
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DIE RONDEBOSSIE 

Tel: 021 686 4315      E-pos: ngkrbos@mweb.co.za     Besoek ons by: www.ngrondebosch.com 

M a a n d b l a d  v a n  d i e  N G  K e r k  R o n d e b o s c h                     M e i  

             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 with joy 

 

 

 

 

 

 

 

PAASFEES 2019 
Ek skryf hierdie maand self die voorblad. Soos elke maand 

gaan ek deur die maand se gebeure en foto’s. Hierdie maand 
raak die foto’s en gebeure spesiaal my hart. My Koning Leef!  

Ek dink terug aan hoe my ouers ons groot gemaak het en daar 
onthou ek ‘n lied wat ons as kinders in die kerk gesing het ... 

Die Heiland leef nog, halleluja 
Die Heer vergeef nog prys Sy Naam 

Na die kruis kom die kroon 
Jesus self sal beloon, o ja Hy leef  

ja Hy leef Halleluja!!!!  

...ek verstaan nou, met groot dankbaarheid,  die waarde van 
daardie woorde.  

Paasfeesgroete: Ester Freeman     

5 Mei 2019 
Derde Sondag 
van Paastyd 
 “Die troue liefde 
van die Here” uit 
Psalm 33:5-6 

Hand 9:1-6, (7-20) 
Psalm 30 
Open 5:11-14 
Joh 21:1-19 

Saulus se bekering. 
Vir altyd sal ek U loof. 
Aan die Lam behoort die lof, eer en 
heerlikheid. 
Jesus sê vir sy dissipels om die net 
aan die ander kant uit te gooi. 

12 Mei 2019 
Vierde Sondag 
van Paastyd 
Goeie Herder 
Sondag 
 “Juig” uit Psalm 
66:1-2 

Hand 9:36-43 
Psalm 23 
Open 7:9-17 
  
Joh 10:22-30 

Petrus wek vir Tabita uit die dood uit 
op. 
Die Here is my Herder. 
Die groot menigte skoongewas deur 
die bloed van die  Lam. 
Jesus is die Goeie Herder. 

19 Mei 2019 
Vyfde Sondag 
van Paastyd 
“Sing” uit Psalm 
98:1 
  
  
  

Hand 11:1-18 
  
Psalm 148 
Open 21:1-6 
  
Joh 13:31-35 

Niemand is onrein nie: Petrus vertel 
van sy ontmoeting met Kornelius. 
Prys die Here – alles en almal! 
Elkeen wat dors het, kan drink uit die 
fontein van die lewe. 
As julle mekaar lief het, sal almal weet 
julle is my dissipels. 

26 Mei 2019 
Sesde Sondag 
van Paastyd 
 “Roep” 
  
  

Hand 16:9-15 
Psalm 67 
Open 21:10, 22-22:5 
Joh 14:23-29 of 
Joh 5:1-9 

Lidia, ’n Masedoniese vrou, kom tot 
bekering. 
Mag die volke U loof. 
Die boom van die lewe bring genesing 
vir die nasies. 
Almal wat Jesus se woorde aanneem, 
het God lief. 
Jesus genees ’n verlamde man by die 
bad van Betesda. 

30 Mei 2019 
Hemelvaart – 
Feesdiens – 
Pinkster begin 

Luk 24:44-53 
Hand 1:1-11 
Psalm 47 of 
Psalm 93 
Efes 1:15-23 

Jesus se hemelvaart volgens Lukas. 
Die belofte van die Heilige Gees. 
Al julle volke, klap julle hande, juig tot 
eer van God. 
Die Here is Koning, beklee met 
majesteit. 
Paulus se gebed om wysheid en hoop 
vir die Efesiërs. 

2 Junie 2019 
Sewende Sondag 
van 
Paastyd 
 “Luister” 

Psalm 97 
Hand 16:16-34 
Open 22:12-14, 
16-17, 20-21 
Joh 

Die Here se troon is gebou op reg en 
geregtigheid. 
Paulus en Silas in die tronk in Filippi. 
Aan Jesus, die Alfa en die Omega, al 
die eer: Kom, Here Jesus, kom tog 
gou. 
Jesus: “Ek bid vir dié wat deur julle 
woorde tot geloof sal kom.” 



PAASTYD,  PASSIESPEL en…..GEELBEK DIE DONKIE 
 
Paastyd op Hermanus is Passiespeltyd. Wat jaarliks deernis 
by my wek, is die donkie wat in die Passiespel gebruik word.  
In die Bybel word herhaaldelik spesiale melding van die don-
kie gemaak. Ja, die donkie is ook die enigste dier wat ’n 
spreekbeurt gekry het:        
“Wat het ek jou aangedoen dat jy my al drie keer geslaan 
het……Is ek nie die een waarop jy nog altyd gery het 
nie?” (Num.22:35) 
‘n Engelse digter het eenmaal vertel hoe belangrik ‘n donkie 
se deugde en bekendheid is. Hy het namens die donkie 
gepraat:   
 
“…..fools for I also had my hour,  
one precious hour and sweet.  
There was a shout about my ears  
and palms before my feet.” 
 
Sowat 2000 jaar gelede, so word vertel, het ‘n donkie staan 
en terugdink aan al die dinge wat hy beleef het. Hy vertel 
aan die ander diere by die dorp se waterput: 
“Ek en my voorouers was deur die eeue heen belangrike 
rydiere, pakdiere en trekdiere. Maar ek is voorwaar die 
bekendste, want sien, ek het die Christuskind op Sy triomftog 
Jerusalem binne gedra. Herken julle my dan nie?” 
Strak en verveeld staar die ander diere wat by die waterput 
staan, hom aan. Terug in die stal bekla hy sy lot van 
onbekendheid. 
In die verste hoek lê ’n ou afgeleefde donkiemerrie en luister.  

“Weet jy dan nie sonder Hom is jy niks nie?” sê sy sag.  
 
En ék bely: SONDER HOM  IS EK NIKS NIE.  
Dit leer die lewe en die Bybel my.  
 

Deur : James Horne 

Daar was sewe stappers wat op Sat 8 April die klim na Tranquility 
Cracks aangedurf het.  Dr Johan vd Heever, Ds Jan Momsen, Carien 
Ras, Pieter Janse van Rensburg, Grant Duddy, Johan Pienaar en  
Duncan Martin.    
Ons het die suidelike deel van die Pipe Track van onder deur die 
dramatiese Slangolie Ravine gestap en toe met Corridor Ravine tot bo 
op Tafelberg se Agtertafel uitgeklim.  Na 'n kuier by Tranquility Cracks, 
wat 'n pragtige rotsformasie binne een van die Twaalf Apostels se             
kruine is, het ons met Woody Ravine weer tot op die Pipe Track              
afgeklouter. 
Ons moedig almal aan om saam met ons te kom stap.  

Deur: Duncan Martin 

 

 

Cora Louw het op 4 April verjaar. 
Sy het ‘n baie GROOT 101 jaar oud 

gewod. Baie geluk Cora.  
Sy is steeds helder van verstand 

en woon steeds van tyd tot tyd ons 
H/L eredeinste by. 



 Op 18 April herdenk 
ons die laaste ete wat Jesus 
saam met sy disipels geëet het. 

Links is van die bekende gesigte wat 
die Liefdesmaal bygewoon het. 

 

En terwyl hulle eet, neem Jesus brood, 
en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en 
gee dit aan hulle en sê: Neem, eet, dit is 
my liggaam.  Toe neem Hy die beker, en 

nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan 
hulle, en hulle het almal daaruit 

gedrink.  En Hy sê vir hulle: Dit is my 
bloed, die bloed van die nuwe 

testament, wat vir baie uitgestort word.  

 

MARKUS 14:22-24 AFR53  

 

TEE EN KUIER …. EEN KEER PER MAAND 

Ons kuier een keer per 

maand by van ons ouer 

lidmate by Grosvenor 

Square en ook by Huis 

Avondrus. 

Ons hoor sommer al die 

nuus, drink tee en bid 

saam. 

Ons wil almal nooi om 

saam met ons te kom               

kuier. 

Hou die Bulletin dop 

vir ons datums en tye. 

Ons kuier normaalweg 

op ‘n Dinsdag van 

15:00 - 16:00. 

Op 14 April herdenk ons Jesus 

se intog in Jerusalem op die rug 

van ‘n donkie. Palmsondag…. 

ons kinders beeld die gedeelte 

uit wat homself in Matteus 21 

afspeel. Dit is die waarwording 

van die woorde uit: 

             Jesaja 62:11 

“Sê vir Sion: Kyk, jou Koning 
kom na jou toe; Hy is nederig 

en Hy ry op 'n donkie, op die vul 
van 'n pakdier.”  

 

TUIN  EN TERREIN 

             Ons kompleks         

             begin al hoe     

           meer verander.  

          Ons wil van      

         hierdie geleent-  

       heid gebruik-   

     maak  om vir  

   Gavin te bedank vir   

   sy harde werk. Sy  

  handewerk is oral te    

  sien. 



TER NAGEDAGTENIS…… 
Ons was bevoorreg om in die afgelope jaar die volgende erflatings te 

ontvang van: 

 Shirlene Pamela de Klerk 
 Chris (Bobby) Steyn 
 Joy Steyn 
 Nicolaas Salomon van Wyk 
 
Ons het van hierdie erflatings belê en ‘n gedeelte van die inkomste 

aangewend vir herstelwerk aan ons gedenkmuur en vensters by die 

konsistorie. Die erflatings word nou ‘n tasbare nalatingskap vir ons 

gemeente. Onthou dat jy reeds nou al jou nis kan bespreek. Onder: 

Op 12 April plaas Duncan Martin ook Engela se gedenkplaatjie. 

Vlnr: David en Renée Douglas (vriende), Duncan Martin, Pieter Mar-

tin (jongste seun) en Dr Johan vd Heever. Regs onder: maak Duncan 

en sy seun die gedenkplaatjie vas. 

DOOP: TRISTAN HERNUS KRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ons doop op 14 April, Juliette Kriel, ‘n bekende gesig by ons                           
gemeente, se kleinseun. Haar kinders woon eintlik in Engeland, maar 
het hierdie belangrike gebeurtenis met Juliette en ons gemeente kom 
deel. Baie geluk julle! Wat ‘n voorreg! 

NUWE GESIGGIE: Mia Vermeulen 
 

Aletta en Richard Pearce, sowel as Gielie en 
Miemie Vermeulen, het ‘n kleindogter ryker 
geword. 
Klein Mia is op 4 April gebore. Sy is ‘n klein 
wonderwerkie van 3.5kg en 55cm lank. Sy 
groei te mooi en ons sal haar gereeld hier in 
die gemeente sien. 
 
Baie geluk aan al die oumas en oupas! 

JANA NEFDT PRESTEER 

Jana het op 4 April 2019 haar Honneurs 

BA (Antieke Kulture) by universiteit               

Stellenbosch behaal. 

Baie geluk, Jana! Gemeente Rondebosch 

voel trots saam met jou mamma. 


