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Baie Welkom 
Sondag 09 Junie  

08:15   Gebed in Gebedskamer  

09:00  Dr Chris van Wyk  (Nagmaal) 

10:00   Broodfees in die saal 

09:00  LCF: Henry Dalton 

17:30 Welverdiend : Prop Annemarie de Kock-Malan 

Geen aanddiens 

Deuroffer:  MES Grow 

Sondag 16 Junie 

09:00  Prop Annemarie de Kock-Malan 

09:00  LCF: Henry Dalton 

Geen Aanddiens 

Deuroffer:  Buitelandse Getuienis 

                

Broodfees 
Ons nooi jou uit na vanoggend se 

broodfees na die erediens.  
Almal is welkom!! 

Jeugbediening 
Geniet die vakansie, wees veilig en rus 

lekker. 

Die kategese begin weer op 14 Julie 

. 
 

 

Ons vra hulp met die sorteer van die kospakkies 

vir Pinkster op Maandag 10 Junie vanaf 09:00 

Ons behoort slegs ‘n uur besig te wees. 

Kom help asseblief. 

 

 

 

Beleef liefde 
Groei in Christus 

Deel die Goeie Nuus 

NG Kerk La Rochelle,  

ABSA Bellville, 

Rek no: 1450580003, 

Tak: 523410 
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Beplanning vir die week 
Dinsdag:    10:00 Snr Bybelstudie 

Woensdag: 08:00 Predikantevergadering 

                  11:00 Personeelvergadering 

                  20:00 Piet Conradie (021 919 1577) 

 
 

 
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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ons wens ons seniors, 80 jaar en ouer, wat  

die week verjaar geluk met hul  verjaarsdae: 
Magda Jones – 13 Junie 

Nelsie Bothma – 13 Junie 
Helena Venter – 15 Junie 
Johanna Smit – 16 Junie 

 

Gebedsprogram 
Neem die vrymoedigheid en plaas n gebedsversoek in die 
houers by die deure. Die gebedsbediening sal daarvoor 
bid.  Onthou die gebedsgeleentheid Sondagoggende in die 

gebedskamer 08:15 – 08:45.  Almal  is welkom! 

Ons dank en loof die Here ... 
 vir die Heilige Gees wat aan Sy kerk gegee is, wat in 

ons woon, ons lei en krag gee 

 vir die afgelope Pinksterweek, vir die oorvloedige 
seёn beleef deur ons gemeente 

 vir al die kospakkies wat ingesamel is 

 vir Sy sorg en seën in ons lewens die afgelope 
kwartaal 

Ons doen voorbidding vir ...  
Die Gemeente   

 dat die sёen wat tydens Pinkster beleef is, in ons 

lewens gestalte sal kry en sigbaar sal word in die 

wêreld en dat ons sensitief sal wees vir die Heilige 

Gees se influistering in ons lewens  

 vir die omgeebediening en die werk wat hulle doen en 
vir die verantwoordelike verspreiding van die kos 

 die vakansietyd wat voorlê, dat gesinne goeie tye 
saam sal spandeer en almal lekker sal rus en veilig ry 

 mense wat siekte, operasies of ander beproewings 
beleef 

Die Gemeenskap:  

 behoeftiges en minder bevoorregtes in die 
gemeenskap wat uitdagings beleef in die koue winter 

 ons dank die Here vir die reën die afgelope week, 

maar ons bly bid vir reën veral in die droër dele van 
ons land 

Uitreike 
 Calitzdorp – Dank die Here dat die span van 12 

gefinaliseer is.  Bid vir hulle voorbereiding en 
beplanning. 

 Atlete vir Christus – Bid vir die voorbereiding en 
beplanning vir die uitreik.  Bid vir die atlete se fiksheid 
en die bedieningspan se finalisering van hulle program 

 

Nuttige Telefoonnommer: 
As jy alleen en bang voel……. 

Bel Psalm 23 
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Pinkster 2019 – Ons is dankbaar!!!! 
 Alle lof en dank aan ons Hemelse Vader wat ons 

gemeente tydens Pinkster oorvloediglik geseën het. 

 Baie dankie aan almal wat meegeleef het en 

meegehelp het om Pinkster 2019 voorwaar n 

spesiale geleentheid gemaak het. 

 Dankie vir almal se bywoning. 

 Dankie aan almal wat sop en broodjies gebring het. 

 Dankie aan alle vrywillige persone wat gehelp het 

met die verskillende Pinkstergeleenthede (kinders, 

tieners, volwassenes en seniors) 
 Dankie aan die span wat die broodfees gekoördineer 

het 

 

.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. 

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. 
         

 

 

 

Dankoffers 
Dankie dat jy erns maak met jou dankoffer! 

Dankoffers kan elektronies oorbetaal word of plaas 

koeverte in die kluise by die ingange. 

Dankofferkoeverte is by die deure beskikbaar  

 
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. 
 

Aanddienste – Junievakansie 
Die kerkraad het het geen terugvoering gehad 

vanuit die gemeente oor die afstel van 

aanddienste tydens die Junie/Julie 

skolevakansie nie. Neem dus kennis dat die 

skole eerkomende Vrydag sluit, en ons dus 

vanaf Sondag 16 Junie tot en met 07 Julie nie 

aanddienste sal hê nie. 
 

                  
La Rochelle Community Fellowship  

 Engelse Bedieningspunt 

 Eredienstye: Sondae 09:00 

 Kinderbediening, kleingroepe, 

jeug,”fellowship” en uitreike 

Navrae: Henry Dalton 083 668 1445 
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Jannie Mostert van Welverdiend is oorlede. 

Roudiens was 6Junie. 
Joyce Strauss van Outeniqaslot 5, se ma is 

oorlede. 
Roudiens is 10 Junie by La Rochelle gemeente 
Ons bid dat die familie die vertroostende 

liefde van die Here sal beleef. 
 

Wintermark 
 

25 Junie toe 6 Julie 2019 
 

Vrywilligers word gesoek om diens te 

doen by die kasregisters of om as 

toesighouers op te tree. 

Indien jy kan help, skryf asseblief jou 

naam op die lysies by die deure. 
 
 
 
 

Plakkate voorberei vir die Wintermark 
Op  Maandag  17 Junie vanaf 09:00 kom ons by Bellville-

Vallei se saal bymekaar (H/v Postma en St 

Andrewstraat, Oakdale) om die plakkate gereed te kry 

vir die pale. 

Vrywilligers is nodig  - daar is 600 plakkate wat 

voorberei moet word. 

Die plakkate moet op Saterdag 22 Junie opgesit word.  

 

Kontak ds Cobus Swarts by 072-3973877 indien u 

kan help. 
 
 

 
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 
 

       
LA ROCHELLEGEMEENTEKAMP GOUDINI 

13 TOT 15 MAART 2020 
Kom kamp en geniet die naweek saam met 

ons! Totale bedrag is nog onbekend.  ‘n 
Deposito van R1000 voor 30 September 2019 

sal u plot verseker. 
Enige navrae:  Andriessa by 021 919 9253 

Of register@larochelle.org.za 
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