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Beste kollegas, 

 

Dit is my bede dat dit met elkeen van julle goed gaan op hierdie stadium. My opregte bede is ook met 

almal waarvoor jy verantwoordelikheid neem in hierdie uitdagende tyd. As deel van die leierskap van 

julle sinodes kan ek my probeer indink dat daar talle uitdagings is wat julle die hoof moet bied en dat 

dit baie van elkeen verg.  

 

Baie dankie vir die wonderlike verhale van hoop waarby julle betrokke is. Met groot dankbaarheid 

word daarvan kennis geneem. 

 

Aanlyn eredienste en pastorale bedienings is verbeeldingryk as geleenthede deur gemeentes 

aangegryp. Die verskillende maatskappye van die kerk, Bybel Media, CLF en Hugenote Kollege het flink 

gereageer met die ontwikkeling van uiters relevante materiaal vir gebruik in 'n uitsonderlike tyd. 

Kerkbode as kanaal van kommunikasie lewer 'n uitsonderlike diens aan die kerk en wyer. 

 

Die KMDR-netwerk het meer as 400 strategiese punte nasionaal geidentifiseer waar voedsel en ander 

bystand aan mense in nood tot in die verste uithoeke gelewer word. Die Solidarity Fund van pres. 

Ramaphosa is met die NG Kerk ingesprek om as moontlike verspreidingsnetwerk vir koepons of 

voedselpakkies te kan dien.  

 

Saam met ander kerke onder die sambreel van die SARK is die NG Kerk besig om aksie-netwerke 

nasionaal te vestig. So 'n netwerk in 'n bepaalde gebied staan bekend as 'n LEAN (Local Ecumenical 

Action Network). Ek verwys na die SARK se Pastoral Plan wat ek weer vir jou aanheg. Die VBO-forum 

in samewerking met Hugenote Kollege het 'n aanlynkursus ontwikkel wat kan help met die vorming 

van 'n LEAN en hoe dit bedryf kan word. Die kursus vind aanlyn plaas die 22ste April en die aanbieder 

is prof Erwin Schwella van Hugenote Kollege. 

 

Al die aksies van gemeentes en sinodes wat voedelsekuriteit aanspreek en wat in die algemeen 

ondersteuning aan die kwesbares bied, is bemoedigend en bring hoop vir duisende. 

 

Dit is egter so dat 'n meer uitdagende tyd vir ons wag. Om hierdie rede is daar 'n versoek aan die NG 

Kerk gerig om fasiliteite beskikbaar te stel vir slagoffers van COVID-19 oor die wye spektrum. Fasiliteite 

soos kerksale word vir die volgende benodig: 

 

1.           Klinieke vir die toets van die virus 

2.           Die huisves van slagoffers van gesinsgeweld 

3.           Persone wat in isolasie moet wees 

4.           Persone wat nie siek genoeg is om na hospitale toe te gaan nie 

5.           Skuilings vir haweloses 

 



 'n Gemeente sou self kon besluit waarvoor sy bereid is om haar fasiliteite aan te bied. Dit gaan net 

oor die ruimte en nie byvoorbeeld die verskaffing van kos of beddens ensovoorts nie. Die Departement 

van Gesondheid sal verantwoordlikheid neem vir beddens, voedsel ens. 

 

 

 

Ek sal graag in die dae wat kom - een en ander detail moet nog uitgeklaar word - aan gemeentes 'n   

versoek wil rig om: 

 

1.           Betrokke te raak by een of ander netwerk of LEAN 

2.            Databasis van name en selnommers van kwesbares in gemeentes en gemeenskappe saam te 

stel. Dit is waardevolle inligting om moontlike hulp deur middel van byvoorbeeld koepons aan 

hulle te kan besorg.  

3.           Dit te oorweeg om hulle fasiliteite beskikbaar te stel en watter opsie hulle sou verkies. 

 

Ek sou ook graag gemeentes wou versoek om inligting deur te gee van projekte waarmee hulle besig 

is.  So is die gemeente van Clanwilliam al goed opdreef met hulle LEAN. Wenke wat gemeentes sou 

wou deurgee van praktyke wat werk en wat liefs vermy moet word kan waardevol wees. 

 

Laastens versoek ek jou om inligting oor die aanlynkursus rondom die organisering en bedryf van  LEAN 

beskikbaar te maak. Gee dit asseblief deur aan die persone in jou leierskapspan of gemeentes, wat 

verantwoordelikheid neem vir die fokus van hulp aan gemeenskappe, vir verspreiding aan almal wat 

hierby kan baat.  

 

Dit sou wonderlik wees as soveel as moontlik van hierdie kosbare geleentheid kan gebruikmaak.  Video 

kan afgelaai word by die volgende skakel: https://www.youtube.com/watch?y=hkswGJgO0jQ  Indien 

probleme ondervind word of meer inligting verlang word kan daar gerus geskakel word met Frederick 

Marais. 

 

“Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle 

almal.” Filippense 1:3 

 

Saam in Sy diens 

 

Gustav 

 

https://www.youtube.com/watch?y=hkswGJgO0jQ

