
 

 

 
 

4 April 2020 
 
 

VAN: Kommissie van die Algemene Kerkvergadering 
 
AAN: Dienaars van die Woord 

Gemeentes 
 
 

Geagte broers en susters 
 

 
Die Kerk bevind haarself hierdie jaar, saam met die res van die wêreld, op vreemde terrein 
in die Paastyd.  Hier, soos elders, geld streng inperkings wat dit vir ons onmoontlik maak om 
byeen te kom en soos gebruiklik die Paasfees in ons gemeentes te vier.  
 
Môre lui Palmsondag die heilige week in, Donderdagaand dink ons aan die Here se laaste 
maaltyd saam met sy dissipels en sy gevangeneming, Vrydag herdenk ons sy kruisiging en 
Sondag vier ons sy opstanding uit die dood.  
 
Talle gemeentes het alternatiewe reëlings in werking gestel om eredienste uit te saai en 
boodskappe onder hulle lidmate te versprei.  Dit is vir die Kommissie ’n riem onder die hart 
en die Kommissie wil gemeentes graag bemoedig en aanmoedig om op hierdie pad voort te 
gaan.  Hoewel die Kommissie gemeentes nie wil verhinder om in hierdie uitsonderlike 
omstandighede nagmaalsvierings op Stil Donderdag of Goeie Vrydag op ’n alternatiewe 
manier aan te bied nie, oordeel die Kommissie dat daar nog studiewerk in dié verband 
onderneem moet word om sulke voorstelle teologies deeglik te deurgrond. 
 
Die Kommissie deel egter graag met u die meegaande gids vir huisgodsdiens vir die Groot 
Lydensweek (vanaf Palmsondag 5 April tot en met Opstandingsondag 12 April) wat opgestel 
is deur ds Annieka Pottas (Gemeente Montana).  Hoewel sy dit eintlik vir Gemeente 
Montana opgestel het, het sy ingestem dat dit wyer in die Kerk beskikbaar gestel kan word 
sodat lidmate dit oral kan gebruik in hulle herdenking van die Paasfees.  
 
U kan gerus in die komende week die lokflitse, die webblad van die Kerk (www.nhka.org) en 
die Facebook-blad van die Kerk (https://www.facebook.com/Hervormde.Kerk/) dophou vir 
ander materiaal wat gelowiges in die lydenstyd en Paasfees kan gebruik om die Here se 
lyding, kruisiging en opstanding te gedenk.  
 
Mag die Here met u almal wees in hierdie tyd! 
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