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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 

 

DANKBAARHEIDDANKBAARHEIDDANKBAARHEIDDANKBAARHEID    
 

God oor wie ek my verwonder, Dankie!God oor wie ek my verwonder, Dankie!God oor wie ek my verwonder, Dankie!God oor wie ek my verwonder, Dankie!    
    

Dankie vir die wonders wat U mag doenDankie vir die wonders wat U mag doenDankie vir die wonders wat U mag doenDankie vir die wonders wat U mag doen    
in hierdie tyd en in my lewe.in hierdie tyd en in my lewe.in hierdie tyd en in my lewe.in hierdie tyd en in my lewe.    

    
Vir die wonder van die kolletjies vrede en stilteVir die wonder van die kolletjies vrede en stilteVir die wonder van die kolletjies vrede en stilteVir die wonder van die kolletjies vrede en stilte    

reg in die middel van ‘n tornado, dankie!reg in die middel van ‘n tornado, dankie!reg in die middel van ‘n tornado, dankie!reg in die middel van ‘n tornado, dankie!    
    

Vir die wonder om gelyktydig sleg en goed te kan ervaar: Vir die wonder om gelyktydig sleg en goed te kan ervaar: Vir die wonder om gelyktydig sleg en goed te kan ervaar: Vir die wonder om gelyktydig sleg en goed te kan ervaar:     
liefde en troos te midde van trane en vernedering, dankie!liefde en troos te midde van trane en vernedering, dankie!liefde en troos te midde van trane en vernedering, dankie!liefde en troos te midde van trane en vernedering, dankie!    

    
Dankie vir die wonder dat daar lig en groei kan komDankie vir die wonder dat daar lig en groei kan komDankie vir die wonder dat daar lig en groei kan komDankie vir die wonder dat daar lig en groei kan kom    

uit duisternis en stukkendheid.uit duisternis en stukkendheid.uit duisternis en stukkendheid.uit duisternis en stukkendheid.    
    

Vir die wonder van lewe wat elke dag iets anders beteken,Vir die wonder van lewe wat elke dag iets anders beteken,Vir die wonder van lewe wat elke dag iets anders beteken,Vir die wonder van lewe wat elke dag iets anders beteken,    
dankie!dankie!dankie!dankie!    

    
Vir hierdie lewe in oorvloed dank ek U oorvloedig.Vir hierdie lewe in oorvloed dank ek U oorvloedig.Vir hierdie lewe in oorvloed dank ek U oorvloedig.Vir hierdie lewe in oorvloed dank ek U oorvloedig.    

 

----YOLANDA DREYERYOLANDA DREYERYOLANDA DREYERYOLANDA DREYER----    

3 November 2019 

  

 

Hab 1:1-4; 2:1-4 

Ps 119:137-144 

Luk 19:1-10 

2 Tes 1:1-4, 11-12 

 

Die profeet se klag en die                   
antwoord van die Here. 
U is regverdig, Here. 
By Jesus is niemand onbelangrik 
nie. 
Mag God die goeie werk wat Hy 
in julle begin het, voltooi. 
 

10 November 2019 

  

 

Hag 1:15b-2:9 

  

Ps 145:1-5, 17-21 

of Ps 98 

  

Luk 20:27-38 

  

2 Tes 2:1-5, 13-17 

 

Die komende glorie van die 
tempel en die versekering dat 
die Gees altyd met hul sal wees. 
Getuig van God se magtige 
dade. 
Sing ’n nuwe lied tot eer van die 
Here, want Hy het magtige dade 
gedoen. 
Die Sadduseërs vra oor die                    
implikasies van die  opstanding 
uit die dood. 
Paulus roep sy lesers op om 
standvastig te bly en nie so mak-
lik deurmekaar gepraat te word 
nie. 
 

17 November  2019 

  

 

Jes 65:17-25 

Ps 12 

  

Luk 21:5-192 

Tes3:6-13 

 

God gaan ’n nuwe hemel en ’n 
nuwe aarde skep. 
Mense lieg en bedrieg mekaar, 
maar daar is niks vals in wat die 
Here sê nie. 
Mense bedrieg mekaar en dit 
veroorsaak swaarkry. 
Moenie dat hulle jou omkrap nie. 
Bly glo in die Here. Werk self om 
jou brood te verdien, moenie           
leeglê nie. Hou aan om goed te 
doen. 
 

24 November 2019 

Sondag van Christus 
die  Koning 

  

 

Jer 23:1-6 

  

Luk 1:68-79 

  

Luk 23:33-43 

  

Kol 1:11-20 

 

Die Here belowe ’n verstandige 
koning vir Juda en Israel. 
Die Here het ’n Redder vir Sy 
volk gestuur – die loflied van 
Sagaria. 
Jesus, die Koning van die Jode, 
word gekruisig. Hy heers deur te 
dien. 
Uit Christus en deur Hom en tot 
Hom is alle dinge. 
 



STRATEGIESE BELPANNINGSVERGADERING 
 

Op 25 en 26 Oktober het die             

Strategiese Beplanningsver-

gadering plaasgevind. Hierdie 

geleentheid word jaarliks 

gehou om weer ‘n oorsig te 

kry van wat ons die afgelope 

jaar beplan het en of daar 

nuut na gekyk moet word om 

ons gemeente meer doel- 

treffend in die gemeenskap,  

met ons uitreik na buite,  te 

maak. 
 

Foto Bo: Die kerkraad en lidmate wat hierdie geleentheid bygewoon het.  
(K=Kerkraad en L=Lidmaat) 

Voor vlnr: Rië&e vd Merwe (K), Francina Underhill (K),  Ansie vd Heever (L),  

Arina Barnard (K).  

Middel vlnr: Elizabeth Kluge (K), Ronélle le Roux (K),   Antoine&e Coetzee (L), 

Dr. Johan van den Heever (K).                          

Agter vlnr: Pieter Janse v Rensburg (K), Gerrit vd Merwe (K), Duncan Mar9n 

(L) en ds Jacob vd Merwe (L). 

Daar is beplan dat daar op die volgende onderwerpe gefokus sal word. 

 

• Uitreiking: 

 - UCT Studente,  

 - Taize en gemeenskappe. 

• Samaritane: 

 - U-Turn,  

 - Badisa,  

 - Ouetehuise,  

 - Gemeente,  

 - Skole en Loaves en Fishes. 

• Meelewing: 

 - InVia en Jonggroepe. 

 

Eersdaags vertel ons julle meer. Baie dankie aan elkeen wat die tyd uitgekoop 

het om hierdie beplanningsvergadering by te woon. 
 

 
PORTUGESE CAMINO – OKTOBER 2019 
 
Ek en Johan besluit om ons 3de camino 
(pelgrimstaptog) aan te durf. Ons het reeds    
voorheen 500 km deur Spanje en 350 km deur 
Portugal gestap.  Hierdie keer wil ons by Fa9ma                        
uitkom. Ons pak ons rugsakke met alles wat ons                    
nodig het vir 16 dae – 11 kg wat op die rug gedra 
moet word. Nuwe binnesole vir ons ou stapskoe-
ne, goedkoop vliegkaartjies deur TAAG (Angolese 
Lugdiens!), en ons is reg vir Portugal. 
 
Ons kry ons 1

ste
 stempel in ons camino paspoort 

by die groot katedraal in Lissabon en kry die trein 
na Villa Franca om net uit die stad te kom. Hier 
beleef ons die “running of the bulls”. Die vol-
gende dag begin ons amptelik stap. Ons het die                
Portugese in Suid-Afrika leer ken as groente-
winkeleienaars en hier stap ons vir baie                           
kilometers deur groente- en vrugteplase. Daar is 
geen omheinings nie en nou en dan proe ons of 
die vrugte al reg is vir die mark. 
 
Behalwe vir plase en klein dorpies, stap ons ook 
deur woude, oor klipperige berge, sandduine op 
en af, deur son en reën, op gemerkte paaie, maar 
tog verdwaal ons ook. (Gelukkig vir fone met 
gps). Ons word baie moeg en ek kry blase op ‘n 
paar tone, maar…. ons beleef soveel seën. Ons 
belewenis van Fa9ma, die Katolieke plek waar 
Maria in 1914 aan drie herdertjies verskyn het, is 
baie posi9ef. Ons hoor soveel geloofsverhale. 
Ons het al geleer, moet dit nie beoordeel nie. 
Neem uit die verhaal wat die Here vir jou wil gee. 
Ons ervaar opnuut ‘n seker wete dat daar net 
een God is wat die Skepper van alles en almal is 
en vir ons almal lief is. 
 
Wat beteken hierdie camino vir ons?  Ons beleef 
‘n stukkie van Portugal en sy mense;  ons kry baie 
tyd om na te dink, introspeksie te hou en tyd vir 
gebed; ek en my man spandeer baie tyd saam; en 
ons beleef elke dag hoe God vir ons sorg, Sy                 
genade, teenwoordigheid en liefde. 
 
Indien ons die mites van ons geloofstorie verloor, 
sit ons met ‘n starre intellektuele godsdiens.  

 

Ansie van den Heever 

• Aanbiddingsbediening: 

 - Kwartaalikse Engelse diens,  

 - Besprekings van preke,  

 - Opleidingskursusse,  

 - Gebed en Sang. 

• Kommunikasie: 

 - Vrae in kerk,  

 - Terugvoeringskri9ek en  

    Metodiek. 

 

 



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 

LIG EN KERBODE BESTELLINGS  
                                                              
Ons neem weer bestellings vir 
Lig en Kerkbode. Indien jy sou 
belangstel om vir die jaar 2020 
die Kerkbode te bestel vir 
jouself of om as ’n geskenk aan 
‘n vriend of vriendin te pos, 
laat weet so gou moontlik die 
kerkkantoor.  Hoe meer be-
stelling ons kry,  hoe minder 
betaal jy vir die boek. 

LIG 

Aantal Prys Aantal Prys 

1-10 R379 1-10 R446 

11-20 R352 11-20 R372 

21-50 R324 21-50 R215 

50-100 R296 50-100 R180 

KERKBODE 

NIE SLEGS SKADU’S TEEN DIE MUUR NIE      

( Hand. 5:15 ) 

Bobby van Jaarsveld sing, “Spieëltjie, Spieëltjie sê vir my,  hoe sien 
ander mense my?” 

Skrikwekkend om te weet dat die invloed wat ek en jy  uitoefen, 
dikwels onuitwisbaar is.  In die teksvers hierbo genoem, het mense 
gewag dat Petrus se skaduwee  hulle sal genees. Van daar kom die 

gesegde, “Wees versigtig, jou  skaduwee val op iemand.” 

In die verhaal van Die Broers Karamazov, deur Dostojefski, sê die een 
broer, “Elke dag, elke uur, elke minuut moet jy om jouself stap en 
jouself beskou en toesien dat jou beeld betaamlik is voor God.” 

Die invloed wat ons op ander uitoefen, is ‘n magtige faktor.                   
Dit kan tot seën of ‘n vloek wees vir ander. Daarom is dit noodsaaklik 

dat ons eerlik na onsself sal kyk.  

Sou jy deur die venster uit ‘n vliegtuig neerkyk op die mense                  
daaronder, of dit nou vanaf Heathrow,  Schipol, Vancouver of Kaap-
stad is, sien jy die mensemassas wat soos miere krioel, by mekaar 

verbyskuurCC klein spikkeltjies in vergetelheid. EN ‘n mens kan nie 
glo dat hierdie spikkeltjies wat in liefde deur God geskape is, so 

liefdeloos, so ongevoelig, so selfgesentreerd teenoor mekaar kan 
wees nie. 

Maar hoe sien God elkeen  vanuit Sy hoogte? 

 

“Just take a look at yourself and 
you will look at others                     

differently.”    
(‘n Strofe uit  Put your Hand in 

the Hand of the Man who stilled 
the water,  gesing deur Pat 

Boone.) 
 

 
 

James Horne 

MORIA BYBELSTUDENTE  VERJAAR! 

 

29 Oktober vier Moria Bybelstudie-

groep sommer twee van die groep-

lede se verjaarsdae.  

Herbert Pfeiffer word 73 en Louise 

van de Valk word 94. 

 

Baie geluk julle. 



 

Ons besoek een keer ‘n maand Huis Avondrus vir Bejaardes in Rondebosch. In September was ons 23 mense wat saam gekuier het. Waar gee jy 

jou tyd? Om hierdie groepie mense te gaan bedien, kos net  ‘n uur van jou tyd in ‘n maand. Ons neem tee, ‘n paar eetgoedjies en  gaan helder net 

sommer hulle dag op. Om die eerlike waarheid te sê….dink ek om tyd by hulle te spandeer, doen somtyds meer vir my eie hart as vir hulle.            

Ek wil elkeen , wat die tyd het, aanmoedig om hierdie byeenkomste by te woon. So maak ons ‘n verskil in ons gemeenskap.                         

Ons nooi julle uit om die 12de November om 15:00 vir ‘n uur saam met ons te kom kuier. 

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 deur die loop van die jaar voor-

sien word van die nodigste. Ons gaan hierdie jaar net die volgende items benodig:  
Seep, Tandeborsels en Tandepasta (100ml) 

 
Moenie die artikels toedraai of deftig verpak nie. Dit word aan die versorgers oorhandig.  

Geen lekkers of koekies is nodig nie. 
Kom ons kyk of ons genoeg kan insamel sodat dit die hele jaar kan hou! 

Finansiële bydraes baie welkom. Ons koop graag die bogenoemde self aan! 


