
 
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.  

 

OGGENDDIENS:                          

 
09:00  Kategese:  Geen 

10:00  Nagmaal  Dr Johan van den Heever 
  Skriflesing: Jeremia 8:18-9:2  
  Tema:  Tyd om ons klag te laat hoor!  
  Deuroffer:  Bediening aan Jode 

   Kleuterkerk Geen 

11:00     Tee/Koek- verjaardagviering 

17:00  Invia:   Erediens by Kerksentrum   
 

AANDDIENS: 
 
18:00  Nagmaal:    Dr Johan van den Heever 
  Skriflesing: Lukas 16:1-14  
  Tema:  Is daar nog in die kerk genade 
     te vind?  
      Tee na die nagmaal diens 

       NG Gemeente  Rondebosch 
Derryweg 2 ,  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:    22 September 2019 Dit is hulle wat vir Jakob tot niet gemaak en sy 
woonplek verwoes het.  Moet tog nie die on-

geregtighede van vorige geslagte op ons laat neerkom 
nie, ontferm U tog gou oor ons, want ons kragte is 

gedaan.  Help ons, o God, ons Redder, ter wille van die 
eer van u Naam, red ons, vergewe ons ons sondes tot 

die eer van u Naam. 
PSALMS 79:7-9  

 
LEESROOSTER 
VIR DIE WEEK 

 

Jeremia 8:18-9:1 

Psalm 79:1-9 

Lukas 16:1-13 

1 Timoteus 2:1-7 

 

15 September 

                                                     

 

Hospitaal 

Hannetjie Kitshoff, Arina Barnard se suster 

 

Tuis 

Marietjie Geldenhuys,  Magda van Zyl se ma (knievervanging) 

 Marietjie Basson, sterk aan tuis na arm operasie. 

Johann du Toit, sterk aan tuis na operasie. 

Johanna Hanekom, Ale�a se ma 

Tel: 021 686 4315   E-pos: ngkrbos@mweb.co.za   facebook.com/ngrondebosch  
ABSA Claremont, Rek: 2870141125, Branch: 632005 

 HUIS LÜCKHOFF ONTBYT 
        Waar:             Eetsaal H/L 
           Tyd:   09:00 
           Koste:  R250 
           Spreker:  Jan Boland Coetzee 

Kom ondersteun Huis Lückhoff se fondsinsa-

melingsontbyt ten bate van die demensie-

eenheid en registrasie daarvan. Bespreek jou 

kaartjie by 021 689 3612 - Desiree Jacobs 



 

 

 

Babette van der Linde   22 Sept 
Elizabeth Kluge    23 Sept 
Ena Regenstein    23 Sept 
Coert Snyman     23 Sept 
Stella de Kok     24 Sept 
Adrian Richter     27 Sept 
Leeza Theron     28 Sept 

    Baie geluk met elkeen van ons lidmate wat in            
   September verjaar. Mag die Vader julle seën. 

 
 
1.  Vintage Mark 4 Oktober: 
     Ons volgende mark is op 4 Oktober. Kom ondersteun ons en nooi 

iemand wat jy nog nooit saamgenooi het nie om die aand saam met 
ons te kom geniet. Help ons asseblief om hierdie geleentheid te              
adverteer.  

     Ons oorblywende datums vir die jaar: 

     * 1 November en 6 Desember hou ons Kersmark.  

     Ons benodig nog items vir die wit-olifant tafel. Ons wil graag nuut                    

     begin. Alle skenkings is welkom. Ons wil geen stukkende items hê 
nie. 

 

2.  Preke op die web: 
     Die preke sal voortaan ook op ons gemeente se Facebook bladsy                 

     geluister kan word. 

 

3.  Borge vir kalender 2020 

     Kan julle glo dit is alweer daardie tyd van die jaar. Ons het die                    

     proses begin om die kalender vir 2020 op te stel en ons soek borge  

     om die kostes van die kalender te dek. Jy kan jou maand waarin jy  

     gebore is, borg teen R250. Kontak gerus die kerkkantoor 

 

4.  Sondag 29 September: 

     Sondag  29 September hou ons `n “bring and share” maaltyd om                  

     afskeid  te neem van ons Taizé groepie van 25 pelgrims, ons                      

     beplan weer bobotie, geel/witrys en salsa saam met roomys vir  

     nagereg.  

 

     Ons benodig nog ’n paar bakke bobotie (vir 6-7persone) indien jy 

     bereid sal wees om te maak vir hierdie spesifieke Sondag.  

     

    Daar sal ook lyste by die kerkdeure en in die saal beskikbaar wees  
    om  jou naam op in te vul. Om seker te maak ons het genoeg kos  
    daardie Sondag vra ons ook asb dat jy sal laat weet of jy die ete  
    sal  bywoon. 

 

 

PROGRAM VIR DIE WEEK 
Gaan lees gerus ons gemeentestrategie op die web: 
https://www.ngrondebosch.com/uploads/1/1/7/9/117917

726/strategie_september_2019_.pdf  
 
Maandag:  
Kerkkantoor gesluit 

 

Dinsdag:Erfenisdag 

Kerkkantoor gesluit 

 

Woensdag: 
08:00 Registrasie Taize 

Geen Bybelstudie H/L 

 

Donderdag: 
08:00 Taize 

 

Vrydag: 
08:00 Taize 

 

Saterdag: 
08:00 Taize 

 

Sondag: 
Ons gemeente neem af-
skeid van ons Taizé be-

soekers. Laat weet of jy die 
gemeente-ete sal bywoon. 
Plaas jou naam op die lyste 
by die die kerkdeure. 



 

Dankoffers    R  34 869      
Mikpunt: R52 273 

Erediensoffers    R    5 184        
Mikpunt: R12 000 

Fresh Blueberries 
90/kg  

raising funds for  
Kin Culture 
Contact Megan  
Whatsapp   

 

U-Turn boekies is weer beskikbaar by die kerkkantoor.  

Die boekies kos nou R100 (vir vyf kaartjies) en kan vir  

klere of kos geruil word by U-Turn. 

Instede daarvan dat jy vir die persoon op straat geld in die hand 

stop, gee hom eerder ‘n kaartjie. Sodoende kom hulle in kontak 

met mense wat hulle kan help om moontlik van die straat af te 

kom. Ons het slegs 3 pakkies beskikbaar vir nou. 

 

O die Pyn-gedagte - Totius 
 

O Die pyn-gedagte: My kind is dood!... 
dit brand soos 'n pyl in my. 

Die mense sien daar niks nie van, 
en die Here alleen die weet wat ek ly. 

 
Die dae kom en die nagte gaan; 

die skadu's word lank en weer kort; 
die drywerstem van my werk weerklink, 

en ek gaan op my kruisweg vort. 
 

Maar daar skiet aldeur 'n pyn in my hart, 
só, dat my lewe se glans verdwyn: 

Jou kind is dood met 'n vreeslike dood! 
en - ek gryp my bors van die pyn. 

 
O die bliksemgedagte!...Ja, lieflingskind, 
één straal het jou skone liggaam verskroei, 

maar bliksemstrale sonder tal 
laat my binneste brand en bloei. 

 
Sy was so teer soos 'n vlindertjie, 
sy't lugtig omheen geswerf; 

'n asempie wind kon haar vlerkies breek 
en - kyk watter dood moes sy sterf! 

 
Hoe weinig die kinders wat so moet sterf, 

dis één uit die tienduisend-tal. 
en ag! dat dit sy was en ek moes sien 

dat sy dood in my arms val! 
 

O die pyn-gedagte: My kind is dood!... 
dit brand soos 'n pyl in my; 

die mense die sien daar niks nie van, 
en die Here alleen die weet wat ek ly. 



Verloop van program 
Wo 25 Sept:  
Ongeveer 5000 jongmense begin 

om by St Joseph’s te registreer. 

Die 30 jongmense wat by ons                 

gemeente ingedeel is, kom by ons 

aan vir verdere registrasie. Gas-

huise kom haal hulle jongmense, 

indien moontlik, of hulle kom aan 

die einde van die aand. 

16:00 Algemene Opening by                          

St Joseph’s 

20:30 Gashere kom haal hulle jongmense by die kerk af. 

Benodig: Persone om hier behulpsaam te wees met ontvangs, verwelko-
ming en die gaan afhaal van die jongmense by St Joseph’s. Ons kort nog 

slaapplek vir 10 jongmense (5 huise). Daar bly nou reeds 4 mense by die 

pastorie, wat insluit twee Russiese priesters uit Siberië en ’n persoon 

van hulle sosiale parlement. 

 

Do 26 Sept:  
Gashuise verskaf ligte ontbyt en maak seker dat die jongmense 08:00 by 

die kerkkompleks is. Indien dit te ver is om te loop - meer as 2 km, moet 

hulle per motor gebring word. 

08:00-08:45 Oggend aanbiddingsgeleentheid  

09:00 Stories van hoop. Vertrek na Rosedon Huis en polisiestasie (twee 

groepe van 15) 

11:00 terug by kerk vanwaar hulle na St Joseph’s stap vir die res van 

die middag/aand program. 

20:30 Jongmense stap terug na gashuise of word by kerkkompleks                  

opgelaai. 

Benodig: Persone wat kan help met vervoer na Rosedon Huis. 
 

Vr 27 Sept: 
Gashuise verskaf ligte ontbyt en maak seker dat die jongmense 08:00 by 

die kerkkompleks is. Indien dit te ver is om te loop - meer as 2 km, moet 

hulle per motor gebring word. 

08:00-08:45 Oggend aanbiddingsgeleentheid  

09:00 Stories van hoop. Vertrek na Rosedon Huis en polisiestasie (twee 

groepe van 15) 

 
Vr 27 Sept (vervolg): 
11:00 terug by kerk vanwaar hulle na St Joseph’s stap vir die res van 

die middag/aand program. 

20:30 Jongmense stap terug na gashuise of word by kerkkompleks      

opgelaai. 

Benodig: Persone wat kan help met vervoer na Rosedon Huis 
 

Sat 28 Sept: 
Gashuise verskaf ligte ontbyt en maak seker dat die jongmense 08:00 by 

die kerkkompleks is. Indien dit te ver is om te loop - meer as 2 km, moet 

hulle per motor gebring word. 

08:00-08:45 Oggend-aanbiddingsgeleentheid  

09:00 Stories van hoop. Jongmense bly by die kerkkompleks waar Koos 

Venter en nog ‘n persoon hulle persoonlike storie van hoop met die jong-

mense deel 

11:00 Terug na St Joseph’s vir die res van die middag/aand program. 

20:30 Jongmense stap terug na gashuise of word by kerkkompleks      

opgelaai. 

Benodig: Persone wat beskikbaar is om met die jongmense te gesels oor 
stories van hoop. 

 

So 29 Sept: 
Gashuise en jongmense woon saam die erediens in ons Kerkgebou by. 

Na die erediens eet ons almal saam. Hulle vertrek 12:00 na St Joseph’s 

Benodig: Lidmate om saam te kuier. 
 

Lidmate kan elke oggend saam met ons die aanbiddingsgeleentheid van 

08:00 tot 08:45 kom bywoon. Ons moedig julle aan om te kom. 

Om by St Joseph’s in te kom, moet almal registreer om ‘n toegangsper-

mit te kry. Jy kan kies of jy elke dag wil bywoon (R250 etes ingesluit ) of 

afsonderlike dae (R100 per dag – etes ingesluit). Die Vrydagaand en Sa-

terdagaand se aanbiddingsgeleenthede gaan besonders wees. Ek wil jul-

le uitnooi om te kom luister hoe klink dit wanneer 5000 jongmense in 

stilte aanbid! 

 

Die beplanningspan is tans Dr Johan, Ansie, Duncan en Arina.      

Besoek ons web vir meer inligting.  

Help ons asb met nog huisvesting. Ons is mos ‘n gestuurde familie. 


