
                                                                                                             
PROGRAM VIR DIE WEEK 

20 Junie 2021 

Baie welkom by ons Erediens. Ons dienste word ook om 10:15 regstreeks op  
NG Rondebosch se Facebookblad en Zoom uitgesaai.  

 
Die Zoom-skakel sal nou telkens dieselfde wees, behalwe wanneer InVia die diens lei.  

https://us02web.zoom.us/j/83804447977?pwd=Y2M2U2h4YlJJdFhkbzE4T0RiMDZxQT09  
    Meeting ID: 838 0444 7977   Passcode: 691201  

 
                                                                                                                                                                                                                                  

   10:00   Dr Johan vd Heever 
   Teks:   1 Samuel 17:1-57  
   Tema:   Covid-19, die Goliat van ons dag.  

   Deuroffer:   Jaguasi’s Indië 

 

Liewe Gemeente 

 

Aan al die pa’s – mag julle ‘n baie besonderse Vadersdag beleef. Mag jy die goedheid van ons Vader 
ervaar en mag jou mense jou bederf. Dankie vir die pa’s van ons gemeente! 
 

Daar is verskeie nuwe wetgewings wat nou ‘n invloed op ons het. Aangaande Popia (Protection of 
Personal Information Act (POPI Act) is daar reeds inligting uitgestuur. Ons as gemeente het ‘n 
verantwoordelikheid om jou persoonlike inligting met integriteit te bestuur en te beskerm. Daar is nou 
egter ‘n volgende wet wat o.a. geloofsleiers warm onder die kraag het, nl. PEPUDA - ‘n 
konsepwysigingswet oor gelykheid en ongeregverdigde diskriminasie. Die ruimte ontbreek om alles hier 
te verduidelik. Dit is egter nie wetgewing om die Kerk of Christelike geloof by te kom nie. Dit is gewoon 
net swak wetgewing waarteen talle organisasies beswaar aanteken, o.a. die NG Kerk. Lees verder by 
die skakel:  
https://kerkbode.christians.co.za/2021/06/15/pepuda-bedreig-demokrasie-vryheid-ngk/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=hier&utm_campaign=VrydagNuus%202019  
 

Ons praat gereeld oor die Covid-19 statistiek. Die sterftesyfer raak nou bykans irrelevant. Mense gaan 
dood en die kans is goed dat iemand naby jou reeds gesterf het. Dit kan maklik soos leë woorde begin 
klink, maar as dit nie vir geloof was nie... Wanneer ons die woord pistis – geloof in die Bybel raaklees, 
sou ‘n beter vertaling eerder vertroue gewees het. Geloof is iets wat ek moet hê, vertroue is iets wat ek 
in (I)iemand anders het. Is dit nie juis daarom dat Christus sê: “As julle vertroue so groot soos ‘n mosterd 
saad was, sou julle berge kon skuif nie?” Die vertroue is in wat God kan doen en nie in my groot geloof 
nie. Anders gestel: Ek gló nie dat God Covid kan wegneem nie, maar ek vertrou Hóm dat Hy dit sal 
doen. Ek tel hierdie vertroue ook by Dawid op, wanneer hy teen die reus Goliat te staan kom: (1Sam 17: 
37) Verder het Dawid gesê: “Die Here, wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van 
die beer, Hý sal my red uit die mag van hierdie Filistyn.” Mý geloof kan niks aan die Covid-reus doen nie, 
dis so klein soos vyf klippies in ‘n skaapwagtersak. Maar, God kan! 
 

Groete 

Dr Johan van den Heever 

 

 

 

Die Bulletin 

       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. 

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

Kerkraadsvergadering 

Ons Kerkraadsvergadering vind op 24 Junie om 19:00 plaas. 

* Deon Strydom is verkies as Ouderling by Huis Lückhoff se Wykskerkraad. 



Gebedsversoeke vir die week: 
 

Neill Marais (Snr) - kanker 

Sunadia Geldenhuys - kanker 

Henry Edwards - Groote Schuur 
Hospitaal - heup-operasie 

Ivan Vivier, Vincent Pallo4 Hospitaal 

Madelein Jansen - Covid -  

(Marietjie Basson se niggie in Pretoria) 

Pierre du Plessis  - Covid 

 

Kom ons bid en ondersteun mekaar. 

     Bydraes vir Junie 2021  
  

Dankoffers:  R31 331  (Mikpunt: R54 000) 
Erediensoffers: R  5 645  (Mikpunt: R12 000)  

                                                                                                                             
Baie dankie vir elkeen se bydrae. Julle bydraes dra ons gemeente finansieel.  

Mag die Here julle seën. 

1 Sam17:(1a,4-11, 19-23), 32-49 Die geveg tussen Dawid en Goliat 

Psalm 9:9-20 Dank God ná verlossing uit nood 

2 Kor 6:1-13 Medewerkers van God 

Mark 4:35-41 Jesus maak die storm s=l 

20 Junie 2021  

Vierde Sondag 

in  

Koninkrykstyd 

Program vir die Week     
                                                

Dinsdag: 
10:00 H/L Erediens 
18:00 Steundienste 
19:00 Kerkraadsvergadering 

Verjaardae vir  die week 

 

Lauren Steward 22 Junie 

Ansie vd Heever  25 Junie 

 

 

 
                 

                                 

Baie geluk! Mag die Here julle Seën.                                                        

MUNTLEGGING 

Baie dankie vir  diegene wat 

hulle munte gebring het, ons 
inkomste was R251 en sal vir  

Huis Lückhoff se “Stukkies 

Kersvreugde” aangewend 

word. 

 

 

Liewe Vriende, 

Ons groet julle met baie liefde uit Varanasi. Baie dankie vir julle boodskappe 

en gebede toe ons siek was. Ons waardeer dit so baie dat julle vir ons gebid 
het. Ons is die Here baie dankbaar vir sy hand van bewaring oor ons en dat ons 

almal nou gesond is. So baie mense wat ons ken of van weet is oorlede 

gedurende die tyd wat ons siek was... Ons glo julle is bewus van die omvang 
van die Covid situasie hier in Indie. Gaan asb voort om vir die land en sy mense 

te bid.  

Dit was 'n groot teleurstelling om nie Ooty toe te kon gaan nie. Ons moes wag om eers weer nega=ef te toets en die dag 
toe dit gebeur, het die skool opdrag vanaf die Gesondheidsdepartement gekry om te sluit - 2 weke voordat dit sou sluit aan 

die einde van die eksamen. Slegs die Std 11-13 leerlinge was op daardie stadium daar en halfpad met hulle eksamen. 

Leerlinge moes inderhaas vertrek en die eksamen het gestop en is 'n week later weer online hervat. Nadia, wat haar hele 

skooljaar by Hebron Skool online gedoen het, se eksamen is ook nou agter die rug en die skool sluit die 18de Junie vir haar.  
Ons is dankbaar dat die skooljaar amper verby is en sien uit na 'n tydjie van rus, wat ons, sonder om drama=es te probeer 

klink, almal reg=g nodig het! Ons beplan om Suid-Afrika toe te gaan en het reeds vir Rahul se visum aansoek gedoen. As 

gevolg van die Covid situasie in Indie is net sommige van die SA Ambasades oop en funksioneer hulle ook net 2 dae per 
week. Indien Rahul se visum nie betyds uitgereik word nie, sal LoreGe en die dogters heel moontlik vooruit gaan, omdat die 

skoolvakansie nie so lank is nie. Tans is daar net een lugredery wat SA toe vlieg, so daar is maar baie dinge wat in plek moet 

val. Bid asseblief daarvoor en ook vir die wonderwerk dat Rahul se visum baie vinnig uitgereik word. Verder vertrou ons die 

Here weer vir 'n voertuig vir die tyd wat ons in SA sal wees. Dankie dat julle ook hiervoor saam met ons sal bid.  
Weet asb dat ons julle baie waardeer. Dankie vir al julle liefde, ondersteuning en gebede!  

Met liefde en seen, 

Rahul, LoreGe, Priyanka en Nadia  Jaguasi 

COVID-INENTINGS EN REGISTRASIE 
 

Indien jy oor die ouderdom van 60 jaar is en nog nie ‘n Covid-inen=ng gehad het nie, is dit belangrik om dit te 
oorweeg. Indien jy wil registreer om ook hierdie inen=ng te ontvang, kan jy die kerkkantoor kontak om jou 

met die registrasie-proses te help. Baie van ons gemeentelede het reeds die inen=ng ontvang. 


