvorm 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7weZgJybdv5CyfaCVh8m0vrK6jvFJeKL3UtbdCQgz-UD6MA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7weZgJybdv5CyfaCVh8m0vrK6jvFJeKL3UtbdCQgz-UD6MA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


VAKANTE POS 

NG KERK HOTTENTOTS-HOLLAND 

BOEKHOUER 
 
Die geleentheid het ontstaan by die NG Kerk Hottentots-Holland vir ‘n energieke, goed georganiseerde en pro-aktiewe persoon 
om by ons gemeente aan te sluit as Boekhouer.   
 
Take/verantwoordelikhede sal die volgende insluit: 
Boekhouding van NG Kerk Hottentots-Holland (±60% van tyd besteding): 
 
Hantering van fondse en gelde (soos tel en bank van gelde, belê van fondse, betaling van salarisse en lone, LBS betalings en 
SARS opgawes). 
Maandelikse rekonsiliasie van fondse, rekeninge en deposito’s en voorbereiding van finansiële state vir voorlegging aan 
Fondse Diensgroep. 
Finansiële afsluiting in Februarie (soos rekonsiliasie van alle rekeninge, voorsiening vir uitstaande verpligtinge, verskaffing van 
dokumente aan ouditeur te wete inkomstestaat, proefbalans en balansstaat). 
Finansiële administrasie (soos opstel/tik van briewe, opstel van IRP5’s vir werknemers, kennisgewing/bywoning/notulering van 
Fondse Diensgroep vergaderings, veilige bewaring van dokumentasie/bewyse, verskaffing van finansiële inligting aan 
gemagtigde Diensgroepe, skakeling met bank en byhou van FICA dokumentasie). 
Saamstel van jaarlikse gemeente begroting gebaseer op Diensgroepe se insette en maandelikse bestuur / beheer van 
begroting. 
 
Boekhouding van Disakloof Kampterrein (±40% van tyd besteding): 
Voorbereiding van finansiële state (soos begroting, inkomste, uitgawes, bankstate, afwagrekening rekonsiliasie, skakeling met 
ouditeure). 
Voorbereiding van betalings (soos lone, salarisse, werknemersbelasting, BTW, diensverskaffers, terugbetalings ná afloop van 
kampe, instandhouding, kapitaaluitgawes). 
Hantering van navrae (vanaf banke, ander finansiële instellings, versekering, direkteure). 
Hantering van salarisse / lone (soos LBS, salarisstrokies, lone rekonsiliasie). 
Administrasie rakende die aanstelling en bedanking van direkteure (CPIC). 
SARS e-filing (EMP 201, BTW). 
 
Kwalifikasie en ondervinding 
Formele boekhouding kwalifikasie (minimum ‘n sertifikaat/diploma). 
Minimum 5 jaar ondervinding van klein maatskappy boekhouding. 
Vertroud met voorbereiding en indiening van BTW en SARS e-filing. 
Kennis van Winkerk en Sage wenslik. 
Goeie interpersoonlike/kommunikasievaardighede. 
Goeie span vaardighede (moet saamwerk met leraars, kantoor-personeel, Diensgroepe). 
Lidmaatskap van NG Kerk en inskakeling by die gemeente verkieslik. 
Die pos is ’n deeltydse pos en werksure behels 5 weeksdae van 8:30 tot 13:00 d.w.s. 22,5 ure per week.  
Die pos is beskikbaar vanaf 1 Augustus 2021 
 
Indien u belangstel, moet u asseblief skriftelik u aansoek rig aan:  
Die Diensgroep vir Diensverhoudinge 
NG Kerk Hottentots-Holland 
Posbus 735 
Somerset-Wes 
7129 
óf 'n skriftelike aansoek faks na: 086 552 6165 óf per e-pos stuur na admin@nghottentotsholland.co.za  voor of op 23 Julie 
2021. Navrae:  Rencia van Wyk  021852 5004 (weeksdae tussen 8:30 en 13:00) 

mailto:admin@nghottentotsholland.co.za

