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Maandb lad van  d ie  NG Kerk Rondebosch               Oktober  2019  

             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 

6 Oktober  
  

Klaagliedere 1:1-6 
Klaagliedere 3:19-26 
of 
Psalm 137 
  
Lukas 17:5-10 
2 Timoteus 1:1-14 

Ongehoorsaamheid het verreikende 
gevolge. 
Tog is die Here genadig en gee Hy 
nog ’n kans. Treurlied oor wat was en 
die besef dat hulle dit oor hulself ge-
bring het. 
Ons glo nie sodat ons beloon kan 
word daarvoor nie. 
Moenie afwyk van die regte en 
beproefde pad van gehoorsaamheid 
aan God nie. 

13 Oktober 
  

Jeremia 29:1, 4-7 
  
 
Psalm 66:1-12 
Lukas 17:11-19 
  
2 Timoteus 2:8-15 

Tree op soos dit gelowiges betaam, 
waar jy ook al gaan of wat die om-
standighede ook al mag wees. 
God is ontsagwekkend, daarom moet 
Hy geëer word. 
Nie-godsdienstige of ongelowige 
mense wat ons as ons mindere 
beskou is soms vir ons ’n voorbeeld. 
Leef soos iemand wat saam met 
Christus uit die dood opgewek is. 

20 Oktober  
 

Jeremia 31:27-34 
  
Psalm 119:97-104 
  
Lukas 18:1-8 
  
2 Timoteus 3:14-4:5 

Daar kom ’n tyd dat dit oral sigbaar 
sal wees dat mens die Here dien. 
Dit is tot jou voordeel om jou te hou 
aan God se voorskrifte. 
Die Here talm nie om te help nie en 
hoef nie gesoebat te word om hulp 
nie. 
Die Bybel is ’n baie goeie en nuttige 
handleiding vir die lewe – gebruik en 
gehoorsaam dit. 

27 Oktober  
 

Joël 2:23-32 
Psalm 65 
Lukas 18:9-14 
  
2 Timoteus 4:6-8,               
2 Timoteus 16-18 

Die Here sorg vir jou – wees                               
dankbaar. 
Omdat die Here sorg, is ons bly en 
dankbaar. 
Uit genade is julle gered, nie uit ver-
dienste nie – dit is ’n gawe van God. 
God sorg vir ’n veilige aankoms in 
Sy koninkryk. 



Mens is nooit te oud 
om MUNTLEGGING te 
hou nie…. 
Hierdie jaar het die 
jeug van ons gemeente 
besluit om al die 
muntlegging-inkomste 
aan te wend vir Huis 
Lückhoff se Stukkies- 
Kersvreugde. Dankie 
aan elkeen wat hierdie 
muntlegging ‘n sukses 
maak elke keer. 
 
Tot dusver het die 
muntlegging ‘n inkom-
ste van R1,570 vir die 
jaar ingebring. Daar sal 
nog een muntlegging 
wees voor Desember. 
 
Bêre jou munte tot dan. 

31 Augustus ontmoet die gemeente by verskillende gebedshuise om te 

bid vir ons land, gemeenskap en ons sendelinge.  

Heelwat van ons gemeente 

het hierdie dag bygewoon. 

Ons nooi die hele gemeente 

om ons volgende byeenkoms 

by te woon. Daar is krag in 

gebed. 

Regs is die groepie wat by 

Lorna en Herbert Pfeiffer se 

huis byeen gekom het.           

Dr Johan is agter die kamera. 

Saterdagaand, 7 September was 'n baie goeie aand! Die gesprekke was 
uitstekend. Op die foto links van dr Johan sit, Paul Faller, Koordineerder 
vir die Wêreld  Gemeenskap vir Christelike Meditasie (WGCM). In die 
middel (vr) is  Laurence Freeman, Direkteur van die WGCM. Hy was in 
SA vir 'n twee weke besoek. Hy bied seminare aan oor stilte en                   
meditasie. ‘n Handjievol van ons het Saterdagaand oor die onderwerp 
gesels. 

Gaan lees gerus meer by: https://www.wccm.org/content/laurence-freeman-osb 

RAILWAY VINTAGE MARKET 
2 Derry Road, Rondebosch 

1 November 2019   
16:00 - 20:00 

ngkrbos@mweb.co.za 
Food  |  Vinyl Records  |  Books | Clothing 



Op 22 September vier Adri-
an  en Elizabeth Kluge hulle 
verjaarsdae saam met ons gemeente … alhoewel Adrian eers die 
27ste September en Elizabeth die 23ste September onderskeidelik 
verjaar het. Ons eet saam verjaardagkoek. ‘n Groot dankie aan Eliza-
beth en Adrian vir die eetgoed na die diens. 
 
Nogmaals geluk met julle verjaardae! 
 
 
 
 
 
Ons vier graag saam belangrike dae 
en geleenthede. 
 
Ons wil ook van hierdie geleentheid 
gebruik maak om meer van ons                 
gemeentelede te nooi om betrokke te 
raak by ons Koffie-kaffee Sondae.  
 
Dit is ‘n klein fondsinsameling aan 
die einde van elke maand, maar 
skep ook geleentheid vir saam kuier. 

Oktober is ons BADISA-maand!  

 

Ons wil graag BADISA Wynberg en die  
werk wat hulle verrig, ondersteun. 

Elizabeth Kluge, voorsitter van  
die Samaritane-bediening en lidmaat  

van ons gemeente, kan gekontak word  
vir meer inligting oor die instansies wat 

ons ondersteun. 
 

 

Ons het besluit om, net soos met Rosedon Huis, die instansie met nie-
bederfbare produkte te ondersteun. Kom ons help om hulle werk                

makliker te maak! 

Benodighede: 

Enige nie-bederfbare kos bv. blikkieskos, sop en sopmengsel ens. 

Koffie, tee, suiker en melk 

Toiletpapier 

 

Indien jy finansieel wil bydra ten opsigte van hierdie projek, sal 
ons met graagte die aankope gaan doen: 

ABSA Claremont 

NG Kerk Rondebosch 

Rek: 2870141125 

Verwysing: Badisa Wynberg 

 

Verdere benodighede:  

Skryfbehoeftes vir kinders 

Kos of melk vir babas/baba-produkte/ baba-klere 

Opvoedkundige speelgoed 

Klerehangers en relings 

Skoonmaakprodukte 

LIG EN KERBODE BESTELLINGS  

Ons neem weer bestellings vir 
Lig en Kerkbode. Indien jy sou 
belangstel om vir die jaar 2020 
die kerbode te bestel vir 
jouself of as geskenk aan ‘n 
vriend of vriendin te pos, laat 
weet so gou moontlik die kerk-
kantoor.  Hoe meer bestelling 
ons kry..hoe goedkoper betaal 
jy vir die boek. 

LIG KERKBODE 

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 



 

Swanepoel Anne-Marié 6 Okt 

Willemse Albert 9 Okt 

Kitching Freddie 10 Okt 

Oosthuizen Simone 11 Okt 

Geldenhuys Benjamin 12 Okt 

Smith Sue 12 Okt 

Fourie Steyn 13 Okt 

Du Toit Johann 14 Okt 

Fourie Ina 18 Okt 

Kriel Tristan 18 Okt 

Kitching Annette 20 Okt 

Kriel Nelius 21 Okt 

Edwards Henry 22 Okt 

Greeff Philip 22 Okt 

Immelman Wouter 22 Okt 

Kriel Tania 24 Okt 

Gertse Mel 25 Okt 

van der Merwe Jacob 25 Okt 

Cronje Faan 27 Okt 

Swanepoel Chris 27 Okt 

Opperman Stefan 28 Okt 

Pfeiffer Herbert 29 Okt 

Van der Valk Louie 29 Okt 

GOD PRAAT DEUR DIE NATUUR 

Op ‘n vaal triestige Kaapse oggend sien ek hom…. Nonnie, die 
tingerige straatkind, so genoem omdat hy van kleintyd af vreesbe-
vange was vir die nonne van die nabygeleë klooster. Honger en op 
soek na ‘n krieseltjie kos of na ‘n paar sent om mee kos te koop, 
dwaal hy  deur die strate. Sedert sy alkoholis~ma hom die sinkhok, 
ook genoem “Die huis van Plesier”,  belet het, is hy haweloos en 
erg siek aan vermoedelik TB. Hy is ook nie so kordaat soos die 
ouer manne nie, want van roof en bendelidmaatskap wil hy niks 
weet nie 

Meteens staan hy stil om te luister na wat die selfaangestelde 
prediker op die Parade aan sy luisteraars te vertelle het. ”Broers en 
Susters, waar julle ookal ‘n groen blaartjie sien, kan julle weet God 
is daar. God is daar.” Lank nadat Nonnie reeds aangestap het, bly 
die woorde van die prediker in sy verwarde gedagtes maal. “As ek 
tog maar net ‘n groen blaartjie tussen hierdie geboue van beton kan 
sien, kan ek dalkies ook die God van die prediker vind,” dink hy..                                                       

Soos die aandskemering nader kom, slenter hy voort en sy getroue 
maat, die kreupel, uitgeteerde hond sluit by hom aan. Die brak draf 
vooruit en lei hom in ‘n nou stegie in en gaan lê skielik, lyfie plat 
uitgestrek op die grond. Toe hy opkyk, sien hy ‘n klein klimopplant 
met blaartjies nog vaal van die stof. Hy is verheug toe hy die stof 
afblaas en hy die groenigheid sien deurslaan. 

Uitgeput, maar gelukkig gaan lê hy met sy kop op die hond se lyf. 
Voor hy aan die slaap raak, mompel hy, ”God is waarlik hier. Hy sal 
‘n bietjie vir my sorg.” 

Twee nonne wandel daar verby en buig oor die slapende kind en 
teken ‘n kruis oor hulle bors. Hy slaap…… en God was daar, net 
soos die man gesê het. Voor die dag weer koud en nat oor Kaap-
stad kan breek, het Hy vir Nonnie na Hom kom haal en  “sorg Hy ‘n 
bietjie vir hom.” 

“Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want 
Here, U alleen laat my veilig woon”   ( Ps. 4:9 )                                                                              
             Deur: James Horne 



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 

die koninkryk nie.  Nogmaals baie dankie. 
 

Maleagi 3:10 
Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in my 
huis kan wees, en toets My hierin, sê die Here die Almagtige. 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.  

FOTO’s en NUUS 

Die kerkkantoor wil graag ‘n beroep doen op elke gemeentelid om          

gedurende die maand foto’s en nuus, vir moontlike gebruik, vir die 

Rondebossie aan te stuur. Ons het ‘n paar fotograwe nodig wat  die 

belangrike gebeure in ons gemeente op foto’s sal vaslê.                  

Enige gemeente-nuus is Welkom! 

Nog ‘n Kleinkind… 

Ulrich en Helene Pool het weer ouma 
en oupa geword. Francois en Anriette            
Conradie, ouers van nuwe klein Ulrike, 

woon nie in Suid-Afrika nie sy word              
eersdaags by ons gemeente gedoop. 

Baie geluk julle! 

   Ons neem afskeid van Johan Momsen 
17/10/1928 – 12/9/2019 

John William Momsen is te Benoni                              
(ou Transvaal) gebore.   

  
Verkeerdelik deur ‘n engelsman by die geboorte-
registrasiekantoor as John William Momsen in 
stede van Johan Willem  geregistreer.                         
Hy word in die moedergemeente van die NG Kerk 
aldaar gedoop en lê belydenis af  op 4 November 
1944 in die Benoni-Noord gemeente. Hy trou met 
Betsie Norval op 2 Desember 1950 in die 
Bosmanstraat-gemeente in Pretoria. Na baie jare 
as lidmaat van die gemeente Pierneef en                     
Pierneefrant (ook in Pretoria) was hy sedert Julie 
2013 lidmaat van die NG gemeente Rondebosch. 

      VGK Rondebosch 
 Vrouebedieningsoggend 

 
Die VGK Rondebosch nooi ons                

gemeente se dames om 15 Sep-

tember hulle Vrouebediening-

Sondag by te woon. Regs: is die 

lidmate van ons gemeente wat die 

oggend bygewoon het. Dit lyk vir 

my Gielie Vermeulen was die 

enigste haan onder die henne. 

RAAI WIE…..?                                      

Prof. Edward Coetzee ontvang ‘n 

SAMA toekenning by hierdie 

jaar se byeenkoms. 

Baie geluk Edward … ons steel 
so bietjie van die nuus op jou facebook-blad. Antoinette … Edward noem 
jou sy insperasie. Ons is trots op ons gemeentelede se prestasies. 



 

Groote Kerk se geskiedenis van by die 350 jaar is ryk aan stories 
en merkwaardige mense. Een van dié mense is Helperus Ritzema 
Van Lier (1764-1793), die derde predikant van Groote Kerk. Hy 
was ’n besonderse, geleerde en passievolle mens. 
 
Van Lier se wens was om in die 
platteland, wat ons vandag ken as 
Nuweland, begrawe te word, en dié 
graf is vandag nog daar. Die graf en 
sy verhaal neem ons terug na die 
tyd van die VOC. Die tyd wat slawe, 
koetse, stofpaaie en wilde diere nog 
die norm was in Kaapstad. Dit neem 
ons terug na ons wortels, die 
begin…gaan lees gerus meer by:  
 

http://grootekerk.org.za/graf-van-lier/ 

7 September het ons Koinonia-stappers langs die 

Liesbeeck gaan stap en besoek onder andere die 

“van Lier-graf” soos bekend aan meeste van ons. 

Ons gemeente is steeds betrokke by die 

onderhoud van hierdie graf in Nuweland. Dus 

word die uitstappie ook ‘n geskienkundige-

inligtingsuitsappie. Onder is almal wat saam 

gestap het. 

Voor: (vlnr)                                    
Anna en Harry 
Shaw, Carien Ras en 
Leonie du Raan. 
Middel: (vlnr)                                   
Karen Nefdt, Ronélle 
le Roux en Duncan 
Martin. 
Agter: (vlnr)                                  
Gerrit vd Merwe, 
Pieter Janse van 
Rensburg en Jana 
Nefdt. 

 



Dis Tiende-maand: Het jy dalk iets ekstra?  

 

Oktober is tradisioneel Tiende-dankoffer-maand. In ons gemeente het ons               
egter die gebruik om gedurende November die insameling te doen. Ons wil 
graag weer hierdie jaar poog om iets groots daarvan te maak. Ons eerste   
geleenthede waar ons die Here wil dank vir sy goedheid is Sondag                             
27 Oktober met Hervormingsfees. Ons sluit ons Tiende maand af op Sondag 
24 November met ons Nagmaal.  

 

Waarom doen ons dit?  
Ongelukkig is ons maandelikse dankoffers nie voldoende nie. Ons onderskeie 
funksies en geleenthede is alles pogings om die tekort op ons boeke aan te 
vul. Die Tiende-maand-insameling is een van ons aanvullende inkomste-
bronne.   
 

Hoeveel moet jy met die Tiende-maand-dankoffer 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 regtig ŉ tiende van hulle inkomste te gee. En, party 
doen dit ook. Ons besef egter die ekonomie knyp. Ons het R100 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 moet ek dit 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. 

 

Wat kan ons op langtermyn doen?  
Lidmate het oor jare heen in hulle erflatings 'n nalatingskap vir hulle gemeente 
gelaat. Ons put steeds uit sulke erflatings wat die druk op ons finansies verlig. 
Wil jy nie dalk ook oorweeg om in jou boedel so 'n bemaking aan ons ge-
meente te doen nie? So ondersteun jy dan steeds ons gemeente, lank nadat jy 
nie meer hier is nie.   

 

Wat doen julle met my geld? 
Ons moet natuurlik die salarisse betaal. Van uit die kantoor is die personeel 
egter ook met bedieninge aan lidmate besig. Ons is maandeliks betrokke by 
verskeie tehuise in ons omgewing (Bv Rosedon, Avondsrus, Grovenor en Huis 
Luckhoff). Ons het sendelinge wat ons op die sendingveld ondersteun. In ons 
direkte omgewing probeer ons om met die sekuriteit te help. Ons noem nie 
eens die instandhouding van ons geboue nie. Kom vra gerus indien jy meer 
detail wil weet. 

 

Baie dankie vir elkeen se bydrae in die verband. Ons waardeer dit.  

 

Dr Johan van den Heever  
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Gemeente Rondebosch en InVia: 

Hierdie jaar het ons gemeente geleentheid gehad om aan 17 
perlgrims huisvesting te bied gedurende hulle besoek aan 

Kaapstad. Hierdie byeenkoms was steeds ‘n groot suskses 
ten spyte van die vrees wat gepaart gegeaan het met die 

Xenofobiese aanvalle die afgelope tyd. 

Ons wil graag ons gemeente en elkeen wat bygedra het, die 
afgelope week,  bedank. Sonder julle sou ons dit nie kon 

doen nie. 

Sondag se gemeente-ete was ook ‘n groot sukses omdat 
almal bygedra het. Dit was lekker om saam te kon kuier en vir 
’n laaste keer gasvryheid to kon bewys aan ons besoekers. 

Binne lees ons meer oor hierdie uitreik en kyk ons na ‘n paar 
foto’s van wat gebeur het die afgelope week. Die binneblad is 

geneem uit’n artikel wat in Times Live gepubliseer was. 

Bo: Carien Ras saam met 

haar  twee besoekers vanuit                 

Namibië. 

So ‘n mooi simbolise gebeutenis …  
gedurende ‘n gespreek wat                     
dr Johan gehad het oor                          
Rondebosch gemeente en die 
apartheidsera kom klim hierdie 
klein dogtertjie by hom op die                 
verhoog. 

Ook hierdie oggend deel van ons                             
gemeentelede hulle getuienisse en 
word ook stories van hoop. 

Bo: Dr Johan en Ansie se besoekers van Siberie. 

Links:  

Meer van ons besoekers wat 

deur gemeentelede en ander 

gehuisves was. 

Hulle wss daagliks geneem om 

van ons mooi Kaapstad te               

besoek. Ook besoeke aan 

Rosedon Huis was gedoen. 

Nogmaals baie dankie vir 

elkeen wat bygedra het. 



Times Live: Taizé - September 2019 

 
Thousands of young Christians from around Africa were being hosted by 
families in Cape Town in what organisers say was a powerful demon-
stration of hope after SA’s recent xenophobic violence. 
 
The 17 to 35-year-olds have joined the Taizé “pilgrimage of trust”, and 
gathered daily to pray, sing, enjoy communal silence and share their 
faith. 
They were asked to bring only a mug, plate, spoon, water bottle, torch 
and a mat to sit on. Everything else they needed, including accommoda-
tion, was provided by church congregations. 
 
The Taizé community is an ecumenical monastic fraternity in France, 
founded in 1940. More than 100,000 young people from around the 
world make pilgrimages to Taizé each year for prayer, Bible study, shar-
ing and communal work. 
 
Annual “pilgrimages of trust” are held at new year in Europe, and many 
others have been organised around the world, including one in Johan-
nesburg in 1995. 
 
The focus of the Cape Town event was a marquee in the grounds of St 

The marquee at St Joseph's Marist College in Rondebosch that is the 
base for the Taizé “pilgrimage of trust” in Cape Town until                           

September 29 2019.                         Image: Facebook 

Joseph’s Marist College in Rondebosch, where pilgrims gathered daily 
until Sunday for lunch, prayer, workshops and supper. 
“The Taizé pilgrimage of hope is about so much more than young people 
coming together to celebrate their faith,” said a statement by pilgrimage 
organisers. 
 
“The most debilitating part of the xenophobic violence and the horrific 
killings of so many women in our country in the past few weeks is that 
our sense of trust and hope has been corroded. We are filled with fear 
and anger, which prevents us from reaching out to one another . 
By celebrating their cultural and religious diversity, the young people 
themselves are witnesses of hope that we can build a better world — a 
world that celebrates difference, a world that can find shared values, a 
world in which ethnic and gender violence have no place. 
 
“The simple act of families opening their homes to strangers is a strong 
witness to trust and Christian love for neighbour in a time of fear.” 
Workshops being held during the pilgrimage, which ends on Sunday, are 
designed to deepen spiritual life and include practical sessions, such as 
“how to release my potential”, “why marriage is still your best option”, 
and “how to be Christian in the corporate world”. 


