
COVID 19 My

Van 26 Maart 2020 af was ons in L O C K D O W N. In hierdie Album is my

herinneringe, frustrasies en stories! Ek wil nooit vergeet nie....

A lbum

[naam]

Hierdie is die m
ense saam 

met wie ek in L
ockdown was

[Plak foto hier]

T I E N E R  W E E R G A W E



LEES EERS HIER
HOEKOM ‘N COVID-19 ALBUM?
Hierdie “album” of joernaal wil jou help om te reflekteer oor die lockdown
(grendeltyd) tydens die Covid-19 pandemie in 2020. Dit is ‘n geleentheid
om jou herinneringe en ervarings van dié tyd te ontdek en vas te vang.
Hierdie album sal jou ook help sien hoe jy in hierdie uitdagende tyd
gegroei het. Hierdie album is jou eie gedagtes, emosies en ervarings.
Probeer deur die hele album te fokus op hoe God in al hierdie dinge
teenwoordig is.

HOE OM DIT AAN TE PAK?
Vul hierdie album oor 'n tydperk in, sodat jy seker maak jy vang alles vas.
Maak gerus ook tekeninge of voeg foto’s by. Jy kan die joernaal uitdruk,
dit invul, daarop teken en dan weer skandeer (of foto’s neem van die
blaaie) as jy klaar is om dit aanlyn te stoor. Of jy kan oorweeg om die
boekie in ‘n tydkapsule (‘n waterdigte houer) te plaas met ander
aandenkinge, om oor 5 of 10 jaar weer oop te maak. Onthou net waar jy
dit wegsteek! Jy kan dit selfs uitdruk en in jou Bybel bêre.

WAT OM TE ONTHOU?
Gebruik genoegsame tyd om te dink oor die afgelope paar weke en met
God daaroor te gesels, terwyl jy die bladsye voltooi. Dit gaan nie net oor
die voltooiing van die album nie, maar ook oor die proses. Wanneer ek só
nadink en introspeksie doen, help dit my om my emosies en ervarings te
verwoord en te verwerk. Dit is ook dan wanneer ek kan ontdek en onthou
dat God by my is in hierdie tyd en my geloof vorm.

handige wenke om jou Covid-19 album te maak

MAG GOD JOU IN HIERDIE PROSES SEËN,
 
GROETE VAN DIE DINKJEUG SPAN
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Ons het begin tuisbly ______________________ 

Dit het beteken dat_________________________

Die skool het toegemaak en _________________

____________________________________________

Vandag se datum:____________________________

Vandag se Covid-getalle:____________________

MY HUIS IN LOCKDOWN

LOCKDOWN HERINNERINGE SAAM MET
MY GESIN

HOE ONS AS GESIN BESIG
GEBLY HET:

WAT ONS DIE MEESTE GEËET
HET:

IETS NUUT WAT ONS 
GELEER  HET:

WAT EK VAN MY GESIN
WAARDEER:



LOCKDOWNWAT EK GEDOEN HET IN 

MUSIEK WAARNA EK
GELUISTER HET

MET WIE EK ALMAL OP 'N
"VIDEO-CALL" GESELS HET

WIE/WAT MY GEÏNSPIREER
HET

HOE EK GEOEFEN HET



Tydens lockdown het ek baie emosies ervaar.
Op hierdie bladsy omkring ek watter emosies ek

gevoel het en probeer ek dit kortliks in
woorde beskryf.

EMOSIES

MY EMOSIES IN WOORDE



GOD BY 
MY

Hierdie is die
Bybelverse en

aanhalings wat vir my
die meeste beteken het

in hierdie tyd:



WAT EK GELEER HET OOR 

Ons kan nie na die kerkgebou gaan nie, maar
ons IS die kerk op ander maniere.

Ek het besef die kerk is meer as 'n
gebou omdat...

Ek het gesien die kerk is in die
wêreld betrokke deur...

Wat ek mis van kerk (gebou) 
toe gaan is…

Die BESTE deel van “kerk”
(erediens / kleingroep) hou

by die huis is…

Ander mense kan sien ons is kerk
deur…

MENSE van ons gemeente wat ek
mis en graag weer in PERSOON

wil sien:

Kerk



EK BID VIR

Mediese personeel
Die regering
Polisie
Weermag
Vullisverwyderaars
Onderwysers
Ouers 
Maatskaplike
werkers
Vrywilligers wat
kos aan honger mense
uitdeel
Bejaardes
Siek mense
Eensame mense
Winkeliers
Mense wat hulle werk
of inkomste verloor
het
Haweloses

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ander dinge
waarvoor ek
gereeld bid

Spesifieke mense en sake waarvoor
ek gebid het en aanhou bid: 



Ons weet nie altyd wat die antwoorde is nie, maar ek
glo God luister na my vrae. Merk       oor watter vrae

jy tydens lockdown gewonder het.

Hoekom laat God ‘n siekte soos Covid-19 toe?

Waarom moet mense doodgaan? Hoe lyk dit in die hemel?

Hoekom gebeur daar slegte goed ook met goeie mense

(soos werkloosheid)?

God sê Hy laat alles ten goede meewerk (Romeine 8:28).

Watter goeie dinge het gebeur a.g.v. Covid-19?

Watter impak het mense (besoedeling, verkeer ens.) op die

natuur? Watter positiewe impak het die Covid-19 lockdown

wêreldwyd op die natuur gehad?

As God oral is, hoekom moet ons na ‘n kerkgebou gaan om

te aanbid?

Hoe kan ons aanhou groei in geloof en aanbid sonder om

(vir ‘n tydperk) na ‘n kerkgebou toe te gaan?

Hoe kan ons familie ‘n verskil maak aan die reuse nood

(wat deur die lockdown tyd vererger het) in ons land? 

Watter van ons prioriteite het verander tydens lockdown?

___________________________________________

___________________________________________

 

DINGE WAAROOR
EK WONDER

*Almal wonder nie altyd oor dieselfde vrae nie, so merk die waaroor

jy gewonder het. Skryf ook vrae neer waaroor jy wonder wat nie hier

verskyn nie.



DIE DINGE WAAROP EK UITMIS
Daar is 'n hele klomp dinge waarop ek uitmis tydens

Lockdown. Ek skryf dit neer, nie omdat ek daarin vaskyk nie,
maar sodat ek vir ewig sal dankbaar wees oor kanse en

geleenthede!

Hoe voel ek hieroor?



DIE DINGE WAARVOOR EK DANKBAAR IS

Saam met verlies het daar ook nuwe perspektief
gekom. Ek het opnuut besef dat daar 'n hele klomp

dinge is waarvoor ek dankbaar is.

Hoe voel ek hieroor?



HOE HET DIE MENSE NA AAN MY
DIE LOCKDOWN BELEEF?

Ons vriende en familie het dalk ‘n verskillende ervaring van
lockdown. Gesels met die mense naaste aan jou en skryf hulle
belewenisse neer. Jy kan dit sommer oor Whatsapp doen of
hulle bel. Maak sommer 'n paar kopieë van hierdie bladsy

daarvoor! 

Wat was jou ervaring van lockdown?
 
 
 
Hoe het God jou gehelp in hierdie tyd?
 
 
 
Hoe het jy as mens verander of gegroei?
 

Met wie het ek gesels:

LOCKDOWN GESPREKKE

EETGOED:

PROGRAM OM TE KYK:

SOSIALE MEDIA PLATFORM:

SPELETJIE:

OEFENING:

 

 

 

 

 

MUSIEK/ LIEDJIE:

TYD VAN DIE DAG:

PERSOON OM TE BEL:

SÊ-DING:

GEWOONTE:

 

 

 

 

WAT WAS TYDENS LOCKDOWN JOU GELIEFKOOSDE:


