
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.  
                           

WhatsApp/SMS: 
Ons wil die gemeente aanmoedig om gedurende die diens enige vrae wat 

julle het rondom die boodskap wat gebring word, aan  083 448 2609 te 
whatsapp of te sms. Sodoende kan die vrae tydens  die diens                      

beantwoord word.  (Dit sal anoniem hanteer word.) 
 

OGGENDDIENS: 
 

           10:00 Kleuterkerk  Dankie vir reën en `n veilige huis. 
                                                           
 10:00 Erediens: Pierre du Plessis 

  Teks:  1 Korintiërs 3:1-9 

  Tema:           Grootword is nie vir kinders nie. 
 

  Deuroffer Gwen Gaffley 

    

 17:30 Invia  

               
AANDDIENS: Huis Lückhoff 

 

 18:00 Erediens: Dr Johan van den Heever 
  Teks:  Deuteronomium 30:15-20  
  Tema:  Lewenskuns – Om kunstig te lewe 

       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:    16 FEBRUARIE 2020 

GEBEDSVERSOEKE VIR DIE WEEK 

 

Hospitaal: 
Carina Keyzer, Vincent Pallotti  
(Johann en Ina du Toit se dogter)                                                                                                          

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

ABSA Claremont, Rek: 2870141125, Branch: 632005 

7
Vir slegte tyding is hy nie bevrees nie, hy is gerus, hy       

vertrou op die Here.  
8
Hy voel hom veilig, hy is nie bevrees 

nie: hy sal die neerlaag van sy vyande aanskou.  
9
Hy gee 

mildelik vir die armes. Wat hy doen, is reg en blywend. Hy 
geniet hoë aansien. 

PSALM 112:7-9 
 

16 Februarie 2020 
 
 

Sesde Sondag na 
Epifanie 

1 Kor 3:1-9 
Medewerkers in diens van 
God. 

Deut 30:15-20 Kies die lewe. 

Ps 119:1-8 
Dit gaan goed met die mens 
wat wandel volgens God se 
Woord. 

Mat 5:21-37 
Versoening, liggaamsdeel wat 
jou laat struikel, egskeiding, 
aflê van eed. 

VERJAARDAE VIR DIE WEEK 

  Michael Smith   16 Feb 

  Lectus Steenkamp  16 Feb 

  Elsabe Plaatjies   18 Feb 

  Ida Williams   19 Feb 

  Grant Duddy   21 Feb 

  Lukie Theron   21 Feb 

  Gerrit van der Merwe  22 Feb 

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



5.  Hulp benodig: 
     Een van ons ouer lidmate, Doreen Kalamdien, is ŉ inwoner van                      
     New Rosedale en benodig ŉ helper vir ŉ paar uur in die oggend.  
     Sy kan slegs R1000 per maand betaal. Indien jy van iemand weet,   
     laat weet asb die kerkkantoor. Verkieslik ŉ dame. 
 

6.  Kantoor-ure: 
     Ons kerkkantoor is steeds gesluit op Woensdae. Ons hou ook kantoor- 
     vergadering van 08:00 - 09:30 op ŉ Dinsdagoggend. Alhoewel ons  
     reeds op kantoor is, beantwoord ons nie die foon gedurende ons  
     vergadering nie. Die res van die week is die kerkkantoor oop tussen  
     08:00 en 13:00. 
 

7.  Ruyterwacht hou BASAAR! 
     Ds Thinus Janse van Vuuren nooi ons gemeente, namens NG  
     gemeente Ruyterwacht, uit om hulle basaar by te woon op  
     3 April om 18:00. Dis ŉ aand-basaar vol lekker kos en kuier. Kontak 

     gerus die Kerkkantoor indien jy meer inligting wil bekom. 
 

8.  Aswoensdag: 26 Februarie om 19:00 by Kerkkompleks 

     Aswoensdag is die inleiding tot die Lydenstyd. Dit loop deur tot die  
     Groot-Lydensweek wat 5 April met Palmsondag begin en eindig dan  
     met die Opstandingsfees Paassondag 12 April. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiële oorsig vir Februarie: 
 

Dankoffers     R19 404 

Mikpunt: R52 300  
Erediensoffers    R  4 223     
Mikpunt: R12 000 

 

Baie dankie vir u offervaardigheid! 

 

 

1.  Railway Vintage Mark: 
     Ons volgende markdatum is 6 Maart 2020. Bespreek vir jou ŉ stalletjie. 
     Ons wil hierdie jaar iets nuuts probeer. As jy enige voorstelle het, kontak  
     gerus die kerkkantoor. Ons verander so bietjie aan ons kos en wat ons  
     by die mark bied. Ons het julle nodig om hierdie geleentheid ŉ sukses 

     te maak. Nooi iemand...vertel iemand...bring iemand.....! 
     Hoop ons sien jou daar! 
 

2.  Basaar 2020: 
     Ons basaar vind hierdie jaar op 18 April plaas. ‘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 of gesels met  
     Aletta Pearce wat ingestem het om die Basaarkoördineerder te wees. 
 

3.  Gebedskursus: 22 Feb  - 07:30-10:00 

     Jy het nou die geleentheid om die kursus oor gebed, wat ons by die   
     week van gebed hanteer het, in een sessie te kom deurloop. 
     Ons begin 07:30 met koffie en beskuit sodat ons 08:00 kan afskop.   
     Ons gaan in die twee uur vier temas hanteer. Hierdie temas sal uiters   
     prakties wees.   Jy sal dit dus gemaklik in jou alledaagse lewe kan                    
     implementeer. 
 

     Die temas: 
     1.   Stilte – hoe beoefen ek dit en wat maak ek met my gedagtes. 
     2.   Hoe lees ek die Bybel met ‘n biddende ingesteldheid. 
     3.   ‘n Gebed vir ‘n sinvolle dagafsluiting. 
     4.  Om te vas! Om watter rede? 

 

     Die kursusmateriaal sal gratis vir kursusgangers beskikbaar wees. Laat  
     weet asb die kantoor indien jy dit wil bywoon. 
     Verdere navrae:  Johan vdhj100@gmail.com  
 
4.  Kerkraadsvergadering: Vind op 27 Februarie om 19:00 plaas. 

PROGRAM VIR DIE WEEK 

Donderdag: 
19:00 Kleingroep A 

 

Saterdag: 
08:00 Gebedskursus 

Dinsdag: 
19:00 Getuienisbediening 

 

Woensdag: 
15:00 Bybelstudie H L 



Links:  

Hierdie kaart  gee ‘n in-

dikasie van die areas waar 

daar langdurende droogte 

was, met ‘n laer as                

normale reënval, gemeet 

oor ‘n tydperk van ‘n jaar! 

(Januarie 2018 - Desember 

2018) Hierdie kaart is in 

Januarie 2019 geplaas               

en wys die droogte in die 

Noord-, Wes- en Oos-Kaap. 

Links:   

Die land gaan steeds               

gebuk onder droogte, met 

party areas wat steeds 

baie reënval benodig. 

Januarie 2020 lyk die 

kaart al baie anders as ’n 

jaar gelede. Die reënval 

het die droogte begin 

breek en saam met die       

reën kom weer hoop. 

Waarvoor bid ons? 

Dankie vir elkeen wat die afgelope paar maande saam met ons bid 

vir die droogtegeteisterde gebiede in ons land.  Ons hoor gereeld hoe 

swaar dit met ons boere gaan en ons voel die uitwerking van die 

droogte aan ons sakke, veral wanneer ons voedselprodukte se pryse 

die hoogtes inskiet. Maar antwoord God ons gebede? As ek na hier-

die kaarte gaan kyk, het Hy baie beslis al oor groot gedeeltes uit-

koms gebring. Alhoewel die reënval nog nie weer na normaal terug-

gekeer het nie, bring elke druppel hoop. Kom ons hou aan met bid 

vir ons land, boere en die droogte….maar kom ons sê ook dankie vir 

die reën wat reeds geval het. Onthou om elke Woensdagoggend om 

7:00 saam met ons as gemeente te bid vir reën. 

RAILWAY VINTAGE MARKET 

2 Derry Road, Rondebosch 

6 March 2020  
16:00 - 20:00 

 

   ngkrbos@mweb.co.za 

 

Food  |  Vinyl Records  |  Books |  Clothing 


