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Ons is ‘n inklusiewe familie wat met oop deure jubelend na
die gemeenskap uitreik.
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Tel: 021 686 4315
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E-pos: ngkrbos@mweb.co.za

Besoek ons by: www.ngrondebosch.com

ABSA Claremont, Rek 2870141125 Tak 632005
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Indien jy meer wil uitvind oor die natuurlike Flora Force - se
Flora Fresh reeks - kan jy aanlyn op die volgende webtuiste
gaan kyk:https://www.floraforce.co.za of vir Dr Florrie
Kerschbaumer direk kontak by 0825529066.

Maria Cooper
Cecile Horne
Ronéll le Roux
Hannah Stronach
Martin Booth

02-Nov
09-Nov
09-Nov
15-Nov
18-Nov

Karen Nefdt
Neline Theron
Susanna Rabe
Michael Stronach
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27-Nov

Ansie’s

-

Apart from the usual suspects ie. Dates, Currents and
Raisins...A lot of holly (green cherries)
Vrugtekoek R350
Merriment galore (Red Cherries)
Marvelous 'Maketaan' and Gorgeous Green Figs to complete the whole Christmas cheer. And the final
encore applause for the sherry and brandy to top it all off.
Vrugtekoek
R350
Vrugtebrode
R175
Please order soon to avoid dissapointment. Delivery date is end of November.
Order with Arina on 071 584 9659

Vrugtebrode R175

Behalwe die gewone beskuldigdes nl. Dadels, Korrente en
Rosyne... Baie spatsels groen (Kersies)...Te veel oulap se rooi
(nog Kersies) Mildelike Maketaan, Guitige Groen Vye en 'n finale
applous vir die sjerrie en brandewyn om alles te kroon.
Vrugtekoek
R350
Vrugtebrode
R175
Bestel dadelik om teleurstelling te voorkom.
Aflewering einde November. Kontak vir Arina by 071 584
9659.
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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. Enige gemeente-nuus is welkom!
Ons mis Julle!
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KONINKRYKSTYD
Ons bid vir al ons
Ons bid vir Matrikulante vir
kleuters in die gemeente. wysheid en kalmte in hulle
finale eksamen.

Ons bid vir skoliere en
hulle voorbereiding vir
laaste kwartaal se
assessering.

Ons bid vir alle studente
vir wysheid en
werksgeleenthede.

Ons bid vir alle ouers, vir
wysheid in die opvoeding
van hul kinders.

Ons bid vir ons bejaardes,
dat hulle liefde en omgee
sal ervaar.

Ons dank die Here vir Sy
skepping waarin ons kan
lewe.

Ons dank die Here vir
gesondheidswerkers se
ywer en omgee.

Ons bid vir die veiligheid
van ons boere en werkers
op plase.

Ons dank die Here vir
reën en damme wat
oorloop.

Ons dank die Here dat ons
Hom kan vertrou dat
korrupsie in ons land tot ‘n
einde sal kom.

Ons dank die Here dat
ons Hom kan vertrou vir
ekonomiese groei in ons
land.

Ons dank die Here vir Sy
genade vir ons gemeente
en finansies.

KONINKRYKSTYD
Ons bid vir ons
predikante vir leiding en
wysheid.

KONINKRYKSTYD
Biddag vir
Beskermingsdienste
Ons bid vir al die
veiligheidswerkers in die
beskermingsdienste.

Ons bid vir ons
onderwysers vir krag,
leiding en wysheid.

Ons bid vir Huis Avondrus Ons bid vir ons predikant
se inwoners en personeel. en ander leiers vir wysheid
en goeie besluitneming.

Ons dank die Here vir Sy
voorsiening in ons
gemeente.

Ons bid vir Huis Rosedon
se inwoners en personeel.

Ons vra die Here se
genade en seën vir elke
lidmaat in ons gemeente
wat siek en eensaam is.

Ons bid vir Huis Lückhoff
se inwoners en personeel.

Ons bid vir al ons
sendelinge! Danie en
Esther, Benson en
Mutende, Allen en
Lorraine, Wessel en Joan
en Gwen.

KONINKRYKSTYD
“Christus die koning”
Ons bid vir vertroosting
en vrede vir almal wat
geliefdes verloor het in
die afgelope jaar.
1STE ADVENT
InVia Kerssangdiens
Ons bid vir seën op die
Kerssangdiens wat InVia
waarneem.

Ons bid vir ons
kantoorpersoneel, Koos,
Ester en Gavin vir getroue
werk.

Ons bid steeds dat die
Ons bid vir ons kerkraad Ons bid vir ons vriende by Ons bid vir die bekamping
Here ons lei in die
vir wysheid in
die VGK en hulle
en beperkte verspreiding
hantering van die inperking besluitneming rakende ons
gemeente-aktiwiteite.
van VIGS.
van Covid.
gemeente.

