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Baie Welkom
Sondag 15 September
08:15 Gebed in Gebedskamer
09:00 Ds Willem Venter
09:00 LCF: Henry Dalton
19:00 Ds Jana Dickason (Nagmaal)
Deuroffer: Vrouebediening (Kombuis)
Sondag 22 September
09:00 Ds Wouter Olivier
09:00 LCF: Henry Dalton
19:00 Ds Jana Dickason
Deuroffer: Kinderhuise (Algemeen)

–
U word
hartlik
uitgenooi om
voor en na
elke diens tee
& koffie te
drink, iets te
peusel en
saam te kuier
in die saal

–
–
–

NG Kerk La Rochelle,
ABSA Bellville,
Rek no: 1450580003,
Tak: 523410

Beplanning vir die week
Maandag: 19:00 Kerkraadsvergadering
Dinsdag: 10:00 Snr Bybelsdtudie
Woensdag: 19:00 Mansbybelstudie by
Chris Kirsten (021 919 2823)

Missie Japan

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

Die nuusbrief vanaf Stefan van der Watt is
beskikbaar om elektronies te lees via FB en
die gemeente se webtuiste onder
Bedieninge.

Ons wens ons seniors, 80 jaar en
ouer, geluk met hul verjaarsdae:
Karin van der Merwe – 21 September

Finalejaarskamp
18-20 Oktober by Waterval –
Tulbagh
Koste: R 450
Die Seniorbediening van
La Rochelle gemeente nooi alle
Seniors, Bybelstudiegroepe en
almal wat belangstel vir 'n
kuiergeleentheid op
Dindag 15 Oktober 2019 om 10h00
in die saal. Almal is welkom!

Doopkategese:
Kontak die kerkkantoor om vir die volgende
doopkategese op 10, 17 & 24 Oktober te
registreer.

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.

La Rochelle Community Fellowship
(LCF)
Engelse Bedieningspunt
Eredienstye: Sondae 09:00
Kinderbediening, kleingroepe,
jeug,”fellowship” en uitreike
Navrae: Henry Dalton 083 668 1445

is om regverdig op te tree.

Dankoffers

Dankie dat jy erns maak met jou
dankoffer!
Dankoffers kan elektronies oorbetaal word of
koeverte kan in die kluise by die ingange geplaas
word. Dankofferkoeverte is by die deure
beskikbaar.

is om ‘n hart te hê vir almal wat
swaarkry.
is om mense in nood te help.
is om eerlik te wees en die
waarheid lief te hê.
is om te glo jou woord is jou
eer.
is om goeie lewensgewoontes

Nuttige
Telefoonnommers:
As jy berou het oor ‘n
misstap.....bel Psalm 51

te hê.
is die manier waarop die grote
God Hom deur mense openbaar.

KEN MBOYA

Gebedsriglyn: 15 September 2019

 Dankie dat jy sal erns maak met die gebedsriglyne.
 Gebedsversoeke kan in die gebedsbakke in die voorportale geplaas of gestuur
word aan pretorius.mm@mweb.co.za
 Gebedsgeleentheid Sondae-oggende in die doopkamer 08:15.
 Dankie aan almal wat vir die predikante-span gebid het met die jaarliksebeplanning.

Suid-Afrika, ons land is stukkend, ons land se mense is stukkend.
(Sien addisionele uitdeelstuk vir agtergrond ivm gebedsriglyne)

Hab 1:2-4
2 Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor, Here, moet ek by U bly kla oor geweld voordat U
red? 3 Waarom laat U my die onreg sien wat gedoen word, waarom kyk U toe as daar soveel ellende
is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en gebaklei. 4 Die wet het
nie meer krag nie, en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies,
en so word die reg verkrag.
Saam met Habakuk is ons bewus van die geweld, onreg, ellende en onderdrukking wat in ons land
heers. Worstel ons met die Here daaroor, maar kom pleit ons ook om Sy genade. As gemeente is
ons bewus van vroue, kinders en migrante uit buurlande wat aan uiterste vorme van geweld
blootgestel word.
Daarom bid ons die volgende gebede:
 Ons bid vir die veiligheid van elke vrou, kind en migrant in ons land, dat hulle vry kan beweeg in
hul huise en in die openbaar, sonder om bang te wees.
 Ons bid vir alle gelowige mans, dat hulle Christus se omgee-liefde sal beliggaam; dat hulle nooit
’n hand teen enige vrou sal lig nie, maar vroue sal respekteer as mede-lede van die liggaam van
Christus.
 Ons bid vir elke persoon wat gebuk gaan onder, of al blootgestel was aan, huishoudelike, seksuele
of enige ander vorm van geweld of misdaad. Mag hulle fisies en emosionele genesing vind.
 Ons bid vir alle mense wat op watter wyse ook al deur misdaad en geweld geraak word, ons dink
hier aan plaasmoorde, kapings, inbrake, aanrandings, bendegeweld, huisbrake, ensovoorts.
 Ons bid vir diegene wat hierdie gruwelike misdade pleeg, dat God hulle sal vergewe, maar ook dat
reg en geregtigheid sal geskied en dat God hulle harte sal verander.
 Ons bid vir die regering, dat hulle hierdie misdade sal sien vir die gruweldade wat dit is en dat hulle
alles in die stryd sal werp om ’n veilige, regverdige samelewing te vestig.
 Ons bid vir die Kerk, dat ons diegene wat slagoffers is van geweld en misdaad, met liefde sal
versorg en ondersteun.
Hab 2:2-3
Die Here het toe vir my gesê: Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, want dit kom
beslis, dit sal nie uitbly nie.
Saam met Habakuk bly ons glo, hoop en vertou dat die Here aan ons die vrede, versoening, omgee
en liefde vir mekaar sal skenk.

Ons doen ‘n beroep op ons gemeente om asb hierdie week spesifiek vir
Suid-Afrika te bid.

