
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: 
‘n Spesiale welkom aan ds. Johan en Rita Bloemhof vanoggend. 

 

           10:00 Kleuterkerk:  Jesus gaan saam met sy ouers na    
      die tempel (kerk)                                         
 10:00 Erediens:  Ds Johan Bloemhof   
  Teks:   Psalm 139 

  Tema:   God is teenwoordig   
            Deuroffer:  Johan Bloemhof                   
     

 17:30 Invia                
AANDDIENS: Huis Lückhoff 

 

 18:00 Erediens: Dr Johan van den Heever 
  Teks:  1 Korintiërs 1:1-9  
  Tema:  Watter olifante is daar in ons gemeente en 
    hoe raak ons van hulle ontslae?

       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:    19 JANUARIE 2020 

GEBEDSVERSOEKE VIR DIE WEEK 

Hospitaal: 
Hannes Mocke, Karl Bremer Hospitaal  

(ernstig siek met kanker - Annette Kitching se broer) 

            
Tuis:     Anna van Wyk, Kanker 

Finansiële oorsig vir Januarie: 
Dankoffers               R49 027 

Mikpunt: R52 300  
Erediensoffers      R  3 199      
Mikpunt: R12 000 

 

Baie dankie vir U offervaardigheid! 

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

ABSA Claremont, Rek: 2870141125, Branch: 632005 

VERJAARDAE VIR DIE WEEK 

Harry Shaw  21 Jan 

Helene Pool  23 Jan 

Grietema Burger  24 Jan 

Aletta Pearce  24 Jan 

Koos Venter  24 Jan 

2
Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig 
en my hulpgeroep gehoor.  

3
Hy het my uitgetrek uit die put van die 

dood, uit die slymerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op 
vaste grond laat loop.  

4
Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n 

loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en Hom die eer toebring, 
hulle sal op die Here vertrou! 

PSALM 40:2-4 
 

19 Januarie 2020 
 
 

Tweede Sondag 
na 

Epifanie 

1 Korintiërs 1:1-9 
God is getrou en sal jou 
laat vasstaan  

Jesaja 49:1-7 
Ek maak jou `n lig van die 
nasies 

Psalm 40:1-11 
Die Here red en vra        
gehoorsaamheid 

Johannes 1:29-42 
Jesus se doop - Jesus is die 
Seun van God 

Program vir die Week 

Dinsdag: 

14:00 Vrouebediening 

18:00 Steundienste 

Woensdag: 

15:00 Bybelstudie H L 

Donderdag: 

18:00 Markvergadering 

18:00 Jeugbediening 

19:00 Kleingroep A 

Baie geluk met jou                

verjaardag.                              

Mag die Vader jou seën. 



 

 

 

1.  Railway Vintage Mark: 
     Ons volgende markdatum is 6 Maart 2020. Ons het dit goed gedink 

     om die markdatum aan te skuif, omdat ons reeds die musiek- 

     fondsinsameling op 31 Januarie het. 
 

2.  Woensdagoggendgebed: 
     Onthou asseblief  om elke Woensdagoggend om sewe-uur  saam       
     met die gemeente te bid vir reën in die droogte-geteisterde gebiede  
     van ons land.  
 

3.  Veiligheid en Sekuriteit: 
     Lees en versprei asb die pamflet in verband met  ons fondsinsameling  
     op 31 Januarie. Ons hoop om sommer baie nie-lidmate sowel as  
     lidmate hier te sien.  Kaartjies is reeds beskikbaar by die kerk-      
     kantoor.  
     Oorweeg ook sommer of jy nie ‘n kaartjie vir iemand wil skenk wat dit  
     nie kan bekostig om hierdie aand by te woon nie. 
      
4.  Basaar 2020: 
     Ons basaar vind hierdie jaar op 18 April plaas. Daar sal eersdaags  
     basaarlyste uitgaan.  ‘n Gemeentelid sal jou kontak om te hoor of jy ‘n  
     bydrae sal maak ten opsigte van ons Basaar.  
     Normaalweg is die kontant wat ons deur ons basaarlyste ontvang, 
     die grootste persentasie van ons inkomste. Jy mag natuurlik ook  
     bestanddele, koeke en ander gebak, klere, breekware ens.  
     skenk.  
     Ons wil net vra dat geen gebreekte items, of veral foutiewe elektriese  
     ware, vir ons gebring word nie. Indien jy nie self jou skenking by die  
     kerkkantoor kan aflaai nie, mag jy vir die persoon  
     wat  jou kontak, vra om iemand te reël om dit by jou te kom afhaal.  
     Ons doen dit met graagte. Vir meer inligting skakel gerus die           
     kerkkantoor.  
 

5.  ŉ Gebedsweek-DANKIE: 
     Die Kerkraad en gemeente wil graag vir dr Johan van den Heever  
     bedank vir die mooi week van gebed en al die voorbereiding ten  
     opsigte van ŉ baie leersame en insiggewende week. Dit word opreg  
     waaardeer. 
 

 

 
Veiligheid en Sekuriteit 

Soos ons reeds verduidelik het, is ons in die proses om 12        
kameras in die strate rondom die kerkperseel te installeer, 
wat dan in die aand deur ‘n buitefirma gemoniteer word. 

 
Ons vind reeds ‘n afname in motorvoertuig-inbrake in die 
strate waar ons kameras geïnstalleer het. Om die maande-
likse kostes te help dek het van ons bure aangebied om 
een aand op te tree om fondse ten opsigte van hierdie            

projek in te samel. Dr Ian Bell woon langs die kerkperseel 
in Derryweg en hy en twee vriende het ‘n groep met die 
naam Thr3 Point Landing. Gaan kyk gerus op Youtube 

hoe hulle optree.  
 

Ons wil vra dat die gemeente op 31 Januarie hierdie            
inisiatief sal kom ondersteun. Alle fondse wat geïn word, 

sal ten opsigte van hierdie projek aangewend word. 


