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Tel no:  021 919 9253 
E-pos: info@larochelle.org.za 

Web: www.nglarochelle.co.za 

 

 

 

Sondag 26 Mei 

08:15   Gebed in Gebedskamer 

09:00  Ds Willem Venter 

09:00  LCF: Henry Dalton 

17:30   Welverdiend:  Ds Stef Esterhuyzen 

19:00   Ds Jana Dickason (Nagmaal) 

Deuroffer:  Diens van Barmhartigheid 
 

Sondag 02 Junie - Pinkster begin 

09:00  Dr Chris van Wyk 

09:00  LCF: Henry Dalton 

19:00   Dr Chris van Wyk  

Deuroffer:  Buitelandse Getuienis 
 

 

U word hartlik uitgenooi om voor en na elke 
diens tee & koffie te drink, iets te peusel en 

saam te kuier in die saal.    

 

Jeugbediening: 
‘ –

–

–

–

–

–

 

 

 

Beleef liefde 
Groei in Christus 

Deel die Goeie Nuus 

 

Baie Welkom! 
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Beplanning vir die week 

Maandag:     19:00 Dagbestuur 

Dinsdag:      10:00 Snr Bybelstudie 

Woensdag:   08:00 Predikantevergadering 

Woensdag:   20:00 Mansbybelstudie by  

                   Piet Conradie (021 919 1577) 

Donderdag:  19:00 Hemelvaartdiens 

 
 

 
Welkom aan besoekers & intrekkers  

Dit is vir ons lekker om nuwe intrekkers en 

besoekers by die erediens te verwelkom. Indien u 

meer wil weet of wil inskakel by ons gemeente, is 

daar koeverte met vorms en inligting by die 

inligtingstafel in die saal beskikbaar. 

Lidmaatskapvorms kan u na 

register@larochelle.org.za e-pos of by die 

kerkkantoor inhandig. 

Welkom vanaf: 

Bellville-Oos:  Maria Johanna Pienaar, 

Beverleystraat 17 (009) 

 

 
 

 

 
 

Marlene Pretorius – 29 Mei 
Willie Olivier – 01 Jun 

 
 

 
 

 

Gebedsprogram – 26 Mei 
Gebedsversoeke kan in die gebedsbakke in die voorportale 
geplaas word of gestuur word aan 
pretorius.mm@mweb.co.za 
Onthou die gebedsgeleentheid Sondagoggende in die 
doopkamer 08:15.  Almal  welkom! 

Dankie dat jy getrou bid! 

Ons dank en loof die Here vir... 

 die afgelope Sinode-sitting van die Wes-Kaap, vir die 
Koninkrykswerk waarmee die sinode besig is, 

 die voorreg wat ons gemeente het om op Sondae 
eredienste te kan bywoon en die evangelie aan oud en 
jonk te kan verkondig,  

 die seniorbediening van ons gemeente en die wyse 
waarop die seniors bedien en ondersteun word, 

 vir die lekker reën wat die afgelope week in die Wes-
Kaap geval het. 

Ons doen voorbidding vir ... 

Die Gemeente: 

 Die seniorbediening en die werk wat in ons gemeente 
onder die seniors gedoen word.  

 Die Calitzdorp-uitreik, dat die span gefinaliseer sal word. 

 Die voorbereiding en beplanning vir Pinkster. 

 Leerders en studente wat besig is met eksamen. 

 Persone wat siek is en op watter wyse uitdagings en 
beproewings in hulle lewens beleef.  

Die Breër kerk 
 Die Wes-Kaap Sinode en die besluite en inisiatatiewe wat 

geneem is, dat dit op ‘n sinvolle manier uitgevoer en 
implimenteer sal word. 

Die Land 
 Die droogtegeteisterde dele van ons land. 

Die Wêreld:  
Joseph en hulle gemeente was betrokke by ‘n jeugfees die 
afgelope naweek in Rakhiv.   
Dank die Here vir die seën wat hulle beleef het, maar bid ook 
dat die Here die na-prediker sal wees van dit wat gebeur 
het. (Besoek die gemeente se facebook blad vir meer 
inligting.) 

 

Ons wens ons seniors, 80 jaar en ouer, wat  

die week verjaar geluk met hul  verjaarsdae: 

 

Trudie Bindeman – 26 Mei 

 

mailto:register@larochelle.org.za
mailto:pretorius.mm@mweb.co.za


Calitzdorp Uitreik (Inreik)   

29 Jun – 5 Jul 
Op 29 Junie vertrek ons tieners na Calitzdorp waar 

 ons saam met die gemeenskap sal reis, kuier 

 en gesprekke voer. Ons glo dat ons nie net diensbaar  

in die gemeenskap sal wees nie, maar dat ‘n 

 ‘n besoek aan ons “Calitzdorp – Familie” ons baie leer 

van onsself. 

Daar is tans nog 3 plekke beskikbaar. Tieners en 

volwassenes wat deel wil wees van hierdie “inreik” 

geleentheid kan Ds. Jana Dickason kontak vir vorms. 

Kostes: R900 

Ons neem ook elke jaar klere saam na Calitzdorp, as jy 

voel jy wil so ‘n bydrae lewer, kan 

 julle die klere na die kerkkantoor toe  

bring voor 27 Junie. 
 

                

Geloofsofferfonds (Getuienisbediening) 
Baie dankie aan die van u wat bydraes tot die 

geloofsofferfonds gemaak het. Die 
geloofsofferfondse (‘n offer in die geloof bo-en-

behalwe my normale dankoffer) word 
aangewend vir getuieniswerk wat deur ons 

gemeente gefasiliteer word in Japan, Oekraïne en 
Suid Afrika. Bydraes kan egter deurlopende 

gemaak word. 
 

 

Hemelvaartdiens 
Donderdag 30 Mei 19:00 Ds Wouter Olivier 

 
Belydenisaflegging 2019 

 Die datum vir belydenisaflegging vir 2019 is 
4 Augustus (tydens die aanddiens). 

 Let asb daarop - As gevolg van 
omstandighede buite ons beheer is daar slegs 
een belydenisafleggings- geleentheid vanjaar. 

 Aansoekvorms is beskikbaar by die 
kerkkantoor of kan elektronies aangevra 
word by sekretaresse@larochelle.org.za 

 Die vorms sal ook by die matrieksel 
geleenthede beskikbaar wees. 

 Voltooide vorms moet by die kantoor 
afgegee of gestuur word na 
sekretaresse@larochelle.org.za  

 Vir enige verdere navrae, kontak die 
kerkkantoor – 021 919 9253. 
 

                
La Rochelle Community Fellowship  

 Engelse Bedieningspunt 

 Eredienstye: Sondae 09:00 

 Kinderbediening, kleingroepe, 

jeug,”fellowship” en uitreike 

Navrae: Henry Dalton 083 668 1445 
 

Vrouebediening 
Baie dankie aan die vroue wat die kreatiewe 
oggend bygewoon het.  Baie dankie ook aan 

elkeen wat meegehelp het om dit ‘n sukses te 
maak. Hou die spasie dop vir die volgende 

vroue geleentheid. 
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Dankoffers 
Dankie dat jy erns maak met jou dankoffer! 

 

 

Pinkster – Soptyd!!!!! 
Pinkster is om die draai en soos altyd wil ons 
lekker sop en broodjies eet terwyl ons saam 
kuier. Ons is op soek na persone wat sop en 

broodjies kan voorsien vir hierdie geleenthede. 
Skryf asseblief jou naam op die lys by die 

deure of skakel Elizma Moll by  
084 655 6873 indien jy wil help. 

LW sop word vanaf Sondagaand  
 2 Junie bedien. 

 

 
Eduard Hoffman van Harrodrylaan 51 se ma is 

Woensdag oorlede. Reëlings vir die roudiens nog 
onbekend. 

Karin Barnard van Dennesingel 9 se pa is oorlede. 
Roudiens het reeds plaasgevind. 

Sandra Wessels van Kompanjestr 10 se pa is 
oorlede. 

Roudiens is onbekend. 
Ons bid dat die familie die vertroostende liefde van 

die Here sal beleef. 

Kinderpinkster 
 

 

 
 

 
Siekebesoek of Pastoraat 

Lidmate wat siek is of hospitaal toe gaan word versoek om 
asseblief die predikant van hul keuse, of die kerkkantoor, 
in kennis te stel sodat ons u kan besoek 

 

Ten bate van: Alta du Toit 
 

Die Vrou, Wyn & Lied 
Wanneer: Saterdag 20 Julie 2019 
Waar: Goedgeleven 

Tyd: 10:00 – 13:00 
Koste: R285 pp 
Kunstenaars: Johan Rademan, Christo & Cobus 
Navrae: Marina by 021 913 2106 
 

 

Kaptein span die 

seile en laat die 

bootreis begin! 

Hierdie jaar reis ons 

saam deur die 

stormwater en leer 

God ken deur Jesus 

en sy dissiples se see 

verhale! Moenie 

hierdie opwindende 

reis mis nie! 

Wanneer: 2 – 9 Junie 

in lokaal B om 19:00 

Enige iemand wat wil 

betrokke raak by 

Kinderpinkster 

kontak asseblief die  

kantoor. 


