
 PROGRAM VIR VANDAG 

Baie welkom in die erediens. 
ŉ Spesiale welkom aan nuwe lidmate, besoekers en studente.  

Is u selfoon afgeskakel of op “silent”? 

 

PINKSTERFEES: 
Drie-eenheidsondag 

 

 09:00             Kategese 

 10:00 NAGMAAL:  Dr. Johan van den Heever 
 Skriflesing:            Esegiël 37:1-14  
 Tema:                     Die Gees van God lei jou uit jou grot.  
 11:00            Tee na die diens 

           Deuroffer:  Hawesending (Lees meer binne) 
 

Aanddiens: 
 18:00 NAGMAAL  Dr. Johan van den Heever 
 Skriflesing:          Handelinge 2:1-21          
           Tema:          Beoefen die teenwoordigheid van God. 
  

  
 

Bybelleesrooster 
20 Mei - 26 Mei 

 
So Johannes 15:26-27 Do Psalm 104:24-34;35b 

Ma Handelinge 2:1-21 Vr Romeine 8:1-21 

Di Handelinge 2:22-36   Sa Romeine 8:22-27 

Wo Esegiël 37:1-14 

 

Tel: 021 686 4315   E-pos: ngkrbos@mweb.co.za   facebook.com/ngrondebosch 

  NG Gemeente Rondebosch 
Derryweg 2 ,  Rondebosch 

 

Waar:  

NG Rondebosch Kaapstad 

Wat kan jy bring? 

In plaas van kleertjies en geskenkies, maak ons eerder ‘n finan-
siële bydrae vir hulle om die bevalling se koste te help dek. 

Hoe doen jy dit? 

NG Rondebsoch, ABSA Claremont, 2870141125, Verwysing: 
Sakalababa 

of 

Kom betaal die donasie by die kerkkantoor in. 

    

                                                   Benson en Mutende Sakala doen evan-

geliseringswerk onder die Somaliërs in 

Kenia. Hulle werk onder groot druk en 

is baie afhanklik van die bydraes van 

ondersteunende gemeentes. Mutende 

is weer swanger en haar baba word 

einde Augustus begin September ver-

wag. Alhoewel hulle ŉ mediese fonds 

het, dek die medies net gedeeltelik die 

koste van die bevalling.  

      

        

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                Kontak gerus hulle voog vir meer  

                inligting: Ina du Toit: 021 685 6824 

Die Bulletin: 20 Mei 2018 

             Ons is ‘n inklusiewe familie wat met oop deure jubelend na 
die gemeenskap uitreik. 

We are an inclusive family who with open doors 
joyfully reaches out to our community. 

OOIEVAARSTEE 

SAKALA-BABA 



 

 

 

1.  Koffiekafee: Op 3 Junie 2018 verkoop ons weer ŉ stuk koek  
     saam met ŉ lekker koppie filterkoffie/tee teen R20. Ondersteun  
     asseblief die Vrouebediening se fondsinsamelingspoging. 
 

2.  Heerlike Gesellige Oggendtee Saam Met Buurgemeentes:  
     Waar en Wanneer? Woensdag 30 Mei om 10 uur in die saal. 
     Wie kan help met verversings of optree as gasvrou? 

      Doen asseblief moeite om daar te wees, kom kuier saam as 

      gesin en maak nuwe vriende met ons buurgemeentes. 
        
3.   Ontdek jou gawe kursus: Netwerk  

     -Die regte mense op die regte plek- 

      Ons gaan die kursus oor drie Maandagaande aanbied,  
     19:00 – 21:00.Ons begin Ma 21 Mei, dan Ma 28 Mei en 4 Junie.  
      Die kursus gaan uit van die veronderstelling dat ons nie net gawes  
      ontvang het nie, maar ook elkeen sy eie unieke passie en persoon- 

      like styl het. Indien jy dit wil bywoon, bespreek asb by die kantoor.  
      Die koste beloop R50 wat die materiaal en verversings insluit.  
      Navrae: Dr Johan vdhj100@gmail.com / 0834482609 

 

4.  Aanbiddingsruimte: Ons het by die Aanbiddingsbediening besluit  
     om aandag te gee aan die binneruimte van die kerk. Ons wil die  
     simboliek meer uitlig, veral wanneer dit kom by die Kerklike jaar.  
     Indien u opmerk dat van die muurbehangsels verwyder word, is die  
     bedoeling nie om die kerk te stroop nie, maar juis om meer die fokus  
     te laat val op die kerklike jaar en die seisoen waarin ons ons nou be- 

     vind. Ons het 'n taakgroep aangewys om meer planmatig met die  
     uitbou van ons simboliek besig te wees. Indien daar navrae is,  
     skakel gerus vir Dr Johan. 
      
5.  Behuising gesoek: Ons het ŉ jong werkende dame en ŉ eerste- 

     jaar mediese student wat behuising benodig. Beide is baie betrou- 

     baar. Kontak die kerkkantoor indien jy dalk van hulp kan wees in  
     hierdie verband.      
 

Net ŉ dankie:  
Pinksterweek: Dankie vir almal se betrokkenheid en veral vir ons 

dames wat Donderdag aand sop en brood voorsien het.                

 

6.  Opknap van die moederskamer:   
     Wil jy graag hiervoor 'n bydrae maak? 

     Ons kort R6500. Die Jedida omgeegroep wil graag die moeders- 

     kamer meer doelmatig inrig, wat insluit  die verf van die mure,  
     klankdigting van die plafon en verbetering van die klank. Die kostes  
     hieraan verbond beloop ongeveer R6500. Ons het nie hiervoor  
     begroot nie en daarom vra ons die gemeente om vir die spesiale  
     projek by te dra. Julle kan elektronies hiervoor inbetaal of per hand  
     by die kantoor. Merk asb net die bydrae “Moederskamer”.  
 

7.  Tuin en terrein  
     Die Bestuursraad het in beginsel goedgekeur dat daar voortgegaan  
     mag word met die opruim en opknapping van die terrein. Die finale  
     kosteberekeninge is nog nie gedoen nie, maar ook dit sal as 'n  
     spesiale projek bedryf word. Die eerste fase sal die opruim van  
     gebreekte potte en verdroogde plante behels. Die vierkant tussen  
     die kerk en saal sal ook gelykgemaak word. Dit gaan ons met eie  
     mannekrag doen. (Dankie aan die Jedida omgeegroep!) 
 

8.  Vermis: 
     Die Vrouebediening het in 2016 hierdie mooi warmhou-bakke  
     aangekoop vir die gemeente. Een van hierdie bakke word tans  
     vermis. Ons wil vra dat, indien jy op ŉ stadium hierdie bak huis 

     toe geneem het  en dalk vergeet het om dit terug te besorg, jy 

     dit so gou moontlik sal terugbesorg. 
 



SENDELINGE VIR DIE WEEK 

Rahul en Lorette Jaguasi:  

Indië 

 

Hulle bestuur ŉ Sorgsentrum 

vir stasiekinders in Varanasi, 

Indië. Hulle het ŉ wassery 

begin om die kostes te help 

dek. Hulle het laat weet dit 

gaan goed. Hulle vra gebed 

vir Martha wat altyd by die 

sorgsentrum gewerk het, sy 

het verhuis na Mumbai en 

soek steeds werk. 

 

Voog: Johan Marx 

 

 

 Mariana Heath    20 Mei 

 Marinda Steenkamp  21 Mei 

 Marisa Steenkamp  22 Mei 

 Rhoda Butler   25 Mei 

FINANSIËLE OORSIG TOT 11 MEI 2018 
 

Dankoffers vir Mei: R19 515 
 Mikpunt: R50 000 p.m.   

Erediensoffers vir Mei: R5 740 
 Mikpunt: R12 000p.m.   

Deuroffer vorige Sondag: R 506.70 
Bybelgenootskap 

 

9.    Deurkollektes 

       Ons herinner net weer dat ons nie meer elke Sondag deuroffers gaan  
       opneem nie. Ons sal duidelik kommunikeer indien daar wel 'n  
       deuroffer is en waarvoor dit aangewend word. Ons het vanuit ons  
       gemeentestrategie besluit ons is 'n gestuurde gemeente wat ook in  
       ons onmiddellike omgewing wil uitreik. Ons wil ons “sending-    
       betrokkenheid” skerper en meer gefokus maak. Doen minder maar  
       beter en kweek so meer belangstelling by lidmate. Ons wil graag dat  
       lidmate meer verantwoordelikheid vir ons sendelinge neem. Enige  
       iemand kan geld vir ons sendelinge by die kantoor inbetaal. Indien  
       die lidmate hulle wil bemark en die gemeente oor hulle inlig,  
       ondersteun ons die lidmaat in hulle poging. Al ons sendelinge se  
       name kom nie meer outomaties op ons Bulletin nie en ons neem ook  
       nie meer deuroffers vir hulle almal in nie. Indien daar onduidelikheid  
       of navrae is, kontak gerus vir Dr Johan. 
 

 

  

 

 



 

 

   Jesaja 53:4 

“Tog het hy ons lyding op hom geneem, 
ons siektes het hy gedra.” 

 

Jesaja 53:5 

“Oor ons oortredings is hy deurboor, 
oor ons sondes is hy verbrysel; 

die straf wat vir ons vrede moes bring, 
was op hom, deur sy wonde... 

het daar vir ons genesing gekom.” 
 

 

Hospitaal: 
Rentia Kiefer-Human van Amsterdam 

(vriendin van Deblèssé en Vic) 
Hannes Mocke - keelkanker  
(Annette Kitching se broer) 

 

Rehabilitasie: 
Erna Eaton, Vincent Pallotti Rehabilitasie 

- Onbekende breinsiekte - 
 

Met dankbaarheid Getuig: 
My hart loop oor van dankbaarheid en vreugde, die Here 

was genadig en het ons vriendin Erna Eaton laat "wakker" 
word. Na 4 maande van geen reaksie, tot die onvermoë om 
te sluk, glimlag sy weer en het sy my onmiddellik herken. Al-
le eer aan 'n genadige God wat HOOR as Sy kinders vra in 

Sy naam. Laat dit ons aansporing wees om te  
"bid sonder ophou"! (...Ina du Toit) 

 

Siekes Tuis: 
Lorna du Toit, Huis Lückhoff, Rosebank (kanker) 

Woensdag: 

10:00 NAGMAAL Siekeboeg 

15:00 Biduur Huis Lückhoff 

16:00 Wykskerkraad Huis Lückhoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hierdie winter vat ons weer hande met U-Turn om warm klere in te  
     samel. Hulle het ŉ baie goeie en verantwoordelike manier om dit  
     weer te versprei. Ons mikpunt is om voor einde Junie weer 200  
     stukke klere en komberse bymekaar te kry.  
 

       Hulle vra ook gebed vir; 
• twee persone wat die U-turn “Life Change Programme” suk-

sesvol voltooi het. Hulle het ook werk gekry.  Ons wil bid dat 
hulle die innerlike krag sal kry om die uitdagings van hulle  

       nuwe lewe te oorkom; 
• vir diégene wat sukkel met depressie en selfmoordgedagtes; 
• vir hulle eerste eerste fase span wat hierdie tyd van die jaar 

baie besig is en onder groot druk werk om mense van die 
straat af te kry; 

• vir die nuwe bouprojekte en vir die befondsing daarvan. 
 
       Diegene wat finansieel vir U-turn wil bydra, kan die donasie in ons  
       bankrekening deponeer met die verwysing “U-turn”. 
 

 NG KERK RONDEBOSCH 

 ABSA CLAREMONT 

 Rek: 2870141125 

 632005 

 Verwysing: U-turn 

 

 

Maandag: 
19:30 Jedida 

19:30 Maranata Omgee 

19:00 Ontdek jou gawe kursus 

          (Kerkkompleks) 
Dinsdag: 
09:30 Lewende Woord Bybelstudie 

10:00 Moria Bybelstudie 

19:00 Steundienste 

 


