BULLETIN

Ons soek mense wat hierdie jaar saam met ons ŉ lekker warm
wintersbasaar moontlik sal maak.
Daar is ook spasie waar jy kan invul of jy bereid sou wees om ŉ
donasie te maak. Indien jy kontant wil gee, hoef jy slegs jou
naam en kontant in te vul. Ons sal jou kontak om seker te maak
hoe jy die skenking wil maak.
Ons benodig ook bestanddele of borge vir bv. die maalvleis en
rys wat ons vir die kerrie en rys sal benodig. Sodoende is die
verkope dan skoon wins. Normaalweg het ons Basaarlyste die
grootste gedeelte van ons inkomste gegenereer, maar hierdie
jaar het ons gevoel dat ons nie elke lidmaat gaan skakel om te
kollekteer nie. Ons hoop is dat ons gemeente steeds sal gee,
sonder dat ons elke lidmaat individueel kontak.
Elke lys het ŉ kort verduideliking van wat presies ons benodig.
Indien jy enige ander informasie wil hê, is jy welkom om die
kerkkantoor te skakel. Ons benodig nog ŉ paar koördineerders
by van die tafels. Dit beteken dat jy gekontak kan word om te
vra dat jy daardie dag verantwoordelik sal wees vir ŉ tafel en
helpers.
Daar is nog ander stalletjies, buiten dié wat ons in die saal
opgeplak het, maar dié in die saal is nou vir ons belangrik om
name by te plaas.
Ek hoop my verduideliking in hierdie skrywe is goed.
Dankie byvoorbaat vir julle betrokkenheid.
Groete
Ester
Gedruk deur: NG Rondebosch
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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
Besoek ons by: www.ngrondebosch.com
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PROGRAM VIR VANDAG
10:00
Teks:
Tema:

Prop. Heinrich Niehaus
Johannes/John 10:22-30
Herken ons Goeie Herder in ons
Moederliefde

Liewe Gemeente
Ek wil sommer net voel hoe dit voel om soos dr Johan vir julle te
skryf. (grappie)
Op 2 Julie, hou ons vir die eerste keer in twee jaar weer BASAAR.
Ons wil dit hierdie jaar klein bietjie anders doen en wil vra dat julle
as gemeente ons sal help om ŉ sukses daarvan te maak. Ons wil
outydse BASAAR hou, met dit wat jy van ŉ Basaar onthou as kind.
Ons besef dit is diep in die winter en reeds koud, maar hierdie jaar
het ons besige weke dit nie moontlik gemaak om vroeër Basaar te
kon hou nie. Ons probeer egter om Huis Lückhoﬀ se Markdae en
Basaardae in ag te neem. Vandag sal daar bladsye in die saal
opgeplak wees van elke stalletjie wat deur ons gemeentelede self
beman sal word. Ons wil vra dat jy sal gaan kyk en jou naam sal
plaas by die stalletjie wat jou die beste pas.
(brief vervolg op agterblad)

PROGRAM VIR DIE WEEK

VERJAARDAE VIR DIE WEEK

DINSDAG
10:00 Erediens HL

Babs Pienaar
08 Mei
Lenie Chapman 09 Mei
Marietjie Basson 12 Mei

WOENSDAG
19:30 Selgroep
(Freanweg 15, Rondebosch)

Baie geluk met jou verjaardag.
Mag die Here jou seën.

DONDERDAG
10:00 Moria Bybelstudie
Ons begin ŉ nuwe studie :
JAKOBUS
Hoe nou gemaak?
Wysheid vir ŉ tyd soos hierdie.
BEPLANNING VIR DIE MAAND
Saterdag: 21 Mei
09:00 Gebedsimfonie
by
Gebedshuise

Bydraes vir April 2022
Dankoffers: R13 443
(Mikpunt: R54 000)
Erediensoffers: R 2 209
(Mikpunt: R12 000)
Baie dankie vir elkeen se bydrae .

28 MAY
09:00AM - 13:00PM
HUIS LÜCKHOFF
42 Alma Road,
Rosebank

ALSO AVAILABLE
FRUIT AND VEGETABLES
WHITE ELEPHANT
CLOTHING
BOOKTABLE
NEEDLEWORK

CONTACT: RECEPTION 021 689 3633 OR WILNA STRAUSS 082 410 0412

Donderdag: 26 Mei
10:00 Hemelvaartdiens Kerkgebou

Mag die Here jou ryklik seën.

Saterdag: 28 Mei
09:00 Markdag - Huis Lückhoﬀ

BAIE DANKIE

30 Mei - 02 Junie
Pinksterdienste
10:00 Kapel HL
19:00 Kerkgebou

Dankie vir elkeen wat ‘n
vetkoek bestel het. Ons
vetkoekverkope se inkomste
gaan ten opsigte van ons
2022 Basaar.

Jaffels
Kerrie en rys
Pannekoek
Samoosas en Springrolls
Basaar Poeding
Slap tjips of tjipsrolletjie
Ontbytrolletjie

Ons vleisgeregte sal Halaal wees.

Klere
Boeke
Speletjies
Tuisgebak
“High Tea”
“Popcorn”
en
Balonne
Tee, Koffie,
Koeldrank
Lekkergoed
en
sommer nog baie
meer.
Nooi iemand en
kom kuier saam
met ons!

