
PROGRAM VIR VANDAG 

 

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

Vul gerus jou besonderhede op die groen vormpie in.  
 

VADERSDAG/ JEUGDAG/ KANSELRUILING 

 

10:00 Erediens:  Ds Bennie Nichols 

 Skriflesing:  Galasiërs 3:1 - 4 

 Tema:  Die kerk word geroep tot ŉ lewende 

                                        woord in God.  

11:00    Tee na die diens 

 

17:00 Invia:   Erediens by Kerksentrum   
 

AANDDIENS: 
 

18:00 Erediens:    Dr Johan van den Heever 
 Skriflesing:   Psalm 8 

 Tema:  As ek jou in die hande kry! 

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

NG Gemeente Rondebosch 

Die Bulletin: 16 Junie 2019 

             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. 

 

16 Junie 2019  
Eerste Sondag In Koninkrykstyd 

Drie-eenheidsondag-Feesdiens 

 

Spreuke 8:1-4, 22-31 

Psalm 8 

Johannes 16:12-15 

Romeine 5:1-5 

   

 

Hospitaal: 

Anne�e le Roux, UCT, ICU 

Tuis: 

Fred Roux, Kraaifontein, Kanker  

(Koos Venter se skoonseun) 

Sophia Ackermann, St Luke’s Hospice (Kanker) 

Leesrooster vir die week: 

Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele 

aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas 

het!  Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat 

U tot stand gebring het. So word u teëstanders, die 

vyande en wraakgieriges, tot swye gebring.  As ek u 

hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die 

sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan 

dat U aan Hom dink, die mensekind dat U na hom                 

omsien?                                                           PSALMS 8:2 - 5 

 

Dankoffers vir Junie  R  12 595   Mikpunt: R52 273 

Erediensoffers vir Junie R    3 567   Mikpunt: R12 000 

Muntlegging   R       450 

PROGRAM VIR DIE WEEK     
                         

Maandag:  Dinsdag: 
Vakansiedag 09:30 Lewende Woord Bybelstudie 

   10:00 Moria Bybelstudie 

   15:00 Grosvenor Square 



 

1.  Railway Vintage Mark:   
     Ons hou die 5 Julie weer mark. Dit is koud en die winter is hier. Nooi  
     iemand en kom geniet die aand saam met ons. Die mark vind nou 

     in die kerksaal plaas en het ŉ baie lekker atmosfeer. Help ons asse- 

     blief om hierdie geleentheid te adverteer. Vat van ons pamflette en  
     gooi in die posbussies in jou straat. 
 

2.   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. 

 

3.  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 ver- 
     toonkas wat sy reeds aan die gemeente geskenk het. Ons benodig  
     steeds ŉ kas wat breed genoeg is om ons Bybels uit te stal. 
 

4.  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 kruideniers-
ware  is ook welkom. 
 

5.  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 uitsaai- 
     dienste het drasties afgeneem oor die jare en die uitgawe om die  
     privaatlyn te behou het te hoog geword. Ons het hierdie lyn ge- 

     kanselleer, 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. 
 

6.  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 so gou moontlik by ons  
     inhandig. 

7.  TAIZE:   
     Ons is dankbaar vir die drie gesinne wat reeds bereidwillig is om  van  
     hierdie studente te huisves oor die langnaweek van 25 - 29 Sep. 
     Ons huisves reeds 10 besoekers en kort nog 10 huise om elk twee 

     besoekers te huisves. Komaan ... help ons om ten minste nog 20 jong- 

     mense te huisves.    

  

 

  Lauren Benn   22 Junie 

25 tot 29 September 2019 
Is jy bereid om vir twee jong-
mense vir die paar dae verblyf 

te gee? 
Kontak die kerkkantoor vir 

meer inligting. 

ONDERSTEUN 

BADISA 

Badisa, net soos U-

turn doen ‘n groot 

werk onder ons arm 

gemeenskappe en 

veral met kinders in 

Kaapstad. 

BADISA hou hulle 

jaarlikse 

fondsinsameling by 

Groot Constantia.  

Indien jy belangstel 

om hierdie geleent-

heid by te woon,  kan 

kaartjies by die kerk-

kantoor of by Badisa 

self bespreek word. 


