
 

 
Vriende 
 
Ons leef nou in onstuimige tye. Ons is egter meer gereed hiervoor as wat ons mag dink. Die 
Here het ons oor jare in geloof gevoed, juis sodat ons nou na Hom kan gaan en ‘n getuie 
teenoor ander kan wees. Jy kan weet die Here hou ons steeds vas. 
  
Die Kerkraad het vroeër die jaar ‘n hulpfonds vir ons hulpbehoewende lidmate goedgekeur, 
min wetende hoe gou dit noodsaaklik sou wees. Met die Covid-19 pandemie is daar van ons 
lidmate wat op vele vlakke nou swaar kry. Ons wil hulle graag in hierdie dae van hulp wees, 
veral wat betref sake soos diensterekeninge en die verskaffing van noodsaaklikhede. Die 
bedoeling met die fonds is beslis nie dat ons geld wil uitdeel nie. Ons wil die direkte nood 
probeer aanspreek. Wil jy nie asb oorweeg om spesifiek vir hierdie fonds ‘n bydrae te maak 
nie? Jy kan jou elektroniese bydrae net merk “hulpfonds”. 
  
Nou met die afsluiting en inperking, ook wat ons gemeente en eredienste betref, sal dit ons 
geweldig baie help indien jy jou dankoffer en erediensoffer elektronies sal oorbetaal.  
  
Indien jy enige nood of behoefte in hierdie tyd beleef, moenie huiwer om ons te skakel nie. 
Dr Johan  +27834482609 
Ester        +27836646340 
Koos        +27837653302 
  
Die boodskap van Sondag sal steeds om 10:00 via Facebook uitgesaai word.                                   
https://www.facebook.com/ngrondebosch/ Daar sal ook daagliks twee boodskappe op 
Whatsapp uitgaan. Indien jy nog nie enige van die boodskappe op Whatsapp ontvang het nie, 
maak asb seker dat ons jou regte selfoonnommer het. Ons wil jou ook aanmoedig om juis nou 
‘n Facebook blad oop te maak sodat jy die preek op ons gemeente se Facebook kan kyk. Die 
boodskap sal ook steeds op ons webblad gelaai word om later te kan luister.                                    
https://www.ngrondebosch.com/preke.html  
  
Baie dankie vir jou ondersteuning en kom ons bly bid vir mekaar. 
 
ABSA Claremont 
NG Kerk Rondebosch      of     SnapScan 
2870141125 
632005 
 
Groete in Christus 
Johan 
   
Dr Johan van den Heever 
Leraar NG Gemeente Rondebosch 
+27834482609 of +27216866272 


