Leesrooster vir die week:
9 Junie 2019
Pinksterfees

Handelinge 2:1-21, Genesis 11:1-11
(alternatief)
Psalm 104: 24-34, 35b
Johannes 14:8-17 (25-27)

NG Gemeente Rondebosch
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: 9Junie 2019
Tel: 021 686 4315 E-pos: ngkrbos@mweb.co.za facebook.com/ngrondebosch

Ek wil tot eer van die Here sing so lank ek lewe, ek wil die lof van

PROGRAM VIR VANDAG

my God besing so lank ek daar is. Mag hierdie bepeinsinge van
my vir Hom aanneemlik wees! Ek wil my in die Here verbly.
PSALMS 104:33-34

Baie welkom in die erediens. ŉ Spesiale welkom aan nuwe
lidmate, besoekers en studente.
Vul gerus jou besonderhede op die groen vormpie in.

PINKSTERFEES
BIDDAG VIR JEUG EN KATEGESE:

Hospitaal:
Anne e le Roux, UCT, ICU
Arnold Louw, High Care Vincent Palo . (Hester se man)
Rousmart:
Ons innige meegevoel aan die familie en vriende van Freda Sco!
met haar afsterwe op 1 Junie 2019.
Tuis:
Fred Roux, Kraaifontein, Kanker (Koos Venter se skoonseun)
Sophia Ackermann, Marina Da Gama (Kanker)
Johanna Hanekom, Nierinfeksie (Ale!a se ma)

Riana Fourie
Neill Marais
Arnold Louw
Rudie le Roux
Esme Vivier

11 Junie
11 Junie
12 Junie
14 Junie
14 Junie

10:00 Kleuterkerk:
10:00 Kategese
10:00 Erediens:
Skriflesing:
Tema:
11:00

Die gees gee lewe.
Muntlegging
Dr Johan van den Heever
Openbaring 2:18-29
Tiatira: Julle doen meer as tevore,
maar....
Tee na die diens

17:00 Invia:

Erediens by Kerksentrum
AANDDIENS:

18:00 Erediens:
Skriflesing:
Tema:

Dr Johan van den Heever
Openbaring 3: 1-6
Sardis - Lewe jy? Is jy seker?

Vandag is Muntlegging...kom ondersteun ons jeug!
Die Muntlegginginkomste vir 2019 gaan aan Huis Lückhoff
vir die aankoop van Stukkies Kersvreugde.

1. Railway Vintage Mark:
Baie dankie vir almal se harde werk met ons markaand wat Vrydagaand plaasgevind het. Sien meer in ons Rondebossie aan die einde
van Junie.
2. Huisbesoek:
Die leraar is deurlopend met huisbesoek besig. Indien jy egter ‘n
behoefte het dat hy by jou besoek moet aflê, vul asb ook die
groen vorm wat in die kerk beskikbaar is, in. Die telefoon by die
pastorie het nie ‘n antwoorddiens nie. Indien jy hom nie in die
hande kry nie, skakel hom gerus op sy selfoon by 083 448 2609.
3.

Ons wil graag ons deure oopstel vir ons jongmense
en studente om in die week tussen 08:00 - 13:00
van ons gratis “WiFi “ gebruik te kom maak. Praat
gerus met die kerkkantoor indien jy sou belangstel.

4. Vertoonkas vir ou Bybels:
Ons wil graag van ons ou gemeentebybels in ŉ vertoonkas uitstal.
Indien jy dalk ŉ ou vertoonkas het om vir ons te skenk, skakel gerus
die kerkkantoor. Ons wil ook dankie sê vir Erna Kotzé vir die vertoonkas wat sy reeds aan die gemeente geskenk het, ons benodig
steeds ŉ kas wat breed genoeg is om ons Bybels uit te stal.
5. Junie is U-Turn-maand:
Ons ondersteun weer vir U-turn in
Junie. Vra solank familie en vriende
vir bydraes van warm truie, baadjies
en klere. Nie-bederfbare
kruideniersware is ook welkom.

25 tot 29 September 2019
Is jy bereid om vir twee jongmense vir die paar dae verblyf
te gee?
7. Doopherdenking 4 Augustus:
Soos gewoonlik hou ons doopherdenking in Augustus. Indien jy sou
belangstel om ook jou doop op hierdie dag te herdenk, kontak gerus die
kerkkantoor. As jy dit nog nie vantevore gedoen het nie, wil ons vra dat jy
die afskrif van jou doopsertifikaat by ons inhandig. Indien jy nie ‘n afskrif
het nie, laat ons vroegtydig weet sodat ons `n bewys van doop kan help
opspoor.
8. VGK Kanselruiling en Vadersdag 16 Junie:
Onthou die VGK Kanselruiling van 16 Junie. Ds Bennie en van die
gemeentelede besoek ons gemeente daardie Sondag. Dis ook
Vadersdag op 16 Junie.
9. Kerkraadsvergadering 13 Junie 2019:
Ons herinner net hiermee die kerkraadslede van ons Kerkraadsvergadering wat op 13 Junie om 19:00 by die kerkkompleks plaasvind.
11. Dankie vir Pinkster:
Hiermee wil die Kerkraad en lidmate groot dank uitspreek teenoor
dr Johan vir die manier waarop hy die Pinksterdienste voorberei en aangebied het. Dit was ŉ tot groot seën vir elkeen wat die dienste bygewoon het.
seen.
10.

6. Privaatlyn tussen kerk en Huis
Lückhoff:
Oor die jare het ons gemeente die klank van ons erediens na Huis
Lückhoff se kapel uitgesaai. Die bywoning van daardie uitsaaidienste het drasties afgeneem oor die jare en die uitgawe om die
privaatlyn te behou het te hoog geword. Ons het hierdie lyn gekanselleer, maar hoop om in die nabye toekoms weer klank en
beeldmateriaal van die erediens uit te saai, maar hierdie keer via
die internet. Huidiglik is die uitsaaidiens nog in werking totdat
Telkom die kansellasie finanaliseer het.

Interkerklike Vrouetee:
Al die dames van ons gemeente
word hartlik uitgenooi na ŉ Interkerklike vrouetee op 14 Junie
om 10:00 by Freanweg 15, Rondebosch.. Ons wil jou aanmoedig om ook iemand van ŉ ander
gemeente saam te nooi. Die
oggend is ŉ informele saamkuiergeleentheid. Skakel gerus vir Ina du Toit (074) 143 3325 indien jy
sou belangstel om saam te kom kuier. Ons hoop sommer dat hierdie
geleentheid ŉ maandelikse instelling kan word.

ONDERSTEUN
BADISA
Badisa, net soos Uturn doen ‘n groot
werk onder ons arm
gemeenskappe en
veral met kinders in
Kaapstad.
BADISA hou hulle
jaarlikse
fondsinsameling by
Groot Constantia.
Indien jou belangstel
om hierdie geleentheid by te woon kan
kaartjies by die kerkkantoor of by Badisa
self bespreek word.

Ons wil graag baie dankie sê aan die lidmate wat dit moontlik
gemaak het vir ons om ons nuwe Baine Marie = (BM) te kan
gebruik. Dit was nodig om 3 fase kragpunte aan te lê om ons BM
optimaal te kon gebruik. Een van ons lidmate het die volle koste
van die veranderings en ook ‘n 10m verlengingskoord betaal,
sodat ons die BM in albei sale kan gebruik. ‘n Volgende lidmaat
het betaal om die raamwerk, met wiele, aan die onderkant van
ons BM te laat maak, sodat ons dames self die BM kan beweeg.
Nogmaals dankie vir elkeen wat ‘n bydrae gelewer het ten opsigte
van die aankoop en gebruik van ons nuwe BM.

Dinsdag:
18:00 Steundienste

Donderdag:
19:00 Kerkraadsvergadering

Woensdag:
15:00 Bybelstudie HL

Vrydag:
Skole sluit

Dankoffers vir Mei
Dankoffers vir Junie

R52 290
R 9 560 Mikpunt: R52 273

Erediensoffers vir Mei
Erediensoffers vir Mei

R10 189
R 2 166 Mikpunt: R12 000

