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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 

JESUS BID 
1
Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na 

die hemel toe opgekyk en gesê: 

“Vader, die tyd het gekom. Verheer-

lik u Seun, sodat die Seun U kan ver-

heerlik. 
2
U het Hom immers die vol-

mag oor die hele mensdom gegee 

om aan almal wat U Hom gegee het, 

die ewige lewe te gee. 
3
En dit is die 

ewige lewe: dat hulle U ken, die 

enigste ware God, en Jesus Christus, 

wat deur U gestuur is. 
4
Ek het U op 

die aarde verheerlik deur die werk 

te volbring wat U My gegee het om 

te doen. 
5
Verheerlik U My nou ook 

by U, Vader, met die heerlikheid 

wat Ek by U gehad het voordat die 

wêreld bestaan het.  
6
“Ek het u 

Naam bekend gemaak aan die              

mense wat U My uit die wêreld 

gegee het.  

Lees die res van Johannes 17 

 

Het jy geweet dat Jesus vir jou ook 

gebid het in Johannes 17. 

∗  Johannes 17:1-5 

   Bid Jesus vir himself 

∗  Johannes 17:6-10   

   Bid Jesus vir die dissipels 

∗  Johannes 17:11-17 

   Bid Jesus vir jou en my 

∗  Johannes 17:18-21 

   Bid Jesus vir die kerk 

 

 

 

 

LIEFDESMAAL 

Op 18 April om 19:00 hou ons as      

gemeente saam ‘n liefdesmaal in die 

kerksaal. Ons nooi elke lidmaat om 

hierdie geleentheid by te woon. Ons 

wil graag vra dat jy voor 12 April sal 

laat weet of jy ook hierdie geleentheid 

sal bywoon. Daar is geen koste         

verbonde aan hierdie geleentheid nie. 

Kontak gerus die kerkkantoor met jou 

bespreking. 

 

Vyfde Sondag 
in Lydenstyd 

7 April 2019 

 

Jesaja 43:16-21 

Psalm 126 

Filippense 3:4b-14 

  

Johannes 12:1-8 

 

God gaan iets nuuts doen. 
Die Here kan die lot van              
Sion verander. 
Ons kan net in Christus ver-
lossing vind en nie in ons 
godsdienstige rituele en dade 
nie. 
Jesus word gesalf in Betanië. 

 

Sesde Sondag 
in Lydenstyd – 
Palmsondag – 

Feesdiens 

14 April 2019 

 

Palm -  
Psalm 118:1-2,  
Psalm 118:19-29 

Passie -  
Lukas 22:14 

Lukas 19:28-40 

Jesaja 50:4-9a 

Psalm 31:9-16 

  

Filippense 2:5-11 

 

 

Die Here se troue liefde duur 
vir ewig. 
  

Die Pasga en instelling van 
die nagmaal. 
Jesus se intog in Jerusalem. 
Wie die Here onskuldig            
verklaar het, kan niemand             
anders skuldig verklaar nie. 
Die Dienaarslied oor Christus 

 

PAASFEES 

21 April 

 

Johannes 20:1-18 

Handelinge 10:34-43;  
Psalm 118:1-2, 14-24;  
1 Korintiërs 15:19-26 
en Lukas 24:1-12 

 

 

28 April 2019 

Tweede Son-
dag van  
Paastyd 

Quasi Modo  

Geniti –  
“Soos pasge-
bore 

kindertjies” uit 
1 Petrus 2:2 

 

Handelinge 5:27-32 

  

Psalm 118:14-29 of 
Psalm 150 

Openbaring 1:4-8 

  

Johannes 20:19-31 

 

God het deur die opstanding 
Jesus verhoog tot Leidsman 
en Verlosser. 
Die Here doen kragtige dade. 
Laat alles wat asemhaal die 
Here prys. 
Aan Jesus Christus, die 
Eerste om uit die dood op te 
staan, al die eer. 
Jesus verskyn aan sy dis-
sipels na sy opstanding. 



SAINDON’S KUIER 

3 Maart besoek Normand en 

Henriette Saindon ons ge-

meente en vertel ons meer 

van hulle werk by SIM SA. 

Indien jy hulle werk wil 

ondersteun, kan donasies 

direk oorbetaal word aan SIM 

SA met verwysing Saindon. 

SIM Southern Africa 

Standard Bank,  

Blue Route Branch 

Acc. number: 072 877 014 

Branch Code: 025 609 

Koinonia en die Boomslang-grotte 

Die Koinoniastappers het die 

Boomslang-grotte bo Kalkbaai  

gaan opsoek. Die roete is on-

geveer 4km, rofweg 2 uur se 

stap, as jy nie stop en rus nie. 

Die grotte het twee ingange, 

een wat oor Vishoek uitkyk en 

die ander, aan die Suidekant, 

wat oor die “Echo valley” 

uitkyk. Beide hierdie ingange 

word   gebruik deur stappers 

wat die grotte wil besoek. Bo is 

‘n foto vanuit die grotte na buite 

en die foto links bo is deur Pieter 

Janse van Rensburg geneem. Sy 

opmerking was “dat die roete nie 

verniet die Crassula roete                 

genoem word nie,” met ver-

wysing na die mooi Crassulas 

wat hulle op roete gevind het. 

VOLUNTAS  DEI     -    DIE  WIL VAN GOD 

 

Die Lydingstyd bring ons nader aan die lyding van een Man, 
naamlik die Man van Smarte. 
Daar in Getsemane het Hy gely soos niemand ooit tevore  
gely het nie.  
Daar het Hy gebid met trane van wroeging en die bloedsweet 
van angs.  
Daar is vir die eerste maal die woorde: “Fiat Voluntas – U wil 
geskied”, gebid. 
“Vader as dit U wil is, laat hierdie beker my verbygaan=.. 
nogtans nie soos ek wil nie, maar laat U wil geskied”. 
 

As jongeling wou ek hê die lewe moes loop volgens my eie 
plan en ek wou my eie lot bepaal en soms ook die lot van  
ander.  
Die lesse wat voorspoed en welslae van my eie pogings my 
geleer het, is té min om van te praat. Ek het wel heelwat 
geleer uit die teenspoed en mislukkings van my pogings en 
dit was ondervinding wat geen geld kan koop nie.  
 

As ons begeertes en ons vurigste wense misluk en as ons    
intense hoop teleurstel, dan hoef ons egter nie te wanhoop 
nie, WANT met geloof, vertroue en danksegging kan ons sê: 

 

  Fiat Voluntas -------- U wil geskied.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deur: James Horne              



 

Wêreld Biddag vir Vroue 2019 

1 Maart 2019 kom die dames van ons gemeente, sowel as die buurge-

meentes, by  NG Rondebosch bymekaar vir die Wêreld Biddag vieringe. 

Hierdie dag word wêreldwyd gevier. Hierdie jaar se program is deur ‘n 

vrou vanuit Slowenië opgestel. Om meer te lees omtrent hierdie dag se 

vieringe gaan kyk gerus: https://worlddayofprayer.net/index.html 

MUNTLEGGING 2019 

Die Kategete en Jeug het 

besluit om vir 2019 ‘n 

fondsinsameling  te loods deur 

al die muntleggingsgeld te 

spaar en vir Huis Lückhoff se 

Stukkies Kersvreugde aan te 

wend. Die muntleggingsgeld 

sal die  Sondae voor die skole 

sluit, plaasvind. Daar is steeds 

drie datums oor vir die jaar.  

Ondersteun ons kinders in 

hulle poging om ‘n verskil te 

maak. Ons sal u op hoogte hou 

van ons vordering deur die 

jaar.  

Ons staan sover op R500. 

ASWOENSDAG 

42  L idmate  woon  ons 

Aswoensdag-diens by. Dr Johan  

maak die simbool van die kruis 

met die as van palmtakke en 

olyfolie, wat saamgemeng word, 

op die voorkoppe van die                    

lidmate. Dit was ‘n gewyde                

atmosfeer en ons neem saam 

die tekens van die nagmaal. Bo 

Gerda Groenewald ontvang die 

teken van die kruis op haar 

voorkop. Onder steek Thea en 

David Lotz ‘n gebedskersie aan. 

Meer van ons lidmate het ook in 

toewyding ‘n kers aangesteek. 

Naam Van Verjaar 

Elsabé Chapman 2 April 

Alissa Kriel 3 April 

Ivy Johl 4 April 

Cora Louw 4 April 

Thea Coetzer 5 April 

Renee Stronach 7 April 

Trudi Faber 9 April 

Renée Le Roux 11 April 

Estelle Lötter 12 April 

Mariet Opperman 15 April 

Annette Van Rooyen 15 April 

Erina Du Toit 19 April 

Lorna Pfeiffer 19 April 

Ivan Vivier 19 April 

Hendrik Coetzer 23 April 

Joey Smith 23 April 

Phillip Willemse 24 April 

Bennie Havenga 28 April 

Magdel Oosthuizen 28 April 

Susan Vermeulen 28 April 



Tot ons mekaar weer sien…... 

Ons ‘Railway Vintage Market’ vind weer op 5 April plaas. Kom onder-

steun ons mark. Ons sien tog nuwe gesigte en hoop om ook vir jou daar 

te sien. Ons stalletjies kos net R60 en as jy sou belangstel om ook ‘n 

stalletjie te bespreek, kan jy gerus die kerkkantoor kontak vir meer in-

ligting. Bo: Staan Talita en Pieter gereed om aan jou ‘n worsbroodjie te 

bedien. 

6/06/1914 - 7/10/2018 

Anna Elizabeth 

Beukes 

Tannie Anna was ‘n 

lidmaat by VGK                

Rondebosch en het 

‘n volle 104 jaar oud 

geword. 

Die rolstoel wat             

agter in die kerkge-

bou staan,  is jare     

terug aan haar ge-

skenk en haar fami-

lie het dit weer aan 

ons gemeente ge-

skenk om te                    

gebruik. 

Yvonne Beukes 

spreek haar dank 

uit teenoor gemeen-

te Rondebosch vir 

hulle liefde en om-

gee. 

3/02/1924 - 5/03/2019 

Matilda Dowrie 

Kom oorspronklik 

van Oudshoorn af. 

Sy  word aangeneem 

op  13 Junie 1940 en 

lê belydenis af op           

16 Junie 1941. 

Sy kom meld haar-

self aan by NG            

gemeene Ronde-

bosch in Julie 2017 

en is slegs vir ‘n kort 

tydjie deel van ons             

gemeente.  

Sy het met haar af-

sterwe steeds in 

Huis Avondrus           

gewoon, waar ons 

steeds een keer ‘n 

maand ons lidmate 

besoek. 

12/10/1919 - 9/03/2019 

Christina Susanna 

Magdalena Smith 

Sue, soos die meeste 

van ons haar geken 

het, was baie  jare ‘n 

inwoner by Huis 

Piet du Toit. Sy het 

gereeld ons dienste 

bygewoon en het oor 

die jare ‘n baie spe-

siale vrienskap met 

Wynie Cromhout 

gehad. Hulle het 

meeste aande saam 

geëet en gekuier.  

Wynie, baie dankie 

vir die mooi vriend-

skap wat jy oor die 

jare met tannie Sue 

gehad het. Dit was 

baie spesiaal. 

 VENSTERS LYK NUUT 

Ons wil baie dankie sê aan Tim Chaplin 

van Back to Wood wat vir ons die rame 

van die vensters herstel en vernis het. Al 

hierdie vensters kan weer oop- en toe- 

maak. Ons hoop om die binnekant van ons 

kerkgebou in die toekoms te laat restou-

reer. Ons wil groot waardering uitspreek 

vir die erflating wat ons ontvang het met 

die afsterwe van Pam de Klerk.Ons het 

hierdie erflating gebruik vir die herstel 

van die vensters en ook gedeeltelik aange-

wend vir die verfraaing van die area by die 

“Muur van Herinnering.” 


