
                                                                                                             
PROGRAM VIR DIE WEEK 

26 SEPTEMBER 2021 
 

Baie welkom by ons Erediens. Ons dienste word ook om 10:00 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  
 

                                                                                                                                                                                                                                  
  NAGMAAL: Dr Johan van den Heever 
  Teks:  Markus 9:38-41  
  Tema:  Dissipels: “Hulle luister nie, ons probeer hulle stop!” Jesus: “Los hulle!” 
     Deuroffer:  Benson Sakala 

 

Liewe Gemeente 

 

Daar is, volgens my, twee sake op ons gemeente se agenda wat ons tyd in beslag neem:  

i. Die herstelwerk aan die kerkkompleks verg geweldige voorbereidingswerk. Ons waardering gaan 

uit na die kantoorpersoneel wat met ‘n klomp vooraf-werk besig is. Ons is ook besig om die los 

goed binne die kerkkompleks uit te dra. Vanaf 10 Oktober sal ons die erediens in die saal waar-

neem. 

 

ii. Ons gesprekke met InVia tel nou momentum op. Op 7 Oktober het ons ‘n vooraf-vergadering en 

14 Oktober ons eerste gesamentlike vergadering. Hulle het ons reeds laat weet dat hulle graag oor  

‘n samewerkingsooreenkoms wil gesels. Dit behels ‘n lewensreël wat ons aan mekaar kan bind, 

asook wat die droom van ‘n kontempla(ewe gemeenskap kan laat realiseer.  Dit sluit volwasse 

kategese in, om ons te begin skool in hierdie nuwe droom. Ons moet nadink oor die gesamentlike 

eredienste in 2022, post-Covid. Tans lei hulle die erediens op die eerste Sondag van die maand en 

betrek vir my en Mar(n (orrelis) by die liturgie. 

 

Bid asb vir hierdie sake. Hou aan om die mense rondom jou te ondersteun. Hou jou oor op die 

grond vir die nood van ons mense. Indien jy dit self kan verlig, neem vrymoedigheid. Indien jy ons 

ondersteuning nodig het, kontak die kerkkantoor. Hoe gaan ons nalatenskap lyk wanneer ons nie 

meer eendag hier is nie? “Insanity is doing the same thing over and over again, but expec(ng 

different results.” (Einstein/Rita Mae Brown) 

 

Groete 

Dr Johan van den Heever 

Die Bulletin: Lente 2021 

       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 

Program vir die week:  Huis Lückhoff Erediens sal nie plaasvind nie. 



Gebedsversoeke vir die week: 
 

Trudi Faber, Vincent Pallo> Hospitaal 

Harry Shaw,  Sterk tuis aan 

Shadé Gabriels, Covid, Sterk tuis aan 

 

Indien jy van iemand weet wat ŉ besoek of gebed 
benodig, kontak gerus die kerkkantoor. Ons sal graag 

daarvan wil weet. 

Ester Freeman 083 664 6340 / 021 686 4315 

 Bydraes vir September 2021  
  

 
Dankoffers:  R37 673 
(Mikpunt: R54 000) 
 

Erediensoffers: R 4 430  
(Mikpunt: R12 000)  

 

Baie dankie vir elkeen se bydrae.  Indien 
moontlik, sal jy dit oorweeg om steeds jou 
Erediensoffer en Deuroffers, via SnapScan of EFT 
in ons rekening in te betaal?  
Ons rekening-besonderhede verskyn op die 
voorblad van ons Bulletin en Rondebossie.  
 

Mag die Here julle seën. 

26 September 
  

Vierde 
Sondag in die 

Seisoen  
van die 

Skepping 
  

Jak 5:13-20 Die wysheid van gebed: moeilike lewenspaaie word reggemaak 

Est 7:1-6, 9-10; 
9:20-22 

Ester, die vrou wat Haman (met wysheid?) ontmasker en daartoe lei 
dat hy sterf aan die galg wat hy vir ’n ander opgerig het 

Ps 124 ŉ Dankgebed oor die Here wat hulp verleen wat ons vrymaak 

Mark 9:38-50 
  

Jesus deel wysheid mee oor hoe om mekaar te aanvaar, hoe om die 
swakkes te hanteer en hoe om sout te wees 

InVia soek Tydskri�e en Speelgoed 
 

InVia wil graag tydskri�e bymekaar maak vir Covid-pasiënte wat vir lang  

tydperke siek is en niks het om te lees nie. Hulle benodig ook spesifiek mans- 

tydskri�e. Die tydskri�e kan in die week by die kerkkantoor afgelaai word.  

                                     Kontak gerus vir Ester 083 664 6340 vir meer inlig,ng. 

 

                                      Hulle benodig ook speelgoed vir hulle Carelkas winkeltjie. As jy dalk speelgoed het wat jy wil  

                                      weggee, kan jy dit ook by die kerkkantoor aflaai. 

 

 

 

Vandag en môre, is jou laaste kans om 
Hoender Breyani te bestel. Maandag, 

27 September, sluit ons bestellings. 
Laat weet so gou moontlik as jy ook 

wil bestel.                              
Ester 083 664 6340 

Koos 083 765 3302 

 

Adrian Richter 27/09 

Leeza Theron 28/09 

Maria Opperman 29/09 

Maggie Swart 29/09 

Brink Nelson 30/09 

Deuroffer: Sakala-Sending 

Dit gaan goed met hulle gesin. Ons het 
gereeld kontak met hom, veral via 
Whatsapp. Hy is tans in Somalië om onder-
soek in te stel na geleenthede om hulle 
werk daar voort te sit. Ons deuroffer 
vandag gaan ter ondersteuning van die 
werk wat hulle doen. 


