
 

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:                          
     

10:00  Erediens:  Dr Johan van den Heever 
  Skriflesing: Psalm 137  
  Tema:  Kom ons slaan hulle babatjies 
     se koppe pap teen die klippe!  
  11:00   Tee na die erediens. 
   

17:00  Invia:  Nagmaal  

 

 

AANDDIENS: 
 

18:00  Erediens:    Dr Johan van den Heever 
  Skriflesing:        Lukas 17:1-10 

  Tema:   Wat sou die doel van geloof  
     wees?  

       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:    6 Oktober 2019 

By die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane 
het gevloei as ons aan Sion dink.  Aan die wilgerbome in 

daardie land het ons ons liere opgehang toe dié wat vir ons 
gevange weggevoer het, ons gevra het om 'n lied te sing, toe 
dié wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolikheid wou 

hê: “Sing vir ons 'n lied oor Sion!” 
 

PSALMS 137:1 - 3 AFR83  

 

LEESROOSTER 

VIR DIE WEEK 

 

Klaagliedere 1:1-6 

Klaagliedere 3:19-26 of 

Psalm 137 

Lukas 17:5-10 

2 Timoteus 1:1-14 

 

6 Oktober 
2019 

                                                     

Hospitaal 

Annee le Roux, UCT  hospitaal 

Tuis 

David Lotz, Oorsee (het geval) 

Dankoffers    R60 435   
Mikpunt: R52 273 

Baie dankie vir U offervaardigheid! 
Ons het ons begroting oorskry! 
 

Erediensoffers   R  9 392             
Mikpunt: R12 000 

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

ABSA Claremont, Rek: 2870141125, Branch: 632005 



 

 

  Anne-Marié Swanepoel  6 Okt 
  Albert Willemse    8 Okt 
  Freddie Kitching    10 Okt 
  Simone Oosthuizen   11 Okt 
  Seppe Geldenhuys   12 Okt 

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

 

 

1.  Twee Groot Dankies: 

     * Baie dankie vir elkeen wat ons Taizé week ŉ groot sukses ge- 

        maak het. Lees meer oor wat gebeur het in ons Rondebossie. 

     * Dit is al een jaar wat Vintage Mark hou!  Baie dankie aan elkeen  

       wat ons Mark elke maand ŉ groot sukses maak.  

 

 2.  Vintage Mark 1 November: 

     Ons volgende mark is op 1 November. 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 gebreekte items hê   

     nie. 

 

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.  Internasionale Studentebediening bied Gebedseminaar aan: 

     Kom leer op 25 en 26 Oktober hoe God gebed gebruik om ŉ impak 
op nasies te maak. Die spreker, Leon Coetzee  se bediening fokus 
om Christene te help groei in hul gebedswandel met God.  Leon het 
al opgetree by gebedsweek van NG Durbanville Bergsig. 

  Plek: Die Khaya langs die Kruiskerk in Ryneveld straat.  

  Vrydag, 25 Okt.  (17h-20h00) 

  Saterdag, 26 Okt. (9h-15h) 

  Koste: Donasie om kostes te dek. 

 Registreer voor 25 Okt. by Philipp Ragette-Sel 072 742 3133 of 
epos na philipp.ragette@gmail.com Kontak Ds Jurie Goosen vir                     
verdere navrae by 083 2355 920. 

PROGRAM VIR DIE WEEK 

 

Dinsdag: 

18:00 Aanbiddingsbediening 

Woensdag: 

15:00 Bybelstudie H/L 

...vervolg 

5.  Strategiese Beplanning: 

    Op 25 en 26 Oktober vind ons twee dae van Strategiese Beplanning 
plaas. Ons wil graag die hele gemeente nooi om hierdie twee dae by 
te woon. Ter wille van getalle wil ons vra dat jy die kerkkantoor sal 
laat weet indien jy die twee dae sou wou bywoon. Hoop ons sien jou 
daar! 

    Gaan lees gerus meer oor ons gemeentestrategie op die web: 
https://www.ngrondebosch.com/uploads/1/1/7/9/117917726/strategie_
september_2019_.pdf 

Oktober is ons BADISA-maand!  
Ons wil graag BADISA Wynberg en die werk wat 
hulle verrig, ondersteun. Elizabeth Kluge, voorsitter 
van die Samaritane-bediening en lidmaat van ons 
gemeente, kan gekontak word  vir meer inligting 
oor die instansies wat ons ondersteun. 

 

Ons het besluit om, net soos met Rosedon Huis, die                                
instansie met nie-bederfbare produkte te ondersteun. Kom ons help om 
hulle werk makliker te maak! Meer inligting oor hierdie projek verskyn in 
hierdie maand se Rondebossie 



Dis Tiende-maand: Het jy dalk iets ekstra?  

 

Oktober is tradisioneel Tiende-dankoffer-maand. In ons gemeente het ons               
egter die gebruik om gedurende November die insameling te doen. Ons wil 
graag weer hierdie jaar poog om iets groots daarvan te maak. Ons eerste   
geleenthede waar ons die Here wil dank vir sy goedheid is Sondag                             
27 Oktober met Hervormingsfees. Ons sluit ons Tiende maand af op Sondag 
24 November met ons Nagmaal.  

 

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.   
 

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 besef egter die ekonomie knyp. Ons het R100 000 begroot 
vir die Tiende-maand. Dalk dink jy dit is buitensporig. 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. 

 

Hoe moet ek dit gee? 

Sit jou offergawe eenvoudig by jou gewone dankoffer en betaal dit op dieselfde 
manier as wat jy elke maand doen. Jy sou dit ook apart elektronies kon betaal, 
of dit in die skatkis in die kerk kom gooi. Nog 'n opsie is om jou ekstra bydrae 
oor twee of drie maande te versprei. In kort; in ‘n koevert, elektronies of met 
snapscan. 

 

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 ge-
meente te doen nie? So ondersteun jy dan steeds ons gemeente, lank nadat jy 
nie meer hier is nie.   

 

Wat doen julle met my geld? 

Ons moet natuurlik die salarisse betaal. Van uit die kantoor is die personeel 
egter ook met bedieninge aan lidmate besig. Ons is maandeliks betrokke by 
verskeie tehuise in ons omgewing (Bv Rosedon, Avondsrus, Grovenor en Huis 
Luckhoff). Ons het sendelinge wat ons op die sendingveld ondersteun. In ons 
direkte omgewing probeer ons om met die sekuriteit te help. Ons noem nie 
eens die instandhouding van ons geboue nie. Kom vra gerus indien jy meer 
detail wil weet. 

 

Baie dankie vir elkeen se bydrae in die verband. Ons waardeer dit.  

 

Dr Johan van den Heever  

Veiligheid en Sekuriteit: 

Liewe gemeente, die kerkraad het op hulle laaste vergadering ‘n 

“Sendingprojek” van R120 000 goedgekeur. Ons het die afgelope 

twee jaar, indien nie langer nie, gevra: “Wat is die behoe*e van 

ons direkte gemeenskap rondom die kerk?” Die antwoord: Seku-

riteit. Ons het daarom besluit om met ‘n projek te begin waar 

ons kameras op die perseel gaan installeer wat gerig is op die 

strate om die kerk. Hierdie kameras sal gemoniteer word deur ‘n 

beheerkamer wat gekoppel is aan die sekuriteitsmaatskappye in 

ons omgewing. Ons gaan die projek uitrol in ons direkte ge-

meenskap en hulle nooi om deel te wees van die projek. Ons 

gaan binne ons begro0ng ook kamera-infrastruktuur in die strate 

om die kerk installeer. Ons wil juis aan ons gemeenskap toon dat 

ons vir hulle omgee en dat ons ‘n verskil in mense se lewens wil 

maak. Ek dink die afgelope tyd aan die woorde van die profeet 

Jeremia 

Jeremia 29:7 “Bevorder die belange van die stad waarheen Ek 

julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, 

want sy belange is ook julle belange.” Waarom doen ons dit? – 

Jesus! 

 

Klank-projek: 

Ons begin ook eersdaags met ons klank en data projek in die 

kerkgebou. Ons hoop om al die veranderinge en verskuiwings in 

een week te voltooi. Indien die werk langer neem, vra ons reeds 

dat u saam met ons geduld sal hê met die aanpassings wat         

gemaak sal moet word gedurende die tydperk. Ons vertrou dat 

dit vir ons en InVia ‘n groot verskil in ons belewenis van die         

erediens te weeg sal bring. 



Liewe vriendinne, 

 

Op Donderdag 10 Oktober om 10.00 kuier ons  weer lekker 
saam. 

Hierdie is werklik wonderlike oggende van bid en saam as 
ware omgee-vriende kuier.   

Die tee is so lank as wat jy kan bly en kuier. 

 

Kom probeer dit gerus 'n keer...dis ‘n informele saamkuier 
op sy beste.   Nooi  'n vriendin saam.  Engels is hoofsaaklik 
die voertaal en julle engelse vriendinne sal heel tuis wees.  

Mans is natuurlik meer as welkom! 

Hoop om julle daar te sien. 

 

Groetnis, Ina du Toit 


