
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.  
 

       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:    1 Desember 2019 

Tiende-maand    R 61,500 

Mikpunt: R100 000 tiende maand  
Baie dankie vir U offervaardigheid! 
 
Erediensoffers    R   8,384            
Mikpunt: R12 000 

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

ABSA Claremont, Rek: 2870141125, Branch: 632005 

Stukkies kersvreugde wat sal hou.…! 
10 November tot 8 Desember 

 
Dis weer tyd vir ons jaarlikse hulp aan bejaardes in die siekeboeg 

en demensie-eenheid van Huis Lückhoff.  Daar is persone wat 
nie die basiese toiletware kan bekostig nie.   

 
Deur ons bydraes kan hulle in die loop van 

die jaar voorsien word van die nodigste. 
Ons gaan hierdie jaar net die volgende                            

items benodig:  
 

Seep, Tandeborsels en Tandepasta 
(100ml) 
 

Moenie die artikels toedraai of deftig verpak nie. Dit word aan die 
versorgers oorhandig. Geen lekkers of koekies is nodig nie. 

 
Kom ons kyk of ons genoeg kan insa-

mel om die hele jaar te hou! 
 

Finansiële bydraes baie welkom.  

 

 

Linda Visagie 2 Des  Wynie Cromhout  7 Des 

Ulrich Pool  6 Des  Hannes Viviers  7 Des 

  

    Baie geluk met jou verjaardag.    
Mag die Vader jou seën. 



 

 

1.  Kersmark: 6 Desember (16:00-20:00): 

     Op 6 Desember hou ons ons eerste KERSMARK. Ons 
het elkeen se hulp nodig om hierdie geleentheid ŉ groot 

sukses te maak. Nooi asseblief vriende en familie om ons uitstallers te 
kom ondersteun. Daar gaan  genoeg wees vir oud en jonk om te geniet 
en dis jou kans om vir Kersfees ŉ paar geskenkies te koop. Neem asb 
pamflette om uit te deel...maar die beste manier is om iemand saam te 
nooi. Dankie dat ons op julle as gemeente kan staatmaak. 

 

2.  Kerssangdiens by St Thomas: 5 Desember om 10:00 

     Die jaar is alweer verby en die kersgeleenthede volg kort op mekaar. 

     Hierdie sangdiens is gereël deur die vroue van 10 gemeentes in ons 

     omgewing. Ons is al ou vriende wat elke maand by ons gemeente  

     bymekaar kom, maar hierdie keer kom ons by St Thomas kerk (naby  

     die Rondebosch Spar-winkelsentrum) byeen. Koms gerus en loof die  

     Here vir Sy groot geskenk van Jesus wat aan ons gegee is. 

     Ons drink ook saam tee na die tyd. Nooi iemand saam of vra die kerk- 

     kantoor wie jy dalk kan oplaai vir hierdie geleentheid. 

 

3.  Doop 15 Desember:. 

     Ulrich en Helene Pool se nuutste kleindogter word hierdie Sondag  

     in ons gemeente gedoop. Die diens word deur Ds Jan Momsen  

     waargeneem.  

 

4.  Koffie-kafee Sondae: 

     Een keer ’n maand op Nagmaal-Sondag hou ons na afloop van die  

     diens ’n " koffie-kafee" geleentheid in die saal. Ons bied dan heerlike  

     koek en koffie vir slegs R20 aan. Dit is 'n lekker kuiergeleentheid en  

     ook sommer in bietjie van 'n fondsinsameling. Om hierdie geleentheid  

     moontlik te maak, benodig ons natuurlik koek om te verkoop en neem  

     ons nou die vrymoedigheid om donasies te vra. Daar sal lyste in die  

     kerk beskikbaar wees om jou naam te plaas vir die maand wat jy vir ons  

     koek kan bydra. Finansiële bydraes word ook verwelkom.  

     Die bydraes sal dan spesifiek vir die aankoop van koek gebruik  

     word. Slegs as ons saamwerk, kan hierdie geleentheid ‘n  sukses  

     word. 

GEBEDSVERSOEKE VIR DIE WEEK 
 

Hospitaal: 
Richard Pearce, Vincent Palloti Hospitaal ICU 

Hannes Mocke, Karl Bremer Hospitaal  
(ernstig siek met kanker - Annette Kitching se broer) 

 

Tuis: 
Anna van Wyk, Kanker 

 

Sosiale Media – WhatsApp 
Hierdie is ‘n uiters handige manier om te kommunikeer.                                  

Kom ons onthou weer die reëls van WhatsApp: 

1.  

Familie en vriende-groepe: Julle deel julle inlig�ng en interessante, pi ge vide-
os ens. met mekaar. Hierdie videos/ui#reksels/foto’s stuur jy nie na ander groepe 
toe nie. Jy sou dit met jou vriende/individuele kon deel. Pasop dat jy egter nie jou 

familie- of vriendegroepe moeg maak hiermee nie. 

2. 

Kommunikasiegroepe (Bv. Jou kleingroep): In hierdie groepe word inlig�ng           
gedeel en gevra, bv wie woon by? Hoe laat? Waar?. Daarop moet jy natuurlik 

reageer. Moet nie allerlei videos/foto’s na die groepe stuur nie. 

3. 

Inlig+ngsgroepe (Bv. Gebedsbediening): Hier word net inlig�ng gedeel. Bv. Ons 
bid vir die persoon wat die volgende behoe/e het. Hierop moet jy nie reageer nie 
– geen duimpies of handjies nie, behalwe om in jou privaatheid vir die persoon/

saak te bid. 

4. 

Algemene e+ket: Moenie enige persoon of groep sommer net met “inlig�ng” 
bombardeer nie. Indien jy enige nuuswaardigheid wil versprei, maak seker dit is 
nie fopnuus nie. WhatsApp is ontwerp vir vinnige, maklike kommunikasie. Hoe 

korter die boodskap hoe beter. 

 

Indien jou selfoon nie WhatsApp op het nie, laai dit af.                                   
Dit gebruik uiters min data/geld.                                                       

Indien jou foon nie WhatsApp kan aflaai nie, vra jou kinders vir een                        
van hulle ou slimfone om te gebruik. 



Dinsdag: 
09:30 Lewende Woord Bybelstudie 

 

   Woensdag: Skole sluit 
Beroep op gesamentlike gebed: 

     Ons wil die gemeente vra om Woensdagoggend om seweuur stil te 
raak voor die Here en te bid vir die knellende droogte in die land. 

 
07:00 Bid saam vir die droogte 

1 Des 2019 
 Eerste  
Sondag  

in Advent  
(Hoop) 

Rom 13:11-14 
Jes 2:1-5 
Ps 122 
Matt 24:36-44 

Leef gereed vir die bestemde tyd 
’n Openbaring uit Sion oor die volk 
Gebed dat Jerusalem vrede mag hê 
Profetiese rede: Wees waaksaam vir die 
wederkoms van die Seun van die Mens 

 Tiende-maand:  

In ons gemeente het ons die gebruik om gedurende November 

die insameling te doen. Ons het reeds ons insameling afgesluit, 

maar nie naastenby ingesamel waarvoor ons gehoop het nie. 

Wil jy nie dalk vir oulaas oorweeg om iets ekstra te gee nie? 

Ons het R100 000 begroot vir die Tiende-maand, maar staan 

maar op R61 000. 

 

Wat kan ons op langtermyn doen?  

Lidmate het oor jare heen in hulle erflatings 'n nalatenskap 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.  

 

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.  

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. Baie 

dankie vir elkeen se bydrae in die verband.  




