4 April
Paassondag
en die week
daarna

Han 10:34-43

Maar wie besluit wat reg is?

Ps 118:

God stuur ons uit.

Jes 25:6-9

Diens van die tafel.
“Dood waar is jou oorwinning? Dood
waar is jou angel?”
Mededeelsaamheid en sorg vir
mekaar is een van die grondbeginsels
van kerk-wees.
Harmonie en vrede tussen mense is
om iets van die hemel op aarde te
ervaar – ’n seën.
God is goed, daar is niks kwaad in
Hom nie. Daarom kan jy Hom met jou
lewe vertrou. Hy is getrou en
regverdig, daarom vergewe Hy.
Jesus is onweerstaanbaar – wie met
Hom te doen kry, kan dit nie
weerstaan om in Hom te glo nie

1 Kor 15:1-11
Han 4:32-35

11 April
Tweede
Sondag
in
Paastyd

Ps 133

1 Joh1–2:2

Joh 20:19-31

Luk 24:36b-48
18 April
Derde
Sondag
in
Paastyd

Han 3:12-19
Ps 4

1 Joh 3:1-7

Joh 10:11-18
25 April
Vierde
Sondag
in
Paastyd

Han 4:5-12
Ps 23
1 Joh 3:16-24

Christus verskyn aan en eet saam met
sy dissipels sodat daar geen twyfel
kan wees dat Hy opgewek is nie.
Jesus is die leidsman na die lewe. Hy
is opgewek en dit bring nuwe lewe.
Die Here help, Hy luister as ons in
nood uitroep.
Uit sy groot liefde noem God ons sy
kinders. Dit is waarom ons onsself as
sy kinders mag sien en soos sy
kinders kan leef.
Die Here is soos ’n goeie herder – Hy
ken ons elkeen op ons naam en het
sy lewe tot ons voordeel prysgegee.
Jesus is opgewek. Daarom word ’n
siek man gesond
Om in die Here se teenwoordigheid te
leef, is die grootste gerusstelling.
Liefde is ’n werkwoord.
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Jesus, Firm Foundation
Steven Curtis Chapman

How ﬁrm a founda on, you saints of the Lord
Is laid for your faith in his excellent word
What more can He say than to you he has said
To you who for refuge to Jesus have ﬂed
Fear not, He is with us, oh be not dismayed
For He is our God, our sustainer and strength
He'll be our defender and cause us to stand
Upheld by His merciful, almighty hand
How ﬁrm, our founda on
How sure, our salva on
And we will not be shaken
Jesus, ﬁrm founda on
The soul that is trus ng in Jesus as Lord
Will press on enduring the darkest of storm
And though even hell should endeavour to shake
He'll never, no never, no never forsake…

Liewe Gemeente

‘n WêRELD WAT OP DIE BYBEL WAG

Elke jaar tydens die Pasga (die Joodse fees wat tot gevolg gehad het
dat die bevolking van Jerusalem van die gewone 50 000 tot minstens
200 000 oor die naweek toegeneem het) sou die Romeinse
goewerneur van Judea vanaf sy kuswoning in die weste, na Jerusalem
ry. Hy sou in al sy keiserlike majesteit die Joodse pelgrims daaraan
herinner dat Rome hul volledige lojaliteit, gehoorsaamheid en
onderdanigheid eis. As hulle wou, kon die Joodse volk hulle oorwinning
teen Egipte en slawerny herdenk, maar as hulle enige opstand in die
tyd sou waag, sou hulle vernietig word. Dan ry Jesus op ‘n donkie
Jerusalem van die ander kant af binne. Hoe anders is God se koms
nie! Ons sal in hierdie dae weer die Lydende Christus moet omhels.
Die implikasie is dat ons lyding omhels en dit ook as deel van ons
omvorming sien. Ek hoop dat die Paasgebeure vir jou tot seën sal
wees. Ons herdenk natuurlik nog die Paasmisterie tot en met
Hemelvaart. Van Pinkster, 17-20 Mei, wil ons graag elke aand saam
met InVia ‘n gebedsgeleentheid maak. By die byeenkomste sal daar
geleentheid wees vir stilte, die sakrament, musiek, gebed en tekste.
Kom ons herleef die eerste bedoeling met Pinkster: Om te wag op die
Here! Ons sal soggens 10:00 by Huis Lückhoff ‘n kort oordenking hê.
(Indien Covid-19 ons toelaat!)

Ek het onlangs gelees van ‘n merkwaardige agtjarige Walliese
dogtertjie, Mary Jones, wie se groot begeerte dit was om ‘n Bybel in
Engels te kon hê.

Ek probeer my oog hou op die SAMRC (SA Medical Resource Council)
se rapportering oor oortollige sterftes in die land ( https://
www.samrc.ac.za/reports/report-weekly-deaths-south-africa?bc=254 ).
Ek het genoeg daaroor geskryf in vorige kommunikasie met die
gemeente. Die belangrikef feit is steeds dat die werklike aantal sterftes
vanweë Covid-19 nie gerapporteer word nie. Vir my persoonlik beteken
dit egter net een ding: Wees waaksaam! Moet nie kanse vat deur
onnodig in openbare plekke te beweeg nie. Ons kom al die protokolle
na wat ons Sondag-erediens betref. Daar is genoeg spasie om 50
mense te akkommodeer en steeds ver van mekaar te sit. Jy kan ook op
die galery gaan sit, indien jy seker wil maak jy behou afstand.
Mag die Here ons genadig wees!
Dr Johan van den Heever

Maar hierdie Walliese wewersgesin was te arm om vir haar ‘n Engelse
Bybel te kon koop. ’n Verdere probleem was dat sy nie geweet het
waar om so ‘n Bybel te bekom nie. Mary was egter vasbeslote om ’n
soektog op tou te sit om haar hartsbegeerte te vervul. Sy begin toe om
peuselwerkies te doen, om sodoende gereeld ‘n pennie of twee in haar
spaarvarkie te kon gooi.
Na byna drie jaar se spaar, het sy gehoop om genoeg pennies
bymekaar te hê om ‘n Bybel te koop, maar die vraag was steeds: Waar
kon sy een in die hande kry?
Mary hoor toe van ‘n pastoor in die dorpie Bala, maar dit was 25 myl
ver. Na twee dae se loop, kom sy uiteindelik by die pastoor se huis
aan. Toe sy hom van haar begeerte vertel om ‘n Engelse Bybel te
bekom, skud hy net sy kop. Hy sê dat hy wel so ‘n Bybel het, MAAR
dat hy dit reeds aan iemand anders belowe het. Toe sy hom egter van
haar hartstogtelike begeerte vertel en van al haar ontberings inlig,
besef hy dat sy ‘n werklike behoefte het om ‘n Bybel in Engels te kon
lees en hy skenk dié spesifieke Bybel aan haar.
‘n Rukkie daarna, het hy op ‘n vergadering van die Religious Trust
Society (RTS) in Londen, van sy ontmoeting met Mary Jones vertel.
Hy noem toe van die groot behoefte aan Engelse Bybels in Wallis,
maar wat weens die geldnood daar, nie beskikbaar was nie. Die RTS
besluit toe om voortaan Engelse Bybels ook in Wallis te druk.
Sodoende het Mary Jones se verhaal van volharding, aanleiding
gegee tot die stigting van die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap,
wat vandag nog wêreldwyd Bybels druk vir verspreiding.
“WHAT

NS Wanneer jy hier lees, is ek en Ansie weg met ‘n maand se verlof.
Ons vertrou dat ons almal veilig sal wees, tot ons mekaar weer Meimaand sien.

WE

DO

IN

LIFE

……

ECHOES

IN ETERNITY”
(uit GLADIATOR)
Deur: James Horne

Ruan

Ellis

02-Apr

Mariet

Opperman

15-Apr

Alissa

Kriel

03-Apr

Annette

Van Rooyen

15-Apr

Ivy

Johl

04-Apr

Erina

Du Toit

19-Apr

Cora

Louw

04-Apr

Lorna

Pfeiffer

19-Apr

Thea

Coetzer

05-Apr

Ivan

Vivier

19-Apr

Renee

Stronach

07-Apr

Hendrik

Coetzer

23-Apr

Wessel Fourie

09-Apr

Joey

Smith

23-Apr

Trudi

Faber

09-Apr

Phillip

Willemse

24-Apr

Renée

Le Roux

11-Apr

Magdel

Oosthuizen

28-Apr

Estelle

Lotter

12-Apr

Susan

Vermeulen

28-Apr

MUNTLEGGING-2021
Ek dink as ek moet eerlik wees, is daar altyd iewers ‘n 20c of een of
ander bruin-geldjie wat iewers rondlê. Met Covid en die feit dat ons
Sondagskool nie bymekaar kom nie, is daar nie meer ’n Sondag
waar die kinders hulle munte kan uitpak nie, maar nou het ons die
gemeente nodig, om saam namens ons Sondagskool, weer soos
kinders te word. Die munte wat by jou rondlê, kan saam met ons
almal se munte ‘n groot verskil maak, eerder
as om net rond te lê.
Ons gaan weer hierdie jaar ons inkomste uit
die muntlegging aan Stukkies Kersvreugde
toeken.
Huis Lückhoff benodig reg deur die jaar die
produkte wat ons met hierdie geld koop.
Bring asb julle munte in ŉ sakkie en gooi in
ons offerande sakkie by die deur.

Baie geluk Magda van Zyl en E enne Groenewald met julle
verjaardae. Mag die Here julle in hierdie nuwe jaar seën. Ons
hoop ons kan julle gou weer by die kerk sien.

Een van ons lidmate word vir die
9de keer ‘n “Groot-ouma!”
Lenie Chapman, is al jare ‘n lidmaat van
ons gemeente. Sy het op 16 Februarie
die “groot-ouma” geword van Dalton
May-Bancroft.
Mamma, Tenielle Bancroft, is Lenie se
kleindogter. Hierdie ouma is sommer
baie trots. Baie geluk, hy is pragtig!

BUILD ON A STRONG FOUNDATION
Wêreldbiddag vir Vroue
2021

Ons buurgemeentes het
saam met ons gemeente se
vroue (en ‘n paar mans), by
ons
kerksaal
bymekaar
gekom vir die Wêreld Biddag

Van link: Jaco en Leanne vd Merwe
(Anandi se broer en familie) links
agter, Johan en Louise vd Merwe,
Roselle Ellis, Ruan en Anandi Ellis.

vir Vroue se saambid-dag.
Hierdie jaar se tema was om
op sterk fondasies te bou! Die
geleentheid was goed ondersteun en ons nooi byvoorbaat
reeds die gemeente om volgende jaar hierdie byeenkoms
by te woon.

Baie dankie aan elkeen wat hierdie dag bygewoon het!

Bo: Ruan, Anandi en hulle
twee dogtertjies. Sophia en
Emma is twee baie mooi
dogtertjies.

Dit was lekker om hierdie naweek die Ellis-gesin se jongste dogtertjie
te doop. Emma Roselle Ellis is op 26 Maart 2020 gebore.
Die Ellis gesin het vroeg in Maart deel geword van ons familie. Baie
geluk julle. Hoop ons stap nog ‘n lang pad saam.

Gebedskalender vir April 2021
Sondag

Maandag

Dinsdag

PASE
Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1

2

3

GOEIE VRYDAG

Ons bid vir ‘n
Ons dank die Here
geseënde Paasfees dat Hy die kruis vir
ons gedra het

4

PAASFEES
DAG VAN DANKSEGING
EN VEROOTMOEDIGING

5

11

12

GESINSDAG

Ons bid vir goeie
verhoudinge in ons
gesinne
Ons dank die Here
dat Hy opgestaan
het uit die graf
PASE

Ons bid vir Pierre
en die InVia
gemeente

18

PASE

Ons bid vir armes
wat nie kos het nie
en sȇ dankie vir instansies wat bereid
is om kos te
voorsien

19

Ons bid vir die
kantoorpersoneel Koos, Ester en
Gavin

Ons dank die Here
dat Hy so in ons
finansies voorsien

25

26

PASE

Ons bid dat ons
gemeente ‘n
biddende ingesteldheid sal hȇ

Ons bid vir ons
regering vir wysheid
en insig

7

6
Ons bid vir die
personeel en
inwoners van Huis
Rosedon

13

14

Ons bid vir die
personeel en
inwoners van Huis
Lückhoff

Ons bid vir die
personeel en
inwoners van
Avondsrus en
Grosvenor
VRYHEIDSDAG

Ons bid vir die
President van ons
land, Mnr
Ramaphosa

Ons bid vir die
leerkragte en leerders in ons skole

15

9

10

Ons bid vir ons
mense wat alleen
en eensaam is, dat
hulle God se
nabyheid sal ervaar

Ons bid dat
mense bewustelik
sal optree met ons
omgewing en die
bewaring van die
natuur

16

17

Ons bid dat ons
Gemeente
nuwe
Ons bid vir
Ons dank die Here
Ons bid vir Danie &
geleenthede
in
ons
instansies
soos
vir
wonderlike reën
Esther van Niekerk
gemeenskap
sal
U-Turn
en
Badisa
en
bid ook vir
en gesin plekke waar dit nog
raaksien, wanneer
vir die
Masedonië
ons uit die inperking onbaatsugtige werk
droog is
kom
wat hulle doen

21

20

27

Ons bid vir Wessel
en Joan van der
Merwe - Angola

8

Op hierdie
Stil-Saterdag
spandeer ons
10 min in stilte

22

23

Ons bid vir Benson
Ons bid vir die
Ons bid dat ons
Sakala en gesin - Rondebosch Polisie Christus sigbaar sal
Nairobi
maak deur ons
woorde en dade

28

29

Ons bid vir Allen
Ons bid vir ons
en Lorraine
mense se veiligheid
Knowels - opleiding
en gesondheid
van sendelinge

30
Ons bid vir Ds
Bennie Nicholls en
die VG gemeente

24
Ons bid vir ons
land se ekonomie
wat ‘n erge krisis
beleef

Pierre du Plessis word gelegitimeer......
Baie geluk aan Pierre Du Plessis van InVia wat
Maandag 29 Maart as proponent in die NG Kerk
gelegitimeer is. Pierre is dus nou beroepbaar.
Wie is Pierre Du Plessis?
Hy vertel:
“Ek is gedoop in 1979 in NG Bloemfontein Wes en het belydenis afgelê
in NG Garsfontein in Pretoria in 1996. Ek het vroeg in my twintigerjare
betrokke geraak by die kerk en ‘n diep liefde vir haar en die bediening
ontwikkel. In 2005 het ek ervaar dat die Here my roep na die bediening
en kort daarna het ek en ‘n paar vriende ‘n kerk geplant, ‘n gemeenskap
vir juis dié wat nie in ander geloofsgemeenskappe ingepas het nie.
3rdplace was een van die eerste intensionele missionale
geloofsgemeenskappe in Suid-Afrika. Ek het intussen Teologie studeer
by UNISA en ‘n B graad in teologie behaal. Vir die laaste twee jaar
ervaar ek hoe die Here my terugroep na my wortels, na die NG kerk.
Tans is ek kampusleraar by Invia Gemeente, ‘n kontemplatiewe
gemeenskap in Kaapstad, ‘n gemeenskap met ‘n groot klem op
geloofsvorming, geloofsgewoontes en aksie.” Pierre het ook ‘n Diploma
in Mode-ontwerp (London International School of Fashion – 1999.) en
is by Univ van Stellenbosch ingeskryf vir
nagraadse studie in Teologie. Sy boek
‘Jesus Ruik na Mirre en Stof’, 2016
Lux Verbi, is ‘n ontvanger van die
Andrew Murray, Desmond Tutu, Gerrit
Brand prys vir die beste publikasie deur
‘n debuut skrywer in ‘n amptelike taal,
2017.
Pierre is getroud met Rialette en hulle
het twee kinders, Noah en Luther.

Argyleweg 9, Rondebosch is al vir baie jare ons gemeente se Pastorie. In
Maart het Ansie en Gavin die groot taak aangepak om die buite-mure van
Huis Hokaai te verf.
Ek hoor dit was baie GROOT werk. Maar na 4 dae se harde werk, is die
mure nou weer mooi geverf. Baie dankie Ansie en Gavin….ek hoor dr.
Johan het ook vir ‘n uur of wat handjie bygesit.
Ons hoop ook om in die nabye toekoms Huis Hokaai ŉ nuwe baadjie aan
die buitekant te gee.

Ons is bykans twee volle jare besig om die regte prosedures te volg om
ons kerkgebou te mag opknap. Omdat ons gebou so oud is, moes ons
deur die “Heritage Western Cape” werk om toestemming te kry. Oor die
jare heen was Henry Fagan & Partners ons gemeente goedgesind en het
hulle pro-bono meeste van die opvolg- en navorsingswerk gedoen. Ons is
nou toestemming verleen om te mag begin. Ons is in die proses om
kwotasies in te win. Ons hoop om eersdaags herstelwerk aan ons
kerkgebou te begin. Indien jy voel jy wil ten opsigte van ons Boufonds
bydra, merk asb jou donasies duidelik: Boufonds. Ons het reeds R15 650
wat ons oor die laaste paar jaar as donasies ontvang het ten opsigte van
die Boufonds. Ons hou julle op hoogte van die vordering.

