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GEBEDSVERSOEKE  

                                                                                                    

As jy van iemand weet wat gebed of hulp benodig, kontak asb vir  
Ester Freeman by 083 664 6340. 

 
GALÁSIËRS 6:2 AFR53                                                      

“Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.” 

6 November 

  

22ste Sondag  

in  

Koninkrykstyd 

Luk 20:27-38 Soos engele en kinders van God 

Hag 1:15b–2:9 Hou moed en werk, want Ek is by julle 

Ps 145:1-5, 17-
21 

Ondeurgrondelik is die grootheid van 
God 

2 Tess 2:1-5, 13-
17 

Wees standvas/g in julle geloof 

13 November 

  

23ste Sondag 

in  

Koninkrykstyd 

Luk 21:5-19 
Getuig met woorde en wysheid wat van 
God kom 

Jes 65:17-25 Waar ’n wolf en ’n lam sal saam wei 

Ps 12 Die Here bring swakkes na veiligheid 

2 Tes 3:6-13 Moenie moeg word om goed te doen nie 

20 November 

 

24ste Sondag  

in  

Koninkrykstyd 

Luk 1:68-79 
Profeet van die Allerhoogste sal jy  

genoem word 

Kol 1:11-20 
Alles op aarde en in die hemel is met 
God/Christus versoen 

Luk 23:33-43 “Hy is die koning van die Jode” 

Jer 23:1-6 “Hy is die koning van die Jode” 

Jes 2:1-5 
“..uit Jerusalem kom die woord van die 
Here.” 

Ps 122 
“..bid dat Jerusalem vrede sal hê, dat hulle 
wat hom lief het, rus/g mag woon..” 

Rom 13:11-14  
“..julle moet lewe soos volgelinge van die 
Here..” 

Mat 24:36-44  
“Maar niemand weet wanneer daardie dag 
en uur kom nie…” 

27 November  

 

1ste Sondag  

in  

Advent 

VRUGTEKOEK - FRUIT CAKES 

Dis amper weer Kerstyd en vrugtekoek tyd! 
Onthou jy daai outydse een, wat ‘n maand moes hou, 
maar nooit langer as ‘n week gehou het nie? Die 
einste! Propvol groenvye, maketaan, dadels, kersies 
en genoeg brandewyn en sjerrie om hom af te rond. 

Bestel hom sommer gou.  

Kontak vir Arina by 071 594 9659 
Vrugtekoek/Fruit Cakes 

Vrugtebrood/Fruit Loaf 

It is almost Christmas and fruit cake time again! 
Do you remember that old fashioned one that was 
suppose to last for month, but never lasted longer 
that a week? Well, here it is again, the one and only! 
Full of green figs, “makataan,” dates, cherries and 
enough brandy and sherry to top it all off!! Place 

your order quickly! 

Contact Arina at 071 594 9659 

 Ansie’s 

Vir eie gebruik, of as ŉ geskenkie, probeer gerus 

Ansie se gesondheids- of glutenvrye beskuit.  

Daar is ook te kies en keur tussen verskillende 

ingelegde produkte en konfyte. Kontak haar 

enige tyd by 083 285 2725  

Gedenkdiens vir Afgestorwenes:                  6 November 2022 

 

Ons steek ŉ kers aan om diégene wat ons die afgelope jaar vooruitgegaan het, te 
onthou.  Indien een van jou familielede oorlede is en jy ook hom/haar wil herdenk, 

skakel gerus die kerkkantoor. 



Dis Dankseggingsmaand (die ou Tiendemaand)  
 
Oktober is tradisioneel Tiende-dankoffermaand. In ons gemeente het ons egter die 
gebruik om gedurende November die insameling te doen. Ons het besluit om dit nou 
Dankseggingsmaand te noem. Ons wil graag weer hierdie jaar poog om iets groots 
daarvan te maak. Ons eerste geleentheid waar ons die Here wil dank vir Sy goedheid, is 
Sondag 30 Oktober met Hervormingsfees. Ons sluit ons Dankseggingsmaand af op Sondag 
27 November, dit is  dan ook ons Kerssangdiens.  
 
Waarom doen ons dit?  
Ongelukkig is ons maandelikse dankoffers nie voldoende om ons lopende uitgawes te dek 
nie. Ons onderskeie funksies en geleenthede is alles pogings om die tekort op ons boeke 
aan te vul. Die uitgawes op die pastorie en kerkkompleks plaas verder druk op ons 
reserwe fondse. Ons kon ons reserwefondse se opbrengs gebruik vir die herstel van ons 
kerkgebou. Dit is egter nie die ideaal om uit die reserwefondse te onDrek om die maand 
tot maand uitgawes te dek nie. Die Dankseggingsmaand is een van ons aanvullende 
inkomste-bronne.   
 
Hoeveel moet jy met die Dankseggingsmaand gee?  
Dankoffers bly altyd 'n vrywillige gebaar van dankbaarheid teenoor die Here, dat ons ook 
hier met Sy werk kan besig wees. Hoeveel elke lidmaat gee, bly ŉ saak tussen jou en die 
Here. Aanvanklik was die bedoeling dat lidmate in die Tiende-maand poog om reg/g ŉ 
/ende van hulle inkomste te gee. En party doen dit ook. Ons besef egter die ekonomie 
knyp. Ons het R120 000 begroot vir die Tiende-maand. Dalk dink jy dit is buitensporig. Gee 
dit wat jy kan gee en ons vertrou die Here vir die res. Ons poog steeds om met Sy geld 
God se droom hier waar te maak:  Ons is ‘n inklusiewe familie wat met oop deure 
jubelend na die gemeenskap uitreik. 
 
Hoe kan ek my bydrae gee? 
Sit jou offergawe eenvoudig by jou gewone dankoffer en betaal dit op dieselfde manier as 
wat jy elke maand doen. Jy sou dit ook apart elektronies kon betaal, of dit in die skatkis in 
die kerk kom gooi. Nog 'n opsie is om jou ekstra bydrae oor twee of drie maande te 
versprei. In kort: in ‘n koevert, elektronies of met snapscan. 
 
Erfla'ngs?  
Lidmate het oor jare heen in hulle erfla/ngs 'n nalatenskap vir ons gemeente gelaat. Ons 
put steeds uit sulke erfla/ngs wat die druk op ons finansies verlig. Wil jy nie dalk ook 
oorweeg om in jou boedel so 'n bemaking aan ons gemeente te doen nie? So ondersteun 
jy dan steeds ons gemeente, lank nadat jy nie meer hier is nie.  Indien jou testament nie 
op datum is nie, en jy wil dit graag aanpas, kontak gerus die kerkkantoor. 
 
Wat doen ons met die gemeente se geld? 
Ons moet natuurlik salarisse betaal. As leraar is ek dankbaar, saam met die ander 
personeel, dat ons steeds voltyds in diens kan wees. Vanuit die kantoor is die personeel 
egter ook met bedieninge aan lidmate besig. Ons is maandeliks betrokke by verskeie 
tehuise in ons omgewing (bv. Huis Rosedon, Avondsrus, Grovenor Square en Huis 
Lückhoff). Ons het sendelinge wat ons op die sendingveld ondersteun. In ons direkte 
omgewing help ons met die sekuriteit, deur middel van die monitering met die kameras. 
Soos reeds genoem, het ons ook groot instandhoudingswerk aan ons kerkgeboue en 
pastorie. Praat gerus met Gerrit van der Merwe indien jy meer insae in ons finansies wil 
hê. 
Baie dankie vir elkeen se bydrae in die verband. Ons waardeer dit.      

Stukkies Kersvreugde wat sal hou! Stukkies Kersvreugde wat sal hou! Stukkies Kersvreugde wat sal hou! Stukkies Kersvreugde wat sal hou!     
    

Badisa WynbergBadisa WynbergBadisa WynbergBadisa Wynberg, by wie ons vir baie jare betrokke 
was, en wat verantwoordelik was vir kindersorg, 
moes hulle deure einde Maart sluit. Dit was as gevolg 
van ‘n tekort aan finansiële ondersteuning vanaf die 
staat se kant, sowel as gebrek aan fonds-
insamelingspogings gedurende Covid. Oktober was 
gewoonlik Badisa-maand. Ons gaan egter hierdie 
maand reeds begin met Stukkies Kersvreugde vir Stukkies Kersvreugde vir Stukkies Kersvreugde vir Stukkies Kersvreugde vir 
Huis Lückho+. Huis Lückho+. Huis Lückho+. Huis Lückho+. Ons samel dus basiese toiletware in vir 
beide Oktober en November.  
    
Dis weer tyd vir ons jaarlikse hulp aan bejaardes in die 
siekeboeg en demensie-eenheid van Huis Lückho+. 
Daar is persone wat nie die basiese toiletware kan 
bekostig nie.  Deur ons bydraes kan hulle deur die 
loop van die jaar voorsien word van die nodigste. Ons 
gaan hierdie jaar net die volgende items benodig:   
 
Seep, Tandeborsels en Tandepasta (100ml), BabaSeep, Tandeborsels en Tandepasta (100ml), BabaSeep, Tandeborsels en Tandepasta (100ml), BabaSeep, Tandeborsels en Tandepasta (100ml), Baba----
poeier, rollpoeier, rollpoeier, rollpoeier, roll----on deoderant (mans en dames), on deoderant (mans en dames), on deoderant (mans en dames), on deoderant (mans en dames), 
skeermesse en Aquasskeermesse en Aquasskeermesse en Aquasskeermesse en Aquas----room. Moenie die artikels room. Moenie die artikels room. Moenie die artikels room. Moenie die artikels 
toedraai of de�ig verpak nie. Dit word aan die toedraai of de�ig verpak nie. Dit word aan die toedraai of de�ig verpak nie. Dit word aan die toedraai of de�ig verpak nie. Dit word aan die 
versorgers oorhandig. Geen lekkers of koekies is versorgers oorhandig. Geen lekkers of koekies is versorgers oorhandig. Geen lekkers of koekies is versorgers oorhandig. Geen lekkers of koekies is 
nodig nie.nodig nie.nodig nie.nodig nie.    
    
Kom ons kyk of ons genoeg kan insamel sodat dit die Kom ons kyk of ons genoeg kan insamel sodat dit die Kom ons kyk of ons genoeg kan insamel sodat dit die Kom ons kyk of ons genoeg kan insamel sodat dit die 

hele jaar kan hou!hele jaar kan hou!hele jaar kan hou!hele jaar kan hou!    
 

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

    
J y kan ook jou skenkings na die kerkkantoor toe J y kan ook jou skenkings na die kerkkantoor toe J y kan ook jou skenkings na die kerkkantoor toe J y kan ook jou skenkings na die kerkkantoor toe 

bring of in die kartondose in die kerk plaas.bring of in die kartondose in die kerk plaas.bring of in die kartondose in die kerk plaas.bring of in die kartondose in die kerk plaas.    
    

ABSA Claremont, Rek 2870141125, Tak  632005, ABSA Claremont, Rek 2870141125, Tak  632005, ABSA Claremont, Rek 2870141125, Tak  632005, ABSA Claremont, Rek 2870141125, Tak  632005, 
Verwysing: Stukkies KersvreugdeVerwysing: Stukkies KersvreugdeVerwysing: Stukkies KersvreugdeVerwysing: Stukkies Kersvreugde    



Borge vir Kalender 2023 

Dit is weer tyd om 
ons Kalender vir 

2023 af te handel 
en te druk. Ons 
benodig borge 

om die drukkoste 
van ons kalender 

te dek.  
 

Indien jy ŉ 
maand sou wou 
borg, vra ons ŉ 

donasie van 
R250.  

 
Laat weet die 
Kerkkantoor 
indien jy sou 

belangstel om 
ook ŉ maand  

te borg.  

Verjaarsdae vir November 

 

Maria Cooper         02 Nov 

Stephen Twycross       03 Nov 

Cecile Horne         09 Nov 

Ronélle Le Roux         09 Nov 

Lina Snyman         09 Nov 

Hannah Stronach         15 Nov 

Mar'n Booth         18 Nov 

Karen Nefdt         20 Nov 

Neline Theron         21 Nov 

Susanna Rabe         23 Nov 

Johannes Muller         27 Nov 

Michael Stronach        27 Nov 
 

                                                                                                                        

Baie geluk met julle verjaarsdae! 

                                                       
DANKIE 

Die kerkraad wil graag elke lidmaat bedank vir hulle  

offervaardigheid. Elke offer wat aan hierdie gemeente gemaak word, 

dra die gemeente finansieel. Sonder hierdie offers kan ons gemeente 

nie funksioneer tot uitbreiding van Sy koninkryk nie.  Nogmaals 

baie dankie. 

 
Maleagi 3:10 

Bring die volle 'ende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in my huis 

kan wees, en toets My hierin, sê die Here die Almag'ge. Toets My of Ek nie die 

vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as 

wat julle kan gebruik nie.  

Ladles of Love DANKIE 

Ons was trots 

om te sien hoe 

Ladles of Love 

vereer is vir hulle 

wonderlike werk 

onder die arm            

gemeenskappe 

in Kaapstad. 

Ons gemeente 

het reeds vandat 

die  Covid-

pandemie 

uitgebreek het, 

‘n weeklikse 

betrokkenheid 

by hierdie 

instansie. 

 

                                        

Van ons 

gemeentelede 

en buitestaanders, smeer 50 brode ‘n week vir sommige 

van hierdie sopkombuise. BAIE DANKIE aan diegene wat so 

mildelik hulle tyd en geld gee om hierdie projek, op ‘n klein 

manier te laat voorbestaan. 

Berig geneem uit:  Die Burger 12 Oktober 2022 



EK  IS  GOD SE BEDELAAR 

 

George Bernard Shaw het by geleentheid gesê:   “Gewone mense bid nie, hulle 

bedel net.” 

Maar die Psalmdigter sê egter:   “Toe ek na U geroep het, het U my gebed 

verhoor en vir my nuwe krag gegee.” 

 

Gedurende die tweede bestaansjaar van die Suid-Afrikaanse Jeugkoor,  moes 

ons en die 60 hoërskool-koorlede in ons sorg, verneem dat ons hoo+org weens 

finansiële probleme, nie meer  in die behoe-es van die koor kon voorsien nie.  

Sommige van hierdie talentvolle koorlede het uit die armste van arm gebiede 

reg oor die land gekom.  Vir ‘n lang  tyd was  die koshuis  dus  a0anklik van 

skenkings van instansies soos Radio Tygerberg en van privaat persone en 

boere.  

 

Een oggend het Cecile my ingelig dat sy by die laaste van die weeklikse 

vleisvoorraad  was. Sy moes hierdie nuus aan  die kinders meedeel, maar  

voordat hulle skool toe gestap het,  het die kinders in hul gebedsgroepies 

bymekaar gekom en erns5g begin bid. 

  

Toe ek die volgende oggend my koerant uit die posbus gaan haal, vind ek ook  

‘n anonieme koevert  met R1000 in kontant daarin.  So kon ons al biddende en 

in vaste geloof, vir nog ses jaar oorleef. Telkens het daar nuwe borge aan 

boord gekom en die hoogs suksesvolle koor het van krag tot krag gegaan.  

 

Wanneer dit moeilik gaan en die gelowige  bereik ‘n laagtepunt,  besef hy hoe 

a0anklik hy van kommunikasie met God is, want  swaarkry maak ‘n mens God 

se bedelaar.  

 

Ons vriend en leraar van ‘n vorige gemeente, het altyd gesê: “As die lewe jou 

voete onder jou uitslaan, kom jy op jou knieë te lande. Hier is dan die plek waar 

God en mens ontmoet.” 

 

Tydens ‘n Radiodiens op ‘n Sondag, het die gemeente  met dié lied afgesluit: 

        “In die nag op my knieë 

  Met my liefdeslysie, Heer 

  Gun my net om dit aan U te wys 

  En as ek keer op keer vir U vra, 

  Vergeef my, want ek is God se bedelaar.” 

Deur: James Horne 

Liewe Gemeente 
 
Ek neem hierdie naweek ‘n afnaweek en ons sê dankie aan ds Pieter Oberholzer 
wat die diens Sondag gaan waarneem. 
 
Op Saterdag 22 Oktober het ons beplanning vir 2023 gedoen. Die volhoubaar-
heidskomitee het twee weke voor dit besluit dat die vraag wat ons moet 
beantwoord is:  Hoe lyk die gemeenskap wat in 2030 by Derryweg 2 aanbid? Ons 
het opnuut eers na statistieke gekyk wat lidmate en finansies se volhoubaarheid 
betref. Ons finansies is nie volhoubaar nie. Met afnemende lidmaatgetalle moet 
ons al hoe meer uit ons reserwefondse put. Ons het geld oor vir 52 maande! Ons 
het tans 158 lidmate op ons databasis. 46% van ons lidmate is 75 jaar en ouer. 72% 
is ouer as 60 jaar. Ons het seker minstens twee opsies: Ons gaan maar net aan 
soos nou, want enige verandering is ongemaklik en gevaarlik. Of, ons probeer om 
kreatief ‘n nalatenskap te vestig. Dit vra waagmoed, geloof en vertroue om te sê 
ons wil iets agterlaat en dit nie net huidiglik vir ons gemaklik maak nie. 
Ek dink al die heel week oor dit wat die beplanningsgroep en die 
volhoubaarheidskomitee by uitgekom het. My belewenis is dat ons almal, 
onuitgesproke, ervaar dat dit waarmee ons besig is en vir die toekoms probeer 
vestig, van die Here is. Daar is vir my altyd gerusstelling in Gamaliël se woorde: 
“...want as wat hulle wil en wat hulle doen, mensewerk is, sal daar niks van kom 
nie. 39Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. (Hand 5:38-39) 
 
Ons wil op die volgende fokus – Ons sal mettertyd meer inligting verskaf: 
 
Kerksentrum  
NG Gem Rondebosch word omskep in ‘n sentrum van aanbidding, waar almal 
welkom is. Die sentrum moet uitgebou en bemark word tot ‘n ruimte wat daagliks 
optimaal benut word vir verskeie geleenthede soos bv konferensies, byeenkomste, 
troues, konserte, ens. 
 
Geboue  
Ons moet nou daadwerklik aandag gee aan die oprig van twee woonstelle agter die 
kerkkompleks op die parkeerarea.  
 
Studente 
Daar is tans ‘n studentegemeente van die Gereformeerde kerk wat ook ons 
kompleks gebruik. Daar moet met hulle in gesprek getree word om ons verhouding 
met hulle te versterk en ander studente deur hulle by die gemeentekompleks 
betrokke te kry. 
 
Ekumeniese betrokkenheid  
Daar moet meer kontak gemaak word met omliggende gemeentes (alle 
denominasies) om te bepaal waar ons kan saamwerk.  
 
Kontemplatiewe sentrum  
Die sentrum moet gevestig word. Die konsepdokument wat tussen InVia en 
Rondebosch opgestel is, word hopelik eersdaags versprei. ‘n Eerste byeenkoms 
word reeds saam met die Katolieke kerk beplan vir 11 Februarie 2023. 
 
Dankie vir almal se voorbidding, ondersteuning en meelewing. Mag die Here 
ons steeds seën met die oog op 2030 en verder. 
 
Groete 
Johan van den Heever  


