
                          PROGRAM VIR VANDAG            
 

InVia Kaapstad neem vandag se erediens waar.  
Hulle hou ŉ Kerssangdiens geleentheid en nooi almal uit na hierdie geleentheid. 

Jy kan aanlyn registreer as jy die diens in-persoon wil bywoon. 
https://www.inviakaapstad.org/kalender/kerssangdiens-5-des-2021 

 

Ongelukkig is dit vir ons te moeilik om ons musiekdienste uit te saai. Ons beskik nie oor die nodige 
toerusting om die uitsaai van hierdie dienste suksesvol te doen nie. Ons hoop om in die nuwe jaar na 

hierdie uitdaging te kyk. Jammer aan die lidmate wat nie ons dienste in-persoon kan bywoon nie. 

            Die Bulletin: 5 Desember 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 

RESTOURASIE AAN KERKGEBOU 

Die restourasie aan die Kerkgebou vorder goed. Die kontrakteurs 

sluit oor Desember en sal die eerste twee fases van hulle werk teen 

15 Desember afgehandel hê. Hulle beoog om weer op 10 Januarie 

2022 met hulle werk te begin.  

Ons kerkgebou se vooraansig het nou begin kleur kry. Die foto’s               

hieronder is van die werk wat reeds voltooi is.  Ons hoop om eers-

daags weer ons kerkgebou te mag gebruik, al is die werk nog nie 

voltooi nie. 



Baie Geluk Met Jou Verjaardag 

  Ulrich Pool  06 Des   

  Wynie Cromhout 07 Des  

  Hannes Viviers 07 Des  

  Pieter Slabbert 10 Des  

  Miemie Vermeulen 11  Des  

Mag die Here jou seën! 

 Tiende-maand 2021  
  
Tiende-maand: R131 688 

(Mikpunt: R120 000) 
Erediensoffers: R    5 637  

 (Mikpunt: R12 000) 
                                                    

Tiende-maand-bydraes  
                                                         

Baie dankie vir elkeen wat ten 
opsigte van die Tiende-maand 

offer, ekstra bygedra het. 
Mag die Here julle seën. 

5 Desember 2021 

  

Tweede Sondag  

in  

Advent   

(Vrede) 

Fil 1: 3-11 

 

Mal 3:1-4 

Luk 1:68-79 

 

Luk 3:1-6 

∗ Danksegging en gebed: “In al my gebede bid ek altyd 

met blydskap vir julle almal ” 

∗ “Ek gaan nou my boodskapper stuur …” 

∗ Die loflied van Sagaria: “… [God] het sy volk in 

genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk …” 

∗ Johannes die Doper: “Maak die pad van die Here 

gereed …” 

 

Stukkies Kersvreugde                  
28 November tot 20 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 deur die loop van die jaar voorsien word 
van die nodigste. Ons gaan hierdie jaar net die volgende items 

benodig:   
Seep, Tandeborsels en Tandepasta (100ml),                       

Baba-poeier, Shampoo en Aqueous-room. 
 

Kom ons kyk of ons genoeg kan insamel sodat dit die hele jaar 
kan hou! 

Finansiële bydraes baie welkom. Ons koop graag die items self 
aan! 

ABSA Claremont, Rek 2870141125, Tak  632005, Verwysing: 
Stukkies Kersvreugde 

   

Koop ‘n lootjie en jy kan die wenner wees 
van hierdie mooi kwilt. 

Vic en Deblesse het vir ons hierdie kwilt 
geskenk om uit te loot vir ‘n 
fondsinsameling vir die gemeente. 

Kaartjies kos R50 elk en sal met ons Kersdagdiens 
getrek word. 

Die kwilt is nie nuut nie, maar steeds baie mooi.Reël 
gerus met Koos om  by die kerkkantoor na die kwilt te 
kom kyk. 

                        

Laat weet asb of jy ook 

graag ‘n Leesrooster 

wil bestel. Ons het 
twee ekstra kopieë by 

die kerkkantoor. 

Alle bestellings kan tot  

6 Desember geplaas 

word. 

8Laat ons U troue liefde belewe, skenk ons U reddende hulp, Here.  9Ek wil luister na wat God die Here sê, want sy 
woord bring vrede vir sy volk, vir dié wat Hom getrou dien. Hulle moet net nie weer afdwaal nie.  10Waarlik, uitkoms is 
naby vir dié wat Hom dien: Hy sal sy reddende mag in ons land openbaar.  11Liefde en trou sal mekaar ontmoet,                      
geregtigheid en vrede sal mekaar omhels;                                                                                    PSALM 85:8-11 AFR83  


