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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 

KOINONIA SE HARE WAAI BEHOORLIK�� 

Vier stappers het 
hierdie maand  in 'n 
stormsterk wind die 
Pipe Track vanaf 
Kloofnek gestap. 

Pieter, Carien, Jana 
en Ilse (op haar eerste 
stap saam met ons).  

By tye wou die wind 
ons van ons voete af 
waai, maar dit was tog 
heerlik om in die               
natuur te wees.  Ons is beloon met pragtige uitsigte oor Kampsbaai. 
Ons het gestap tot by Woody se ravine, piekniek gehou en die pad                   
terug aangedurf. Dankie vir 'n heerlike oggend! Ons nooi julle almal om 
saam te kom stap. Dit is altyd ‘n belewenis. 

 

 BIDDAG VIR BESKERMINGSDIENSTE 

Ons land word deur soveel hartseer en mis-

daad geteister en ten spyte van die gevaar 

het ons bedienaars van die gereg wat op ’n 

daaglikse basis hulle lewens opoffer om ons 

te beskerm. Al voel dit soms vir ons asof              

hulle nie ’n verskil maak nie, sal ons land baie swaarder 

kry sonder hulle harde werk. 

Op 17 November nooi ons van die polisie-beamptes in ons 

omgewing om ons spesiale diens by te woon. 13 Lede woon 

hierdie oggend se erediens by. 

Ons kon hulle bedank vir hulle volgehou diens aan ons ge-

meenskap.   

Kom ons bid ook vir hulle en hulle families se beskerming.  

GEBED VIR NOVEMBER 

 

Here, U het tydens u verblyf op aarde 

nooit ver gereis nie, en altyd te voet - 

die enkele keer toe U ’n  

vervoermiddel gebruik het, 

was dit ’n nederige donkie. 

Maar Here, U het diep spore nagelaat:  

van hoop en lig 

en vrede en liefde! 

Daaruit lei ek af dit is nie die  

kwantiteit en afstand van ons  

reise wat saak maak nie,  

maar die kwaliteit daarvan. 

Daarom, Here, wees op my “reis”  

deur hierdie dag, 

die lig voor my, 

die skadu agter my, 

die helder wolk bo my, 

die vaste grond onder my. 

O Christus, wees die begin van  

al my reise, en ook die  

eindbestemming. 

 

-Na ŉ gebed van Frank Topping- 



RAILWAY VINTAGE CHRISTMAS MARKET 

 

2 Derry Road,  
Rondebosch 

 

6 December 2019  
  

16:00 - 20:00 

 

ngkrbos@mweb.co.za 

021 686 4315 

 

Food  |  Vinyl Records  |  Books  |  Clothing  |   Jewellery  and  Much More 

 

DOROTHEA—‘n GAWE VAN GOD   

‘n Ware Verhaal 

Ek lees in die koerant  van ‘n moeder wat uit moedeloosheid haar 
baba op ‘n voorstoep in ‘n gegoede  Kaapse woonbuurt  gelaat  
het, in die hoop dat die onbekende ouers vir haar kind ‘n beter 
toekoms sal kan bied. Dit herinner aan ‘n soortgelyke verhaal van 
‘n gesin wat in die koue lande van Europa woon. 

 

Dit was Oukersaand  en buite was dit wit van die sneeu. Dit pla die 
kinders in die huisie nie, want hulle nestel al nader aan die vuur. 

Skielik is daar ‘n harde klop aan die voordeur. Die vader  staan op 
en maak die deur op ‘n skrefie oop. Daar is niemand in sig nie. Hy 
waag dit verder na buite, maar struikel oor ‘n bondeltjie wat op die 
drumpel van die huis lê. Hy sien dat dit ‘n klein babatjie is, slegs’n 
paar dae oud. Die moeder, ouma en die kinders is stomgeslaan 
oor hierdie onverwagte fonds. Hy lê die kindjie versigtig neer, 
knoop sy dik jas toe en gaan na buite om te kyk of hy die persoon 
kan vind wat die baba op die stoep gelos het, maar tevergeefs.  

 

Die kindjie word nooit deur  iemand opgeëis nie. Sy leef nog 
steeds, nou ‘n vrou in haar middeljare en sy versorg die vader en 
moeder in hul gryse ouderdom, uit dankbaarheid vir hul liefdevolle 
versorging. Hulle het haar “Dorothea” genoem, wat “Gawe van 
God” beteken. 

 

Jaar na jaar herhaal hierdie wonder homself: die 
Heilige Kind Jesus, u Heiland en my Heiland, word 
aan die deur  van ons harte gelê. Hy pleit om ‘n 
woning, ‘n skuilplek, in ons hart te kan kry. Kom, laat 
ons Hom inlaat in ons hart – dan het ons  God se 
geskenk nie met ons hande aanvaar nie, maar met 
ons hart en ons lewe. 

 

“—al is Christus ‘n duisendmaal in Bethlehem gebore 
en nie in my hart nie, dan is ek nog verlore”                   

( Martin Luther ) 
deur: James Horne 

HUIS LüCKHOFF HOU BASAAR 

Op 2 November het Huis Lückhoff  

hulle tweede basaar vir die jaar gehou!  

Dit was ‘n groot sukses en deel die dag 

met ons bokke wat die wêreldbeker huis  

toe gebring het. Hulle wil graag elkeen  

bedank wat hierdie dag ‘n groot  

sukses gemaak het.  



Stukkies kersvreugde wat sal hou.…! 10 November tot 8 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 in die loop van die jaar voorsien word van die nodigste.                        
Ons samel hierdie jaar net die volgende items in: Seep, Tandeborsels en Tandepasta (100ml).                                             
Finansiële bydraes baie welkom. Ons koop graag self hierdie items in groot maat aan. 

 
ONTHOU: Daar is nog net twee Sondae oor! 

NAGMAAL EN GEDENKDIENS VIR AFGESTORWENES 

Nagmaal-Sondag en ons Gedenkdiens vir Afgestorwenes vind op 24 November plaas. Dit is ‘n mooi             

onthou-diens waar familie en vriende nog ‘n keer kans kry om vir hulle geliefdes en vriende totsiens 

te sê. 

Hierdie Sondag steek ons ‘n onthou-kers aan vir elkeen wat ons vooruitgegaan het in die jaar wat 

verby is. Hierdie jaar steek ons 15 kerse aan: 

◊ Matilda Dowry  † 05 Maart 2019 

◊ Sue Smith   † 13 Maart 2019 

◊ Joey Retief   † 01 Mei 2019 

◊ Dalene van Wyngaardt † 03 Mei 2019 

◊ Freda Scott   † 01 Junie 2019 

◊ Bennie Havenga  † 15 Junie 2019 

◊ Sophia Ackermann † 16 Junie 2019 

◊ Mervin Meyeridricks † 29 Junie 2019 

◊ Petro Swartz  † 12 Julie 2019 

◊ Johan Momsen  † 12 September 2019 

◊ Marge Basset  † 21 September 2019 

◊ Eden Russell  † 31 Oktober 2019 

◊ Fasie Kritzinger  † 13 Oktober 2019 

◊ Hannetjie Kitshoff † 22 November 2019 

Bo: Die familie en vriende wat die 15 onthou-kerse kom aansteek het vir die afgestorwenes. 

Voor (vlnr): Alwina Rautmann, Riana Kritzinger, Marietjie Basson, Irene van  Wyngaardt,    

                       Bruce Basset, Jan Momsen, Johan Marx, Jeán Vorster en Ronélle le Roux.  

Agter (vlnr): Koos Venter, Willem  Visser en Herbert Pfeiffer. 

Bo: Nagmaal word deur 

ds Jacob vd Merwe be-

dien. 

Links op die foto is ons 

leraarspaar dr Johan en 

Ansie vd Heever en regs 

op die foto is ons oud-

leraarspaar ds Jan  en Jo-

anne Momsen.                    

Ds Jan steek ook hierdie 

oggend ’n onthou-kers vir 

sy vader  aan. 



1 Desember 2019 
  
Eerste Sondag in                       
Advent (Hoop) 

Romeine 13:11-14 
Jesaja 2:1-5 
Psalm 122 
Matteus 24:36-44 

Leef gereed vir die bestemde tyd 
’n Openbaring uit Sion oor die volk 
Gebed dat Jerusalem vrede mag hê 
Profetiese rede: Wees waaksaam vir die 
wederkoms van die Seun van die Mens 

 

8 Desember 2019 
  
Tweede Sondag in Advent (Vrede) 

Romeine 15:4-13 
Jesaja 11:1-10 
Psalm 72:1-7, 18-19 
Matteus 3:1-12 

Stel mekaar se belange eerste 
Die loot uit die stomp van Isai 
Mag die koning wat God dien lank lewe 
Johannes die Doper verkondig bekering 
 

 

15 Desember 2019  
Derde Sondag in Advent  
Gaudete “Vreugde” 
 

Matteus 11:2-11 Jesus antwoord Johannes die Doper in die 
tronk oor wie Hy is 

 

22 Desember 2019 
  
Vierde Sondag in Advent (Liefde) 

Romeine 1:1-7 
Jesaja 7:10-16 
Psalm 80:1-7, 17-19 
Matteus 1:18-25 

Paulus as geroepe apostel van Christus 
’n Profesie oor Immanuel wat gebore gaan 
word 
Here, verskyn tog tot ons redding 
Die geboorte van Jesus 
 

 

25 Desember 2019 
  
Kersfees 

Lukas 2:(1-7), 8-20 
Jesaja 52:7-10 
Psalm 98 
Hebreërs 1:1-4,  (5-12) 
Johannes 1:1-14 

Die geboorte van Jesus en die skaapwagters 
wat die boodskap kry 
Die boodskapper bring ’n goeie tyding oor die 
uitkoms wat die Here gaan bring 
Sing ’n nuwe lied tot eer van die Heer 
Die openbaring van God deur die Seun 
Jesus as die Woord van God 

 

29 Desember 2019 
  
Sondag na Kersfees 

Jesaja 63:7-9 
Psalm 148 
Hebreërs 2:10-18 
Matteus 2:13-23 

Die liefde van die Here vir sy volk 
Die hele skepping prys die Here 
Jesus as die Hoëpriester en offer van versoening 
Die vlug na Egipte, kindermoord in die omgewing van Betlehem, en die 
terugkeer uit Egipte  


