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Baie Welkom 
Sondag 14 Julie  

08:15   Gebed in Gebedskamer  

09:00  Ds Wouter Olivier 

09:00  LCF: Henry Dalton 

17:30  Welverdiend: Ds Stef Esterhuysen 

19:00   Ds Jana Dickason  

Deuroffer:  Hospitaalbearbeiding (Sinodaal) 
 

Sondag 21 Julie 

09:00  Ds Wouter Olivier 

09:00  LCF: Henry Dalton 

19:00   Ds Jana Dickason 

Deuroffer:  Gemeentebediening (Sinodaal) 
 

 

 
Jeugbediening: 

‘n Spesiale Welkom aan alle  

Gr R – Gr 6 kinders! 

Alle Gr. R – Gr 6 kinders kom Sondae saam met hulle 

ouers na die erediens. 

Na ‘n spesiale boodskap vir ons kinders verdaag 

Gr. R – Gr 3 kinders na hulle klassies in die vierkant. 

Gr. 4 -6 Kinders se kategese is na die erediens. 

Hierdie Sondag: 

09:00 Peuterkerk - lokaal B waarna hulle na    

vierkant verdaag vir bak en brou 

09:15 Gr. R – 3 Graadgroep in lokaal B 

10:00 Gr. 4 – 6 Graadgroep in lokaal B 

18:00 Gr. 7 – 11 Tiener Kleingroepe 

18:00 Matrieksel in Jeughuis 
 

 

 

 

Beleef liefde 
Groei in Christus 

Deel die Goeie Nuus 

NG Kerk La Rochelle,  

ABSA Bellville, 

Rek no: 1450580003, 

Tak: 523410 
 

U word hartlik 
uitgenooi om 

voor en na elke 
diens tee & 

koffie te drink, 
iets te peusel en 
saam te kuier 

in die saal.                     
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Beplanning vir die week 
Maandag:     18:00 Vrouebediening 

Dinsdag:      10:00 Senior Bybelstudie 

                    12:00  Omgeebedienig 

                    18:30  Getuienisbedienung 

Woensdag:   18:00 Gebedsbediening 

                    19:00 Mansbybelstudie by  

                            Piet Bindemann (021 919 2818) 

 

  
Ons wens ons seniors, 80 jaar en ouer, wat  

die week verjaar, geluk met hul  verjaarsdae: 
Gloudina Engels – 15 Julie 

Christa Oosthuizen – 17 Julie 
Kathleen Snyman – 19 Julie 

           
 

 

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. 

 

 

Nuttige telefoonnommer 
 

As jy voel jy kan nie meer een tree 
verder gaan nie...... 
Bel Jesaja 40:27-31 

–
 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 is welkom! 

Ons dank en loof die Here.... 

 Vir die afgelope vakansie, vir rus en goeie tye saam met 
families. 

 Vir die uitreike wat plaasgevind het tydens die vakansie. 

 Vir die Wintermark wat die vakansie aangebied was. 

Ons doen voorbidding..... 

Die Gemeente: 

 Vir die skoolkwartaal wat voorlê, vir leerders en 
studente wat hul bekwaam vir die toekoms. 

 Vir onderwysers en dosente vir hulle belangrike taak. 

 Vir die belangrike rol wat ouers binne gesinne vervul. 

 Vir die gemeente-aktiwiteite wat vir die 3de kwartaal 

beplan word. 

 Mense wat siek is, gebroke huwelike en verhoudings, 
mense wat werkloos is. 

 Mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het. 

Die Gemeenskap 
 Behoeftiges en minderbevoorregtes in die gemeenskap 

wat uitdagings beleef in die koue nat winter weer. 

 MES Bellville vir die werk wat hulle in die gemeenskap 
verrig. 

Uitreike van die Gemeente 
 Dat die impak wat die Calitzdorp-uitreikgroep gemaak 

het op die gemeenskap, blywend sal wees en dat die 

Here die na-prediker sal wees van dit wat daar gebeur 
het. 

 Atlete vir Christus span gaan hulle laaste week binne, 
bid vir veiligheid en gesondheid, deursettingsvermoë en 
geestelike groei en dat Jesus sigbaar sal word waar 
hulle draf, sing en gesels. 

 Bid vir die beplanning en voorbereiding vir die Hande en 
Voete uitreike wat Augustus sal plaasvind. 
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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 persoonlik by die kantoor 

afgegee word of gestuur word na 

sekretaresse@larochelle.org.za  

 Vir enige verdere navrae, kontak die kerkkantoor – 

021 919 9253. 
 

 

 

       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 
 
 
 
 

   
 

 
La Rochelle Community Fellowship (LCF) 
 Engelse Bedieningspunt 

 Eredienstye: Sondae 09:00 

 Kinderbediening, kleingroepe, jeug,”fellowship” en 

uitreike 

Navrae: Henry Dalton 083 668 1445 

 
 

 
Gebed is nie n manier om uit te reik na 

God sodat Hy in ons behoeftes kan 
voorsien nie. Gebed is om met vreugde 
te erken dat Hy uitgereik het na ons en 

dus uit dankbaarheid onsself beskikbaar 
te stel om te help voorsien in die 

behoeftes van ander. 
JOHN J VINCENT 
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Save the date!!!!!! 
Ons gaan lekker gebraaide snoek 
met soetpatats en basaarpoeding 
beskikbaar hê op Sondag 28 Julie 

na die erediens. 
Aansit of wegneem. 

Koste: R50.00 per persoon 
Kaartjies sal vanaf Maandag 
15 Julie by die kerkkantoor 

beskikbaar wees. 
 

 
Gr 4–6 “Fun Night” 

Op 19 Julie hou ons ‘n “fun night”. 

Dit beloof om vet pret te wees! 

Julle kan hierdie Sondag registreer 

in die vierkant! 

Wanneer: 19 Julie 2019 

Waar: La Rochelle Gemeente  

Tyd: 17:30 vir 18:00 (afskop) – 21:00 

Kostes: R40 

Sluitingsdatum: 18 Julie  

Sien jou daar! 

Boodskap vanaf Ds Kobus 

Swarts - Wintermark 
 

“Wintermark 2019 het gekom en gegaan. 

Baie dankie vir elkeen se bydrae om dit 'n 

sukses te maak. 

Ons omset het teenoor verlede jaar gestyg. 

Dit was goed om mekaar te sien en te 

verneem van watter gemeente die persone 

is wat by die kas-registers en toesig in die 

saal gehelp het. 

Nogmaals baie dankie vir die moeite met 

die reklame. 

Dankie vir die van julle wat mense gestuur 

het om te help met die opsit van die  

600 plakkate. 

Bid saam met ons dat die wins binne die 

Here se wil bestee sal word.” 
 

 

 
Goudini Kamp 2020 

Almal wat n plek bespreek het vir die kamp moet 
asseblief voor einde September hul deposito van 
R 1 000 betaal by die kerkkantoor of EFT en stuur 

bewys aan die register@larochelle.org.za 
 

Calitzdorp Uitreik (Inreik)  

Baie Dankie! 
 

Baie dankie aan almal wat bygedra het tot 

ons uitreik te Calitzdorp.  

Dankie vir elke gebed, skenk van klere en 

borg wat ontvang is.  

Ons was ‘n groep van 43 jongmense wat na 

Calitzdorp gereis het, waarvan daar 12  

La Rochellers saam gegaan het.  

Ons het die uitreik (inreik) as geseënd beleef 

en sien uit om aan die gemeente terugvoer 

te gee! 

Watch this space! 
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