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Maandblad van d ie  NG Kerk  Rondebosch              Maart  2021  

             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 

Ons innige simpa�e aan elkeen wat in hierdie tyd ‘n geliefde verloor het! 

Gedenkmuur: 

Ons herhinner u graag dat ons gemeente ‘n gedenkmuur het en dat  jy ‘n nissie vir jou 
geliefdes kan aankoop. Kostes verbonde aan die Nismuur: 

R600 (eenmalig om die nis aan te koop)  en  

R800-900 vir die aankoop en gravering van die gedenkplaat. 

Kontak gerus vir Koos 083 465 3302 of Ester 083 664 6340. 

Die Ewigheidswaarde van Erflatings 
 

Ons finansiële komitee moes hierdie week kyk na ons begroting vir die 
nuwe finansiële jaar. Die Kerkraad het die begroting die week goed 
gekeur. Ons sal spoedig aan julle terugvoer gee. Ons het in 
verwondering gestaan oor die goedheid van die Here oor ons 
gemeente. Wat weereens uitgestaan het, was die finansiële opbrengs 
wat direk uit ons erflatings gekom het. Daar was gemeentelede wat ver 
in die toekoms nog steeds na NG Gemeente Rondebosch se 
bestaan wou omsien. Ons pluk steeds die vrug van hierdie besluite, 
lank na hulle ons vooruitgegaan het. Baie van hulle het ons, wat nou 
hier is, nie eers persoonlik geken nie. Tog het hulle in hulle liefde vir die 
Here en vir ons gemeente, vooruit gesien sodat ons vandag, midde in 
Covid-19, steeds met ‘n bediening in ons gemeenskap besig kan 
wees. Ons besef dat hierdie nie altyd ‘n maklike saak is nie en wil graag 
ons hulp aanbied vir diegene wat nog nie ‘n testament het nie, of wie se 
testament hersiening nodig het. (Die eksekuteer van jou boedel is dalk 
al oorlede of woon nou in ‘n ander provinsie.) Ons het bekwame mense 
in ons gemeente wat met hierdie saak kan help. Ons kan ook ‘n 
prokureur van buite kry, wat jou gratis hiermee behulpsaam sal wees. 
Kontak ons gerus indien jy hulp benodig met die opstel van jou 
testament. Ons sou u tog wou vra om ons gemeente en gemeenskap in 
oorweging te hou. 

Ons groet vir….. 
Dorothia Chris�na Kalamdien , of beter bekend 

as Doreen Kalamdien, is op 10 Februarie 
oorlede. 

Ons innige simpa-e aan haar familie en vriende. 

 

Soos op haar roudiens-blaadjie:  

Sunrise : 13-09-1936        Sunset : 10-02-2021  

 
Gebed vir Maart 

 
Here ek juig vandag oor u  

onsterflikheid 

Mag ek nooit weer dink en optree  

asof U dood is nie. 

Laat my U ál meer leer ken as die  

lewende Here wat die mag het  

om te belowe: 

“Omdat Ek lewe, sal julle ook lewe.” 

Here, die wonder gebeur  

dat die probleme en bedreigings  

van die wêreld verdwerg by 

 die wete dat U die wêreld oorwin het. 

Ja, Here, dat U selfs Oorwinnaar 

 is oor die dóód. 

Amen 

 

PETER MARSHALL 



DIT IS GOED OM TE LEWE    
 

Ons het onlangs na ‘n dokumentêr gekyk oor die ramp wat die Walliese 
dorpie, Aberfan, in 1966 getref het. Tonne steenkool en modderslyk het 
die dorpie, veral die skooltjie, verwoes en die lewens van 144 mense, 
waarvan 114 skoolkinders was, geneem. Wat mens veral aan die hart 
geruk het, was die waansinnige gesoek van ouers na hul kinders tussen 
die puin. Die talle grafstene sal altyd hierdie ramp in herinnering hou.                 
Ek het onlangs ’n artikel in die tydskrif ”Time” gelees. Dit verwys na ‘n 
ware, rampspoedige gebeurtenis in ‘n klein nedersetting aan die 
buitewyke van San Francisco in die VSA, wat daartoe gelei het dat dié 
plek tans omring is deur talle begrafplase met ‘n menigte  grafstene.  
Ongelukkig word daar geen melding gemaak van die gebeurtenis self 
nie.  Dan wonder jy, watter gebeure kon aanleiding gegee tot dié groot 
aantal sterftes?  
                                                                                                                 
Ironies genoeg hang daar ’n banier bo die ingang tot die dorpie, wat lui :            
‘IT IS GOOD TO BE ALIVE’                                                                         
In vandag se onseker tye, met ’n dodelike Pandemie wat enige tyd aan 
my en jou deur kan klop, ontstaan daar baie vrese: *Gaan ek virusvry en 
gesond bly totdat die entstof toegedien kan word? *Wat sal uiteindelik 
die mees effektiewe entstof  teen Covid -19 wees?  *Hoe gaan die 
korrupsie in die bekom en ordelike toediening van die entstof aan Suid- 
Afrikaners, hanteer word?  
Sekerlik  is oorlewing ’n stryd, maar kom ons keer terug na die Natuur:               
Die Goue Arend-kuiken ontwikkel in die eier met een skerp tand. Hierdie 
tand gebruik hy om moeisaam deur die harde dop van die eier te breek, 
sodat hy kan lewe. Dié proses verg baie inspanning van die jong kuiken. 
                                                                                                                             
In die Reënwoude van die Amasone, leef ‘n besondere skoenlapper met 
die fraaiste, helderkleurige vlerke. Te danke aan die proses van 
worsteling om eers uit die kokon te beek, kom die skoenlapper met die 
pragtige vlerke uiteindelik  te voorskyn. Maar soms, sonder verklaarbare 
rede, neem die proses van worsteling af en ‘n lelike  grys mot kom te 
voorskyn.  Kan ’n mens sê dat die vlinder in die kokon opgegee het met 
die worsteling om uit te kom?                                                                      
 In ons stryd en worsteling om te oorleef, (nie slegs tydens die 
pandemie nie), wil  ons ook soms opgee, maar: “In die goeie wedloop 
van die geloof, moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as 
prys behaal.” 1Tim 6:12          
Churchill is by geleentheid gevra om by sy ou skool, Harrow, die 
leerders toe te spreek. Toe hy by die podium kom, lewer hy die kortste 
toespraak wat ooit daar gelewer is, naamlik: 
  “NEVER GIVE UP” en toe gaan sit hy!!                                           
 

Deur : James Horne  

Liewe Gemeente 

 

Die Kerkraad het Donderdag 25 Februarie besluit dat ons eredienste op 7 Maart 
weer hervat. Terwyl ek hier skryf, is daar nog slegs 20 000 mense (hoofsaaklik 
gesondheidswerkers) ingeënt. Daar is tans min Covid-19 sta-s-ek om oor 
opgewonde te raak. Ons regering is strompelend besig om te doen wat hulle 
kan doen. Ongelukkig bly dit te min en, vir baie, te laat. Op 13 Februarie was die 
amptelike Covid-ster7esyfer 35 140 (23/02 bykans 50 000). Die Mediese 
Navorsingsentrum het egter tot op daardie datum, 13 Februarie, bereken dat 
daar 140 936 oortollige ster7es in SA was. Dit laat hulle baie sterk vermoed dat 
die werklike Covid-ster7es aansienlik hoër is. Die goeie nuus is egter dat die 
ster7es besig is om af te neem. Sommige dokters voorspel egter dat die derde 
golf ons einde Maart kan tref. Dit gaan baie lank vat vir ons om ingeënt te word, 
tensy daar ‘n substansiële besending entstof in ons land aankom. Die implikasie 
vir bv Huis Rosedon en Huis Nuweland, is dat hulle toe gaan toe bly vir 
besoekers of dat die inwoners nie vrylik sal mag uitgaan nie, totdat hulle 
inwoners ingeënt is. Bid asb vir ons regering en bid vir ons mense in hierdie 
tehuise wat nou reeds vir bykans ‘n jaar lank ingeperk is.  

 

Ons is steeds besig om die bande met InVia te versterk. Hulle eerste in-persoon 
erediens is Sondag 7 Maart en dan weer 4 April. Ons beskou dit as een van ons 
eredienste en daarom nooi ons jou om te kom inloer. Ons is besig om 
moontlikhede te oorweeg, rakende toekoms-ge “normale” Sondag-
byeenkomste.  Hoe sou dit lyk wanneer InVia en Rondebosch al hoe meer ons 
eredienste vir mekaar begin oopstel en met mekaar deel? 

 

Ons is midde in Lydenstyd. Hierdie is ‘n besondere tyd waarin ons tot nuwe 
toewyding kan kom. Vir my het die kruis van Christus die afgelope jare nuwe 
perspek-ef gebring. Ek vind my so tuis met Johannes se evangelie wat die 
mis-eke element van God se menswording beklemtoon. Nie net kom sterf Hy 
vir die mens se sonde nie, Hy plant ons oor in God in. Soos Paulus dit in 
Kolossense 3 stel: Ons is in Christus toegemaak in God. As God water sou wees 
en ons visse, dan is ons in die water en die water vloei deur ons. God se asem 
wat deur ons vloei, trek ons altyd dieper in Sy hart in. Lydenstyd is vir my ‘n tyd 
waarin ek die misterie, nl. ek in God en God in my, meer wil beoefen en meer 
oor wil nadink. My begeerte, en ek sukkel daarmee, is om die liefde as vrug 
meer na vore te laat kom. Dit is my begeerte vir Lydenstyd, om meer in en deur 
liefde te lewe. 

 

Seën vir jou in hierdie besondere tyd waarin ons ons bevind. 

Mag Paasfees hierdie jaar vir ons ‘n groot fees wees. 

Groete in Christus 

Dr Johan van den Heever 



E$enne Groenewald 03/24 

Ma)y Baird 03/26 

Inge Scholz 03/27 

Gerke Faber 03/28 

 

 Driekie Linde  03/04 

 Anna Strydom  03/07 

 Arina Barnard  03/14 

 Anandi Ellis  03/17 

 Marietjie Laubscher 03/23                                                                                        
      Baie geluk met julle verjaardae! 

Twee van ons lidmate presteer.... 
 

Hannah Stronach, dogter van Renee en 
Richard Stronach, en kleindogter van David 
en Thea Lotz, het verlede jaar matriek 
geslaag met 7 onderskeidings aan 
Rustenburg Meisies Hoërskool. 
Baie geluk Hannah! Dit is ’n wonderlike 
prestasie. Ons wens vir jou baie seën toe vir 
jou toekoms. 
Ons moet net noem, jou oupa en ouma het 
ons met groot trots laat weet van jou 
prestasie.  

 

 
Neill Marais (jnr), seun van Neill en Paula 
Marais, het ook baie goed gevaar. Hy slaag 
sy matriekjaar met ‘n gemiddeld van 80% 
en gaan aan die Universiteit van Kaapstad 
studeer.  
Neill wil graag die gemeente bedank vir 
hulle gebede en belangstelling. Hy het nou 
letterlik grootgeword in NG Rondebosch se 
gemeente. Hy is hier gebore, gedoop en 
het verlede jaar belydenis afgelê! 

 

 

Ons wil graag vir Anandi en Ruan Ellis welkom heet 

by ons gemeente. 

Hulle het twee dogtertjies: Sophia (4) en Emma 

(11 maande). 

Ruan is ‘n onderwyser by Bishops Diocesan College 

en hulle het sommer net om die hoek van die kerk 

ingetrek. 

Nogmaals welkom julle! Hoop om julle een van die 

dae by die kerkgebou te ontmoet. 

Stronach, Hannah   

7 A Simbole 
7 Maart  

Derde Sondag in 

Lydenstyd 

1 Kor 1:18-25 Christus die krag en wysheid van God 

Eks 20:1-17 Die -en gebooie 

Psa 19 Die openbaring van die Here is volmaak 

Joh 2:13-22 Jesus reinig die tempel 

14 Maart  

Vierde Sondag 

in Lydenstyd 

Efes 2:1-10 
In Christus het God julle saam met Hom 

opgewek uit die dood 

Num 21:4-9 Die Here is my Herder 

Ps 107:1-3, 17-22 Loof die Here vir sy troue liefde 

Joh 3:14-21 God het sy enigste Seun vir die wêreld gegee 

21 Maart  

Vyfde Sondag in 

Lydenstyd 

Joh 12:20-33 Die tyd van Jesus se verheerliking het gekom 

Jer 31:31-34 Ek wag op die Here wat altyd vergewe 

Ps 51:1-12 Neem tog my sonde weg, Here 

Heb 5:5-10 
Christus is vir al die gehoorsames die bron 

van ewige saligheid 

28 Maart  

Sesde Sondag in 

Lydenstyd 

Palmsondag/ 

Passiesondag 

Mar 11:1-11 

(Palm) 
Jesus gaan Jerusalem op ’n donkie binne 

Ps 118:1-2, 19-29 
Die Here is God; Hy skenk ons die lewe. Wuif 

met takke! 

Fil 2:5-11 (Passie) 
Julle moet dieselfde gesindheid hê as wat 

daar in Christus Jesus was 

Jes 50:4-9a Gewillige onderwerping aan liggaamlike leed 

Ps 31:9-16 My tye is in u hand 

Mar 14:1–15:47 
Die verhaal vanaf die beplanning van Jesus 

se dood tot met sy begrafnis 



Maart 2021                                              Gebedskalender 

Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag 

 1 
 

Ons dank God dat 
Hy ons, Sy kinders, 
se nood raaksien. 

2 
 

Ons bid vir die 
nagmaal en 

eredienste by Huis 
Lückhoff. 

 

3 
 

Ons bid vir ons  
sendelinge in  

Nairobi, Benson      
Sakala en sy gesin. 

4 
 

Ons bid vir ons 
president en 

regering vir wysheid 
in moeilike tye 

5 WÊRELDBIDDAG    

           VIR VROUE 
 

Ons vra die Here om  
seën wanneer vroue 
wêreldwyd saam bid. 

6 WÊRELDBIDDAG    

           VIR MANS 
 

Ons vra die Here 
om seën wanneer 
mans wêreldwyd 

saam bid. 

7   LYDENSTYD 

 

Ons bid dat ons 
uitsaaidienste 
mense oor die 

wêreld sal bereik. 

8 
 
Ons dank God vir Sy 
beskerming oor ons, 

Sy kinders. 

9 
 

Ons bid vir ons 
lidmate en 

personeel by 
Avondrus. 

10 
 

Ons bid vir ons 
sendelinge in 

Angola, Wessel en 
Joan vd Merwe. 

11 
 

Ons bid vir al ons 
gesondheidswerkers 

en hul veiligheid. 

12 
 

Ons dra vir dr    
Johan, Koos, Ester 
en Gavin aan die 

Here op. 

13 
 

Ons dank God dat 
ons Sy skepping 

kan geniet. 

14 LYDENSTYD 

 

Ons bid vir InVia 
Kaapstad se 
bediening. 

 

15 
 

Ons dank God vir 
ons redding deur Sy 

Seun. 

16 
 

Ons bid vir ons 
lidmate en 

personeel by Huis 
Rosedon. 

17 
 

Ons bid vir ons 
sendelinge in    

Veranassi, Indië en 
die Jaguasies. 

18 
 

Ons bid vir ons 
skole, leiers, onder-
wysers en leerders 

se toewyding. 

19 
 

Ons bid vir al ons 
lidmate wat siek en 

alleen is. 

20 
Ons bid vir `n 

gesindheid van             
bewaring van ons 
natuur en ander 

mense. 

21   LYDENSTYD 
MENSEREGTEDAG 

                                          
Ons bid vir liefde en 
aanvaarding van alle 

mense. 

22  
                                      

Ons dank God dat 
Hy ons, Sy kinders, 

vrygemaak het. 

23 
                                      

Ons bid vir lidmate 
by Grosvernor 

Square. 

24 
                                    

Ons bid ons 
sendelinge in   

Macedonië, Danie 
en Ester van 

25 
                                        

Ons bid vir 
personeel in ons 

land se 
veiligheidsdienste. 

26  
                                           

Ons dra vir ds. 
Bennie Nichols en sy 

gemeente aan die 
Here op. 

27 
                         

Ons dank God dat 
Hy ons gemeente 
op soveel maniere 

seën. 

28 PALMSONDAG 
 

Ons bid dat die 
Nagmaal ons 

verhouding met God 
sal verdiep. 

29 
                                             

Ons dank God dat 
Hy ons, Sy kinders, 

nuut maak in `n  
gebroke land. 

30  
                                       
Ons bid vir die 
nagmaal en 
eredienste by Huis 
Lückhof. 

31  
                                            
Ons bid vir Gwen 
Gaffley en vir die 
werk wat sy doen. 

  

 


