FINANSIËLE OORSIG OKTOBER 2018:

NG Gemeente Rondebosch
Derryweg 2, Rondebosch

Dankoﬀers vir Oktober R 54 885
Mikpunt: R50 000 p.m.
Erediensoﬀers vir Oktober R 8 369
Mikpunt: R12 000 p.m.
Deuroﬀer: R662.40 - Bybelgenootskap
5 Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob
ontvang, die mens wie se hoop gevestig is op die Here, sy God. 6 Die
Here het die hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin. Hy
bly vir altyd getrou,
PSALMS 146:5-6 AFR83

Ons is ‘n inklusiewe familie wat met oop deure jubelend na
die gemeenskap uitreik.
We are an inclusive family which reaches out to our community with
joy and with open doors.

Die Bulletin: 04 November 2018
Tel: 021 686 4315 E-pos: ngkrbos@mweb.co.za facebook.com/ngrondebosch

PROGRAM VIR VANDAG
Baie welkom in die erediens.
ŉ Spesiale welkom aan nuwe lidmate, besoekers en studente.
Het jy geweet dat jy die Bybel op jou foon kan aflaai?
Oggenddiens:

Program vir die week
Maandag:
19:30 Maranata Omgee
19:30 Jedida
Dinsdag:
Geen Bybelstudies
10:00 Roudiens van Engela Martin
Woensdag:
15:00 Bybelstudie Huis Lückhoff
Donderdag:
19:00 Kerkraadsvergadering
Saterdag:
08:00 Koinoniastap: Die gemeente
word genooi om saam te stap
van Muizenberg na Kalkbaai.
Almal ontmoet by kerkkompleks en
vertrek dan saam na Muizenberg.
(Sien “Algemeen” vir meer inligting)

Verjaardae
07 Nov
Seppie Geldenhuys
09 Nov
Cecile Horne
Ronélle le Roux

09:00
10:00 Erediens:
Skriflesing:
Tema:
11:00
Deuroffer:

Kategese
Dr Johan van den Heever
Rut 1-4
Wanneer jy doen wat nie van jou
verwag word nie.
Koffiekafee: Kom geniet `n sny
koek en koffie/tee
Badisa Wynberg

Aanddiens: Huiskerk
18:00 Erediens:
Skriflesing:
Tema:

Dr. Johan van den Heever
Markus 12: 28-34
Hoe naby (of ver) is jy aan die
Koninkryk van God ?

Deuroffer vir volgende week: Van der Merwes - Angola

Indien jy gebed of huisbesoek benodig, voltooi asb. die groen
vorm in die kerk of kontak die kerkkantoor by 021 686 4315.

1. Borge benodig vir kalender: Borg jou verjaardagmaand! As jy wil,
kan jy ook ŉ tweede maand borg. Ons beoog om hierdie jaar self ons
kalender te druk en ons wil graag so die koste dek. Dankie vir elkeen
wat reeds ŉ maand geborg het.
2. Instandhouding en opknapping van kerkkompleks:
Ons het ŉ boufonds en enige donasies ten opsigte van hierdie saak
sal spesifiek aangewend word vir herstel aan die kerkkompleks. Ons
het kwotasies ingewin vir die herstel van die houtvenster aan die
konsistorie-kant van die kerkgebou. Die koste beloop R45,550, dit
sluit totale restourasie, om te lyk soos wat dit oorspronklik gelyk het ,
in. Ons het professionele manne uitgekry om ons advies te gee oor
die herstel van die kerkgebou self. Ons het begin by ŉ man met die
naam Jacques Retief van Henry Fagan en Vennote, (strukturele en
siviele ingenieurs en beplanners) waarna hy, pro bono, vir ons ŉ
argitek en ook ŉ ander ingenieur gekry het om advies te gee.
Ons weet nog nie wat die herstel ons gaan kos nie, maar ons besef
dat ons fondse, tien teen een, nie genoegsaam sal wees om vir die
herstel te betaal nie. Daarom het ons die boufonds geskep.
Aanbevelings deur die bogenoemde persone: Sien die brief op
die volgende bladsy. (Jammer vir die slegte kwaliteit, die oorspronklike briewe is by die kerkkantoor beskikbaar)
3. NAGMAAL: Sondag 11 November
Ons wil die Nagmaal 'n besonderse aanbiddingsgeleentheid maak.
Die liturgie gaan dus soos volg verloop:
09:40 Aanbiddende samesang. Geen aankondiging van liedere nie.
Ons aanbidding vloei in die erediens in.
10:00 (Let op: sonder aankondiging) Votum en seëngroet. Verloop
van erediens soos gewoonlik sonder aankondigings tot by die Nagmaal. Almal word bedien met die tekens, daarna word die woorde
oor die tekens gespreek en ons gebruik almal saam die Nagmaal.
Na die nagmaal volg die afkondigings, kollekte en ons groet mekaar.
Slotsang. Seën
11:00 Ons kuier in die saal verder.

Siekes tuis:
Hannes Mocke, Annette Kitching se broer, het `n operasie ondergaan
om `n stemboks -inplanting te ontvang. Hannes en Annette sê baie
dankie vir almal se gebede en ondersteuning.

Bybelleesrooster
04 November tot 10 November
So
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Psalm 146:
Hebreërs 9: 1-13
Hebreërs 9: 11-14
Rut 1: 1-18

Do Rut 2: 1-23
Vry Markus 12:18-27
Sa Markus 12: 28-34

Met ons gemeente wat aan die groei is, beoog ons om
volgende jaar ‘n kinderkerk te begin. As jy graag
wil betrokke raak en ons kom help, laat weet
gerus die kerkkantoor. of vir Naomi
Willemse tel no. 082 707 6394

Dis Tiende-maand: daardie ietsie ekstra!
Oktober is tradisioneel Tiende-maand-dankoffer maand. In ons gemeente
het ons egter die gebruik om dit gedurende November te doen. Ons wil
graag weer hierdie jaar poog om iets groots daarvan te maak. Ons gaan
die Here dank vir sy goedheid want ons sluit dan ons Tiende maand af
op Sondag 11 November met ons Nagmaal, maar daar sal tot einde November geleentheid wees om steeds by te dra t.o.v. die Tiende-maand
dankoffer. Ons sal Sondag, 11 November, 'n offergawekis in die kerk
plaas, waar lidmate simbolies iets kan plaas as gebaar van dankbaarheid.
Die kis sal tot einde November in die kerk staan.
Waarom doen ons dit?
Ongelukkig is ons maandelikse dankoffers nie voldoende nie. Ons onderskeie funksies en geleenthede is alles pogings om die tekort op ons boeke
aan te vul. Die Tiende-maand-insameling is een van ons aanvullende inkomste-bronne. Gedurende die Tiende-maand vra ons graag ons lidmate
om bo en behalwe die maandelikse dankoffer ook iets ekstra te gee.
Hoeveel moet jy met die Tiende-maand-dankoffer gee?
Dankoffers bly altyd 'n vrywillige gebaar van dankbaarheid teenoor die Here dat ons ook hier met Sy werk kan besig wees. Hoeveel elke lidmaat
gee, bly ŉ saak tussen jou en die Here. Aanvanklik was die bedoeling dat
lidmate in die Tiende-maand poog om regtig ŉ tiende van hulle inkomste
te gee. En party doen dit ook. Ons het R100 000 begroot vir die Tiendemaand. Dalk dink jy dit is buitensporig. Indien 100 lidmate R1000 gee, is
dit afgehandel. Gee dit wat jy kan gee en ons vertrou die Here vir die res.
Ons poog steeds om met Sy geld God se droom hier waar te maak: Ons
is ‘n inklusiewe familie wat met oop deure jubelend na die gemeenskap
uitreik.
Wanneer moet ek my ekstra bydrae gee?
Die meeste van ons word aan die einde van die maand betaal. Dit beteken dat ons Tiende-maand bydrae eers einde Oktober beskikbaar sal
wees. Baie van ons lidmate kry ook eers in November hulle bonusse. Ons
laat dus die projek oorrol na November-maand. Sit offergawe eenvoudig
by jou gewone dankoffer en doen dit op dieselfde manier as wat jy elke
maand doen. Jy sou dit ook apart elektronies kon betaal, of dit November
in die skatkis kom gooi. Nog 'n opsie is om jou ekstra bydrae oor twee of
drie maande te versprei.
Wat kan ons op langtermyn doen?
Lidmate het oor jare heen in hulle erflatings 'n nalatingskap vir hulle gemeente gelaat. Ons put steeds uit sulke erflatings wat die druk op ons finansies verlig. Wil jy nie dalk ook oorweeg om in jou boedel so 'n bemaking aan ons gemeente te doen nie? So ondersteun jy dan steeds ons gemeente, lank nadat jy nie meer hier is nie.
Baie dankie vir elkeen se bydrae in die verband. Ons waardeer dit.
Dr Johan van den Heever

4. Somersaand: 12 November: '
`n Heerlike aand van kers,vers en melodie saam met die VG kerk.
jy is genooi! Die geleentheid begin om 19:00.(Ons impromptu koor
oefen vanoggend net na die erediens vir 20 min 'n lied wat ons die
aand wil sing. Ons wil dit ook met ons Kerssangdiens sing. Indien jy
lus is om deel te wees van ons impromptu koor, kom sing saam met
ons.) Die bussie is gereël om Huis Rosedon se mense te vervoer
5. Getuienisbediening: 13 November19:00: Ds. Jacob en Riëtte van
der Merwe sal die aand as sprekers optree en terugvoering gee van
hulle besoek aan Danie en Ester van Niekerk in Masedonië.
Almal is welkom om die geleentheid by te woon?
6. Besoek Avondsrus :
Ons besoek weer Avondrus op 13 November om 15:00
7. Gebedsontbyt: 24 November: Die Gebedsimfonie is in die
vorm van ’n gebedsontbyt wat 09:00 by Ina en Johann du Toit
se huis Freanweg 15 plaasvind. Die hele gemeente word genooi.
8. Gedenkdiens vir Afgestorwenes: 25 November: Hier herdenk
ons die lidmate wat in die afgelope jaar oorlede is. Ons vra dat die
families die datum sal onthou. Ons steek by die oggenddiens ŉ kers
aan ter herinnering Ds. Jacob van der Merwe neem die spesiale
diens waar.

Sendeling vir die Week
Benson en Mutende Sakala.
doen hulle evangeliseringswerk onder die
Somaliërs in Kenia. Hulle werk onder groot
druk en is baie afhanklik van die bydraes
van ondersteunende gemeentes. Dankie vir
elke bydrae.
Voog: Ina du Toit

