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PSALM 23: 1PSALM 23: 1PSALM 23: 1PSALM 23: 1----6666    

1'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, 
ek kom niks kort nie.  2Hy laat my rus in groen 

weivelde. Hy bring my by waters waar daar 
vrede is.  3Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op 

die regte paaie tot die eer van sy Naam.  
4Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek 

nie bang wees nie, want U is by my. In u 
hande is ek veilig.  5U laat my by 'n feesmaal 
aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U 
ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai 

met hartlikheid.  6U goedheid en liefde sal my 
lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die 

huis van die Here tot in lengte van dae. 

 

Geseënde Christusfees Geseënde Christusfees Geseënde Christusfees Geseënde Christusfees     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Uit die KerkkantoorUit die KerkkantoorUit die KerkkantoorUit die Kerkkantoor    



“DIE KUNSTENAAR VERDWYN, MAAR SY WERK BLY VOORTBESTAAN”   

Credo van die Suid-Afrikaanse Onderwysers Unie. 
 

Met die deurblaai van die inligtingsbrosjure van die bekende Westminster-

Abdy in Londen, het die volgende grafskrif my opgeval: “GOD BURIES THE 

WORKMAN, BUT THE WORK GOES ON”  

Hierdie grafskrif stem ooreen met die bogenoemde Credo van die SAOU.          

Die Westminster-Abdy, ’n enorme kerkgebou, is ook die laaste rusplek van 

verskeie monarge en bekende Britse geskiedkundige figure. Die genoemde 

grafopskrif herinner ‘n mens daaraan dat die lewe nog voortgaan, ondanks die 

feit dat die mens self afwesig is.  

                                                                                                                                       

Met Covid-19 het die wêreld, asook Suid-Afrika, die afgelope  jaar ongekende 

lewensstorms ervaar.  Wat gaan 2021 vir ons inhou?  

‘n Jaar waarin daar van ons verwag gaan word om aan te pas by die ”NUWE 

NORMAAL”? 

Na die sluipmoord op pres. Lincoln, was daar in die VSA ontnugtering en 

paniek. Daar verskyn toe op kennisgewingsborde, die wyse en kalmerende 

woorde:  

“GOD LIVES AND THE GOVERNMENT IN WASHINGTON WILL LIVE ON” 

 

In die Bybel lees ons dat die volk van die Here, na die dood van Moses, ook by 

nuwe omstandighede moes aanpas: ‘n Nuwe leier, Josua.  

Watter pad sal hy met hulle loop? Maar toe bemoedig die Here vir Josua: 

”Soos Ek met Moses gewees het, sal  Ek met jou wees….Ek sal jou nie 

begewe en jou nie verlaat nie.“ 

Hierdie woorde beklemtoon die ewige teenwoordigheid van God, ten spyte van 

Rampe en Pandemies wat kom en gaan. Dit was God se teenwoordigheid wat 

ons voorouers deur die eeue die toekoms laat ingaan het.  

                                                                                                                                         

En vir my en vir jou, as ons in 2021 in die lig van God se versekering die Nuwe 

Jaar binnegaan, is dit ook die troos:  

 

“Ek sal jou nie begewe nie en jou nie verlaat nie….” 

DAAROM, GAAN AAN MET DIE WERK! DIE HERE SAL VOORSIEN! 

 

Deur : James Horne  

Liewe vriende 
 
Wie het verlede jaar hierdie tyd gedink dat 2020 sou verloop soos dit verloop 
het? Nou lê 2021 voor ons! Wat ons geleer het, is: Die mens wik maar God 
beskik. Jakobus se woorde is nou meer as ooit waar (Jak 4:13-15): Kom nou, 
julle wat sê: “Vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan en 'n 
jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak.” Julle weet nie eers wat 
môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dit is maar 'n miswolkie wat net 
vir 'n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. 15: Julle moet eerder sê: “As 
die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen.” 
 
Die NG Kerk staan opnuut in die spervuur en daar is sprake van skeuring. 
Dalk bly dit ver van ons gemeente af, maar dit reflekteer so sleg in die media 
en op sosiale media. Is dit werklik vir gelowiges so moeilik om in eenheid 
saam te leef en te aanbid? Kom ons maak dit ook ‘n nuwe fokus in ons 
gemeente. Soos in enige familie, is daar soms verskil van mening, selfs rusie 
en konflik. Laat ons egter altyd onthou - die eenheid en liefde in Christus is 
meer as ons verskille. Maak dit ook ‘n beginsel in jou huis: “Ons gesin sal ten 
spyte van verskille, altyd die liefde en eenheid van Christus soek en koester.” 
 
Wat wag vir ons in die nuwe jaar? ‘n Paar sake raak nou al duidelik: Misdaad 
gaan al hoe meer toeneem. Miskien is ons in sommige van ons woonbuurte 
nog nie deur die toename in misdaad geraak nie, maar wees veilig. Covid het 
nog nie verdwyn nie, bly gesond. Geld gaan minder word. Jou eie besteebare 
inkomste gaan onder druk wees, soos wat alles duurder raak. Dit het ook sy 
impak op ons gemeente se aktiwiteite. Ons lidmate word ouer, dit raak al hoe 
moeiliker om begrip vir ons jonger lidmate se behoeftes te hê. Wees geduldig 
met hulle en met dit wat ons probeer doen om juis ook vir ons jonger lidmate 
(en InVia) ‘n tuiste te bied. Kom beleef saam met ons ons Week van Gebed 
18-21 Januarie om 19:00 in die kerkgebou. Saam met InVia, beloof dit om 
vars en nuut te wees. 
 
Ons dink aan geliefdes wat in 2020 vertrek het. Ons harte gaan uit na hulle 
wat rou en ander wat met siekte worstel. Ons dink aan ons jonger lidmate wat 
erge druk by hulle werk ervaar en verlies aan inkomste beleef. Ons is 
dankbaar vir nuwe gesondheid, kleinkinders wat hulle opwagting gemaak het 
en mylpale wat bereik is. Kan ons die nuwe jaar ingaan met ‘n nuwe 
ingesteldheid? Ons weet siekte, dood en verlies sal deel wees van ons 
lewens. Dit is soos die ANC-regering, dit wil nie weggaan nie en teister ons. 
Tog, Christus gee ‘n innerlike vrede wat alle verstand te bowe gaan. Daarom 
kan ons met meer dankbaarheid lewe, miskien ook met meer eenvoud. 
Onthou 2020 is agter ons, dis verby. 2021 is ‘n skoon lei wat wag om op 
geskryf te word. Ons het egter net nóú om aan ‘n nuwe verhaal van hoop te 
kan skryf. 
 
Mag 2021 vir ons almal ‘n gesonde jaar wees, wetende ons reis saam met die 
Here. 
 
Groete in Christus 
Dr Johan van den Heever 



Tiende-Maand 

 
Dankoffers: R97 852 (Mikpunt: R120 000) 

 
  

Baie dankie vir elkeen se bydrae.  Ons het nie 
heeltemal ons mikpunt gehaal nie, maar die 
Here seën ons gemeente finansieel. Mag die 

Here jou seën vir jou bydrae. 
 

Ons het hierdie maand ook ‘n substansiële 
bedrag uit ‘n boedel ontvang en ons wil die 

Here daarvoor eer gee. 

   
Ester Freeman 09 Jan 

Joleen Botha 11 Jan 

Lorraine Edwards 13 Jan 

Juliette Kriel 15 Jan 

Peetie Swart 16 Jan 

Harry Shaw 21 Jan 

Helene Pool 23 Jan 

Grietema Burger 24 Jan 

Aletta Pearce 24 Jan 

Koos Venter 24 Jan 

Madelief Louw 27 Jan 

Willem Visser 29 Jan 

Brief uit die Kerkkantoor: Ester Freeman 

 
Welkom by ons nuwe jaar! Nuwe Hoop! Nuwe Lewe! 
 

KLAAGLIEDERE 3:22-23 AFR83 

“...deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen 

einde aan sy on$erming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot!” 

 
Ek het lanklaas vir julle geskryf. Wat ‘n jaar het ons agter die rug? 
Ek het net weereens besef, ...’ons is (slegs) tot alles in staat deur 
Christus (alleen) wat ons krag gee’… (FILIPPENSE 4:13 AFR83 -  
Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.) 
 
My hart wil dankie sê aan die Here vir sy voorsiening en getroue 
liefde vir ons. Dankie vir julle, as gemeente, wat ons in hierdie tyd 
as kantoorpersoneel gedra het. Dankie vir julle finansiële bydraes 
wat nie opgehou het in hierdie tyd nie.  
 
Ek, Koos, Gavin en dr Johan het nooit een maand nié salaris 
ontvang nie, terwyl so baie ander gemeentes nie hulle personeel 
kon betaal nie. Dankie dat julle vir mekaar uitkyk en vir mekaar bid. 
(GALÁSIËRS 6:2 AFR53 - Dra mekaar se laste en vervul so die wet 
van Christus.) 
 
Ons simpaBe aan dié lidmate, wat in hierdie tyd familie en vriende 
aan die dood moes afstaan. Ons “Herdenkingsdiens vir 
Afgestorwenes” sal eersdaags plaasvind, om nog een laaste 
huldeblyk te bring aan diegene wat ons vooruit gegaan het. 
 
Vir ons wat nog hier is...kom ons leef hierdie jaar met een doelwit 
voor oë ... om alles wat ons doen te doen tot uitbreiding van Sy 

Koninkryk! 
 
Nogmaals welkom in 2021! 



3 Januarie 2021 
Week van Epifanie 

 

Jes 60:1-6 Aankondiging van God se Heil. 

Ps 72: 1-7, 10-14 ’n Gebed vir die koning om volgens God se wil te regeer en regverdig oor die volk en 
verdruktes te beslis  

Ef 3:1-12 Die geheimenis is dat ook nie-Jode deel van die volk van God en lede van die liggaam van 
Christus word  

Matt 2:1-12 Vertel die verhaal van Jesus se geboorte, met sterrekykers uit die Ooste wat hom eer bring 

10 Januarie 2021 
Eerste Sondag 

ná Epifanie 

Ps 29 Erken die stem van die Here 

Gen 1:1-5 God het gesê … en daar was … 

Han 19:1-7 Die doop in die Naam van Jesus bring die Gees 

Mar 1:4-11 Jesus word gedoop en die Gees bevestig Hy is die Seun van God 

17 Januarie 2020 
Tweede Sondag  

ná Epifanie 

Ps139:1-6, 13-18 Die Here ken my 

1 Sam 3:1-10 , 11-20 God praat met Samuel as seun, oor wat Hy met Eli se seuns gaan doen 

1 Kor 6:12-20 Eenheid met God impliseer ’n heilige lewe (tempel van God) 

Joh 1:43-51 Jesus roep Filippus en Natanael as dissipels 

24 Januarie 2021 
Derde Sondag  

ná Epifanie 

Ps 62:5-12 Die Here alleen is my rots, my redding 

Jona 3:1-5,10 God praat ’n tweede keer met Jona en stuur hom na Nineve 

1 Kor 7:29-31 Die tyd is min en die gestalte van hierdie wêreld is aan die verbygaan 

Mar 1:14-20 Jesus sê: “Die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande.” 

Mar 1:21-28 Jesus onderrig met gesag in die sinagoge in Kapernaum 

Deut 8:15-20 Die Here sal ’n profeet uit sy volk se midde laat opstaan 

Ps 111 Prys die Here met ontsag! 

1 Kor 8:1-13 Om te eet of nie te eet nie 

31 Januarie 2021 
Vierde Sondag  

ná Epifanie 



WWDP/Vroue Wêreld Biddag WWDP/Vroue Wêreld Biddag WWDP/Vroue Wêreld Biddag WWDP/Vroue Wêreld Biddag ----    10 Kerke kom byeen: Advent tee10 Kerke kom byeen: Advent tee10 Kerke kom byeen: Advent tee10 Kerke kom byeen: Advent tee    

 
Hierdie byeenkoms is 'n uitreik van ons gemeente na die 9 ander gemeentes in 
die Rondebosch/Rosebank/Mowbray-kring, wat spruit uit die Wêreld Biddag vir 
Vroue. 
 
Die afgelope 4 jaar het die gebruik posgevat om gereeld bymekaar te kom vir 
geestelike ondersteuning en gesellige verkeer, want daar het 'n behoeLe 
ontstaan om meer kontak met ander gemeentes te maak, in plaas van net 
eenmaal per jaar. 
 
Op die 6de Maart vanjaar, het dieselfde groep bymekaar gekom, vir die jaarlikse 
Biddag vir Vroue wat by die Mowbray BapBste Kerk plaasgevind het. Min het 
ons geweet dat ons mekaar vir 9 maande nie sou sien nie.  WaMer seën en 
genade was dit, dat die eerste weersien  
gegroei het van die beplande 
huisvergadering vir 6 of 8 vriende, tot die 
pragBge byeenkoms in ons kerksentrum. 
 
Jammer dat ons leraarspaar nie 
teenwoordig kon wees nie, as gevolg van 
afsondering, maar Ester, Koos en JulieMe 
het Rondebosch gemeente se kant 
uitstekend gebring ... met groot 
waardering van besoekers van die ander 
gemeentes. 
 
Ons is groot dank verskuldig aan Ester, wat 
onmiddellik die leiding wonderlik 
oorgeneem het en vir Koos se bystand 
soos gewoonlik.  
 
JulieMe het weereens die musiekleiding 
pragBg waargeneem. Ons waardeer almal 
se onbaatsugBge hulp met hierdie uitreik. 
 
Groete  
Ina duToit   

(namens VWB) 
 

 

Bo: Die toiletware wat ons gemeente aangekoop en geskenk het. Baie dankie! 

Middel: BabeMe het bakke gemaak, wat gevul en gemerk was vir elke inwoner wat 

iets ontvang het. Hier het beide InVia Kaapstad en Gemeente Rondebosch deel 

uitgemaak van dié saak.  Onder: Hier ontvang die inwoners hulle pakkies. 

Elke November en Desember, 
samel ons gemeente die basise 
toiletware vir  Huis Lückhoff se 
Siekeboeg en Demensie-
eenheid in. 
 
Hierdie jaar het InVia 
ingespring en die mooiste         
geskenkpakkies opgemaak, 
waaronder daar juis die 
basiese toiletware was, wat 
ons elke jaar insamel. 
 
BabeMe van der Linde beharBg 
ons kruidenierskas by Huis 
Lückhoff en kyk met groot 
deernis na elke persoon se 
behoeLes. Baie dankie 
BabeMe. 
 
Dankie vir almal wat hierdie 
jaar bygedra het. Julle besef 
nie waMer groot verskil hierdie 
skenkings maak vir die 
inwoners wat dit ontvang nie. 



Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag 

     1 NUWEJAARSDAG 

 
Ons bid vir genesing en 
heling spesifiek wat 
Covid-19 betref. 

2 
 
Ons bid dat 2021 vir ons 
gemeente ‘n geseënde 
jaar sal wees. 

3 EPIFANIETYD 

 
Ons bid dat ons 

uitsaaidienste mense oor die 
wêreld sal raak. 

 

4 

 
Luister biddend na die 10 

min meditasie. 

5 

 
Ons bid vir die eredienste 

by Huis Lückhoff 
 

6 

 
Ons bid vir ons 

sendelinge in Nairobi, 
Benson Sakala en sy 

gesin. 

7 
 

Ons bid vir 
gesondheidspersoneel 

wat steeds met Covid-19 
gekonfronteer word. 

8 

 
Ons bid vir ons Kerkraad 
en ook ons Wykskerkraad 

by Huis Lückhoff. 

9 

 
Spandeer 10 min in stilte. 

10 EPIFANIETYD 

 
Ons bid vir die leraar en 
span wat ons eredienste 

inrig. 

11 

 
Ons bid vir Ester, Koos, 

Gavin en Dr Johan. 

12 
 

Ons bid vir die 
aanbiddingsbediening. 

13  

 
Ons bid vir ons 

sendelinge in Angola, 
Wessel en Joan van der 

Merwe. 

14 
 
Ons bid vir die VG Gem 

Rondebosch en Ds 
Bennie Nichols. 

15  
 
Ons bid vir ‘n sensitiwiteit 

ten opsigte van die 
bewaring van die 

ekologie. 

16 
 
Ons bid vir minder 
verbruik en ‘n 
eenvoudiger lewenstyl. 

17 EPIFANIETYD 
 
Ons bid dat ons eredienste 
‘n ontmoeting met God sal 

bewerk. 

18 
 

Ons bid vir seën op ons 
week van gebed—soggens 

10:00 en saans 19:00. 

19 
 

Ons bid vir die Week van 
gebed. 

20 
 

Ons bid vir ons 
sendelinge in Varanasi 

Indië, die Jaguasi’s. 

21 
 

Ons kom 19:00 saam 
met InVia in die 

kerkgebou bymekaar om 
te bid.  

22 
 

Ons dank die Here vir die 
week van gebed saam 

met InVia. 

23 

Gebedsimfonie 

Ons kom 09:00 by die 
Kerkkompleks bymekaar 

om saam te bid. 

24 EPIFANIETYD 
 
Ons bid dat die Nagmaal tot 
verdieping in ons verhouding 

met die Vader sal lei. 

25 
 
Ons bid vir ons lidmate en 

personeel van  Huis 
Rosedon. 

26 
 
Ons bid vir ons gemeente 
se finansiële bediening. 

(Steundienste) 

27 SKOLE  OPEN 
Ons bid vir ons 
sendelinge in 

Macedonië, Danie en 
Esther van Niekerk. 

28 
 

Ons bid dat ons mark 
mense sal bereik met die 

liefde van die Here. 

29 
 

Ons bid vir ‘n suksesvolle 
skooljaar. 

30 
 

Ons bid vir Pierre en 
Rialette Du Plessis en 
hulle kinders  (InVia).     

31 EPIFANIETYD 

 
Ons bid vir InVia Kaapstad 

se bediening. 
 

      

Januarie 2021          Gebedskalender                     Epifanietyd 



KERSSANGDIENS INVIA - 29 NOVEMBER 

KERSDAG - KERSSANGDIENS - 25 DESEMBER 

Op 29 November hou InVia Kaapstad hulle jaarlikse Kerssangdiens in 

ons kerkgebou. Dit was baie mooi om so baie mense in die kerk te 

kon hê. Hulle het ook self die kerkgebou versier. Dankie dat julle die 

geleentheid ondersteun het. Nou sien ons uit na ons eie Kersdag se 

Kerssangdiens. 

Kalender 2021 

Ons het hierdie jaar besluit om ‘n kleiner                 

kalender te druk en hoop dat julle dit mooi 

vind. Indien die skrif op ons A4 kalender te 

klein is vir jou om te lees, mag jy die kerk-

kantoor skakel om vir jou ‘n A3-groote                    

kalender te druk. 

Dankie vir elke borg. Die borge het die vol 

drukkoste van die kalenders gedelg hierdie 

jaar.  Nogmaals dankie! 

Daar is vir my gesê ek 

het plek om een foto te 

plaas in die Rondebossie 

en kyk wat stuur God vir 

my, `n teken wat net `n 

paar sekondes geduur 

het voordat  die son 

verskuif het. Wat `n 

wonder teken en ek glo 

nie ek sal weer so`n    

geleentheid kry om op 

Kersdag  weer die teken  

sien nie 

Koos 


