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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 

Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my....kyk of ek 
nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad  
Ps.139:23 

Die veelbekroonde rolprent oor Ds.Tienie, wie se dilemma dit is om 
sy gemeente met sy preke te bereik, herinner aan ‘n verhaal deur die 
Nederlandse skrywer, Van Melle, wat ek jare gelede gelees het. Dit 
is die verhaal van ‘n jong prediker wat ook nie die harte van sy                   
gemeentelede kon aanraak nie en hy wou dit so graag doen. In wan-
hoop wend hy hom tot die koster, wat al oud, verrimpeld en afgeleef 
is. 

“Sê my, oom Janus, waar fouteer 
ek dan tog?” 

“Pastor, u preek mooi en doen u 
bes. U besoek die armes en die 
siekes, die rykes en die gesondes. 
Maar een ding ontbreek. Dit gee 
God alleen en op Sy tyd.”  

“Wat kan dit dan tog wees,              
Oubaas? Ek wil so graag weet.” 

“U sien, Pastor, so was dit ook 
met my toe ek die kerkklok begin 
lui het. Niemand het  geluister nie. 
Toe het daar groot smart in my 
lewe gekom. Dit het my afgebreek en my verpletter, maar dit het my 
ook nederig en klein gemaak. Dit was my Getsemane, die smelt-
kroes waardeur ek moes worstel.  Daarna het daar diepte in my lewe 
gekom. Dit was daardie diepte in my geestelike lewe, wat                          
meegewerk het tot die wyse waarop ek vandag nog die kerkklok lui.” 

“Ken u die Groot Smart, Pastor?  En wanneer jou Groot Smart die 
dag kom, soos hy sekerlik moet kom, sal jy verstaan WAAROM hy 
kom, want daarna sal die Diepte in jou geestelike lewe volg. 

”Ek is God die Almagtige. Lewe naby my en wees opreg.  Gen. 17:1    

- deur James Horne - 

OM MY LAS LIGTER TE MAAK - deur James Horne 

Ons staan aan die begin van ’n nuwe jaar.  Graag sal ons wou weet wat 
die res van die jaar vir ons inhou.  Dit is belangrik dat HOE ons elke 
oomblik van elke dag gaan benut, die KWALITEIT van my lewe sal 
bepaal. 

Dit is ook belangrik wat ons met die LASTE  wat ons op ons lewenspad 
sal teëkom, gaan doen. 

As die woestynbewoner op reis gaan, word sy vrag op die kameel se rug 
gelaai. Sodoende kan hy sy dagreis begin.  Vanaand as hy sy reis 
onderbreek, word die vrag van die kameel se rug gehaal. Daar is egter 
net een manier om die vrag op- en afgelaai te kry. Die kameel moet eers 
KNIEL. Aan die begin van die dag kniel hy en word die vrag opgelaai en 
aan die einde van die dag kniel hy, dankbaar om van sy las verlos te 
raak vir die nag. 

So kan ons by die kameel leer:  

Deur ons dag op ons knieë  te BEGIN, vra ons God om ons te help dra 
aan al die laste en probleme van die nuwe dag. Aan die EINDE  van die 
dag kniel ons weer om ons Skepper te dank vir  ‘n dag vol van Sy ge-
nade en seëninge. En ons weet Hy sal ons laste ligter maak. 

Op dié wyse kan die eeue maar wissel, 
want ek weet aan wie ek my lewe toever-
trou.  

Fil.4:6(b) ”….maak in alles julle begeertes 

deur  gebed en smeking en met dankseg-

ging aan God bekend.” 



 

Driekie Linde 04 Maart 
Annelie Strydom 07 Maart 
Martsophie Postma 11 Maart 
Arina Barnard 14 Maart 
Wynand Scheepers 20 Maart 
Marietjie Laubscher 23 Maart 
Ettienne Groenewald 24 Maart 
Matty Baird 26 Maart 
Inge Scholtz 27 Maart 
Gerke Faber 28 Maart 

KOINONIA-STAPPERS DURF SKELETON GORGE AAN 

Agt Koinonia stappers het op 1 Februarie 2020 gaan stap, op soek na 
Disas in blom en ons was nie teleurgestel nie! Ons is met Skeleton 
Gorge op na die agtertafel by die damme, via die aqua duct. Daar het 
ons die mooiste Disas in blom gesien. Ons het 'n lekker kol gekies op 
pad na die damme om te rus en te eet, daarna 'n draai by die dam gaan 
maak en toe die Jeeptrack geneem tot ons kon afdraai om weer by               
Cecilia Forest te kom.  Agt ure later was ons almal voetseer en lyfseer, 
maar doodgelukkig dat ons dit kon doen. Baie dankie, Duncan, dit was 
heerlik!                                                           - Pieter Janse v Rensburg 

Vlnr: Duncan Mar�n, Carien Ras, Grant Duddy, 

Magdel Oosthuysen, Ilse Spanjaard, Willem Visser 

en Louise Gemmell. 
Bo: Duncan Mar�n kan gekontak 

word vir meer informasie rondom 

die stap-geleentheid elke maand. 

ONS GROET VIR TALITA MOMSEN 

 

 

 

 

 

 

 

24 Februarie 2020 neem ons afskeid van Talita Momsen by Rosedon Huis se 

byeenkoms. Sy vertrek eersdaags na Japan om daar te gaan werk. Ons wens 

haar alles wat mooi en geseënd is toe. 

Twee Ure ‘n Maand: 

Ons gaan elke maand ‘n geleentheid op hierdie blaadjie plaas waar jy twee ure 

‘n maand kan betrokke raak. Rosedon Huis is een van die geleenthede wat hom 

op ‘n maandelikse basis voordoen. Kom kuier saam met ons en maak ‘n verskil 

in ons gemeenskap. 



 

1 Maart  

 

Eerste               

Sondag in 

Lydenstyd 

Gen 2:15-17; 

3:1-7 
Adam en Eva kom versoeking teë 

Ps 32 Verlange om vry te wees van sonde 

Rom 5:12-19 Genade is meer as sonde 

Mat 4:1-11 Satan versoek Jesus 

 

8 Maart  

 

Tweede                

Sondag in 

Lydenstyd 

Gen 12:1- 4a Abram trek op grond van die belo4e 

Ps 121 God beskerm die reisiger 

Rom 4:1-5, 13-

17 

Vryspraak word in geloof ontvang, nie deur 

wetsgehoorsaamheid nie 

Joh 3:1-17 Geboorte deur die Gees 

 

15 Maart  

 

Derde              

Sondag in 

Lydenstyd 

Eks 17:1-7 Water uit die rots bring kalmte 

Ps 95 
Erken God se grootheid en moenie opstan-

dig wees nie 

Rom 5:1-11 Christus se dood bring versoening teweeg 

Joh 4:5-42 
Water vir die Samaritaanse vrou is Jesus se 

kos 

 

22 Maart  

 

Vierde             

Sondag in 

Lydenstyd 

1 Sam 16:1-13 Dawid as koning gesalf 

Ps 23 Die Here is my Herder 

Efes 5:8-14 Leef nou as mense van die Lig 

Joh 9:1-41 
’n Man wat blind gebore is, word genees 

maar uit die Joodse sinagoge verban 

 

29 Maart  

  

Vyfde                

Sondag in 

Lydenstyd 

Eseg 37:1-14 
Die Gees van God maak doodsbeendere               

lewend 

Ps 130 Ek wag op die Here wat altyd vergewe 

Rom 8:6-11 
Sonder die Gees van God leef niemand                 

werklik nie 

Joh 11:1-45 Jesus roep Lasarus uit die graf terug 

Aswoensdag 

 

(Latyn: Feria quarta cinerum, letterlik: "vierde dag" (= Woensdag) "van die as" 
of Dies cinerum, "dag van die as", ook "Asdag" genoem) is in die Rooms-Katolieke 
Kerk sedert die pontifikaat van Pous Gregorius I (590–604) die eerste dag van die 
40 dae se vastyd, waarin Christene hulself vir Paasfees voorberei.[1]

 Die dag voor  
Aswoensdag word Vasaand of Vette Dinsdag genoem. 
Op Aswoensdag word tydens die kerkdiens die as van verbrande palmtakke van 
die vorige jaar gewy en op die voorkop van die gelowiges in die vorm van 'n kruis 
geteken. Die ontvangs van die askruis word as 'n teken met 'n helende effek, die 
sakramentaliëe, beskou. 
 

Die vastyd sal aan die 40 dae herinner, wat Jesus met vas en gebed in die 
woestyn deurgebring het (Matteus 4,2),[2]

 en die gelowiges op Paasfees voorberei.  
 

 

26 Februarie woon 36 mense ons Aswoensdag-diens by. InVia  besoek ons en Dr 
Johan van den Heever en Pierre du Ples-
sis, onderskeidelik die leraars van hulle 
gemeentes, bedien die teken van die 
askruis. 

Ds Jacob vd Merwe bedien die 

tekens van die nagmaal. 

Dr Johan teken die askruis op Pierre 

du Plessis se voorkop. 

LLLLiiiiddddmmmmaaaatttteeee    wwwwaaaatttt    ddddiiiieeee    AAAAsssswwwwooooeeeessssddddaaaagggg    ggggeeeelllleeeeeeeennnntttthhhheeeeiiiidddd    

bygewoon het , steek bygewoon het , steek bygewoon het , steek bygewoon het , steek ‘‘‘‘nnnn    kkkkeeeerrrrssss    aaaaaaaannnn    eeeennnn    bbbbiiiidddd    

‘‘‘‘nnnn    ssss����lllllllleeee    ggggeeeebbbbeeeedddd    bbbbyyyy    ddddiiiieeee    ggggeeeebbbbeeeeddddssssbbbbaaaakkkkkkkkeeee    iiiinnnn    ddddiiiieeee    

kerk.kerk.kerk.kerk.    



Op 23 Februarie was dit die eerste keer in agt jaar wat dooplidmate in ons gemeente belydenis 

van geloof afgelê het. Dit was Belydenis-Sondag en ook Nagmaal-Sondag en ‘n baie mooi  

geleentheid in ons kerkgeskiedenis. 

Foto bo: Die 3 katkisante en hulle families, almal bekende lidmate van ons gemeente.  

Vlnr voor: Neill (snr) en Paula Marais, Thea en David Lotz, Renee en Richard Stronach. 

Vlnr agter: Michael Stronach, Neill (jnr) Marais en Hanna Stronach. 

Regs-bo:  Die nuwe lidmate neem deel aan hulle eerste nagmaal as belydende lidmate en sit aan by   

                 die nagmaalstafel saam met Karen Nefdt wat al die jare hulle Kategese onderwyseres was. 

Regs-onder: Dr Johan van den Heever saam met Neill, Michael en Hannah. 

 
9
Hoe kan 'n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord! 

10
Ek wil aan U gehoorsaam 

wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie. 

Psalm 119: 9 -10 



        Women’s World Day of Prayer 
         Wêreldbiddag vir Vroue 

 
 
 

“ Rise! Take your mat and walk.”“ Rise! Take your mat and walk.”“ Rise! Take your mat and walk.”“ Rise! Take your mat and walk.”    
“Staan op! Neem jou slaapmat en loop.”“Staan op! Neem jou slaapmat en loop.”“Staan op! Neem jou slaapmat en loop.”“Staan op! Neem jou slaapmat en loop.”    

 

 When:  6 March 2020 

 

 Where:     Mowbray Baptist Church  
                  45 Main Road, Mowbray 

 

 Time:     10:00     
                                         

Contact: 021 686 8652 

B A S A A R 

Waar:   Derryweg 2 

   Rondebosch 

Datum:  18 April 2020 

Tyd:   09:00 - 12:00 

 

 



Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag 

1 

  

Ons dink aan Jesus se 

lyding. 

2 

  

Ons bid dat ons bewus 

sal word van ons sonde. 

3 

  

Ons bid vir vergifnis 

d.m.v. Jesus se lyding. 

4 

  

Ons dank God vir Sy 

ongelooflike genade. 

5 

  

Ons bid dat ons God 

se wil sal gehoorsaam. 

  

6 

  

Ons bid vir die vroue 

in ons land. 

  

7 

  

Ons bid vir ons om-

gewing. 

8 

  

Ons bid vir die leraar 

en sy vrou. 

9 

  

Ons bid dat ons God 

sigbaar sal maak deur 

ons lewens. 

10 

  

Ons bid vir die kerk se  

personeel en verga-

derings. 

11 

  

Ons bid dat die Here 

ons `n biddende kerk 

sal maak. 

12 

  

Ons bid dat die                 

lydenstyd vir ons tot 

seën sal wees. 

13 

  

Ons bid dat ons die 

lewe voluit sal beleef. 

14 

  

Ons bid  vir ons rege-

ring op alle vlakke. 

15 

   

Ons bid vir die kleuter-

kerk bediening. 

16 

  

Ons bid vir ŉ groter          

betrokkenheid van die                

gemeentelede 

17 

   

Ons bid vir al die be-

jaardes en weerloses. 

18 

  

Ons bid vir die droog-

tegeteisterde streke. 

19 

   

Ons bid vir Invia en sy 

leraar. 

20 

   

Ons bid vir die wat 

siek is en wat swaar-

kry. 

21 

  

Ons bid vir ons skool-

kinders wat met               

vakansie gaan. 

22 

  

Ons bid vir ons viering 

van Nagmaal. 

23 

  

Ons bid vir die groter 

ongelykheid in ons land. 

24 

  

Ons bid vir ons sende-

linge. 

25 

  

Ons bid vir al die             

Bybelstudiegroepe in 

ons kerk. 

26 

   

Ons bid vir die basaar 

27 

  

Ons bid vir Huis 

Lückhoff: Veral die 

demensie-afdeling. 

28 

  

Ons bid dat God ons sal 

leer om te vergewe. 

29 

 

Ons bid dat liefde die 

haat in ons land sal 

vervang. 

30 

  

Ons bid vir die Rosedon- 

huis bediening. 

  

31 

  

Ons bid dat ons getuies 

sal wees van die oor-

vloedige lewe in                 

Christus. 

     


