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Baie Welkom
Sondag 06 Oktober
08:15 Gebed in Gebedskamer
09:00 Ds Wouter Olivier
09:00 LCF: Henry Dalton
17:30 Welverdiend: Prop Annemarie de Kock-Malan
19:00 Ds Jana Dickason
Deuroffer: Gemeentehulpfonds (Sinodaal)
Sondag 13 Oktober (‘n Doring in die vlees-reeks)
09:00 Ds Willem Venter (Wonder ons almal nie?)
09:00 LCF: Henry Dalton
19:00 Ds Jana Dickason (Getuienis en Worship-aand)
Deuroffer: BADISA (Sinodaal)

–
–
–

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

Beplanning vir die week
Maandag: 18:00 Vrouebediening
Dinsdag: 10:00 Senior Bybelstudie
Woensdag: 08:00 Predikantevergadering
19:00 Mansbybelstudie by
Leslo Du Preez (021 919 3879)

Durbanville-Bergsig: Jacques Andrew van
Wyk, dooplidmate Lucelle van der Berg en
Leah van Wyk, Verhuellslot 8 (LR13)
Bellville-Oos: Dooplidmaat Luanè Conradie,
Frans Halsstraat, De La Haye (BW)

Dankoffers
Dankoffers kan elektronies oorbetaal word of koeverte
kan in die kluise by die ingange geplaas word.
Dankofferkoeverte is by die deure beskikbaar .

Besonderse geleentheid om deel te
word van ons Jeugspan!
Met elke kind wat gedoop word kry ons as gemeente
kans om opnuut herinner te word aan ons eie doopbelofte. Sowel as die belofte wat ons maak om
betrokke te wees by die geloofsvorming van ons
gemeentekinders!
Hier is die perfekte geleentheid om betrokke te raak by
ons kinders deur aan te sluit by ons kategesespan!

Waar benodig ons hulp:
 Peuter Kategese (tydens die diens van 09:00 –
10:00) Iokaal B
 Gr.R kategeet (09:15 – 10:00)
 Gr.2 Kategeet en aflos benodig ( 09:15 – 10:00)
 Tieners - Administratiewe hulp benodig by
tieners (17:00 – 18:45 Sondagaande)
Baie dankie aan almal wat reeds as kategete
diensbaar is en ook almal wat gedurig vir ons kinders
bid en versorg!

Gebedsriglyne 6 Oktober 2019
Dankie dat jy sal erns maak met die gebedsriglyne.
Gebedsversoeke kan in die gebedsbakke in die
voorportale geplaas word of aan
pretorius.mm@mweb.co.za gestuur word.
Gebedsgeleentheid: Sondae-oggende 08:15 in die
doopkamer.
La Rochelle Gemeente – 45 Jaar
Ons vier op 11 Oktober die gemeente se verjaarsdag. Ons
gebede fokus op dank en voorbidding vir ons gemeente.
Ons dank en loof die Here ...
 vir 45 jaar se seën en genade wat ons gemeente
uit die Here se hand beleef.
 vir elke lidmaat van die gemeente en die verskil
wat hulle in die Koninkryk maak.
 vir elke predikant en amptenaar wat deur die jare
‘n bydrae in die gemeente gelewer het.
Ons doen voorbidding vir ...

Die Gemeente

 dat La Rochelle ‘n gemeente sal wees
o waar liefde beleef word
o waar ons in Christus groei
o waar die goeie nuus gedeel word
 vir elke lidmaat van die gemeente: om ware en
opregte lidmate te wees wat vanuit ons opdrag in
die Skrif ‘n verskil in die wêreld maak.
 vir die predikante en amptenare van die
gemeente en hulle gesinne.
 vir die kerkraad en die leiding wat hulle in die
gemeente gee.
 vir bedieningsleiers en die bedieninge van die
gemeente vir die werk wat hulle doen.
Spesifieke Gebedsbehoeftes
 Biddag vir Bejaardes (6 Okt): Ons bid spesifiek
vir die seniors van ons gemeente dat die Here,
soos wat hulle ouer word, hulle genadig sal wees.
 Preekreeks (13, 20, 27 Okt): Dat ons lidmate
seën tydens die preekreeks sal beleef.
 Algemene Sinode (7-11 Okt): Vir wysheid en insig
tydens die vergadering.

Lekker verjaar La Rochelle
(45 jaar oud)

11 Oktober 1974

“Hulle het vir hom gesê: “Vra tog vir God
of ons onderneming wat ons aangepak
het, goed sal verloop of nie!”
Die priester het vir hulle gesê: “Gaan
gerus! Die Here is by julle op julle reis.”
Rigters 18:5-6

Belydeniskamp 18-20 Oktober
Alle Gr 11’s vertrek 18 Oktober op hul
belydeniskamp!
Maak seker jy het ingeskryf!
Waar: Tulbagh
Wanneer: 18-20 Oktober
Kostes: R450
Ons vra dat die gemeente deel in
hierdie groot moment in die tieners se
lewens deur vir die kamp, elke tiener en
kampleiers te bid. Gemeentelede wat
tieners wil borg, kan dit in die
bankrekening inbetaal met die naam van
die kind as verwysing.
Baie dankie vir julle gebede en
ondersteuning. So leef elkeen van ons
ook die belofte uit wat ons met ons
kinders se doop gemaak het.

Ons wens ons seniors, 80 jaar en
ouer, geluk met hul verjaarsdae:
Wilma Laubscher – 07 Oktober
Boet Basson – 07 Oktober
Dirk Theart – 09 Oktober

Ons begin 13 Oktober met ‘n nuwe preekreeks.
Indien daar iemand is wat vir ons ’n groot
doringboom beskikbaar het, kontak asb vir
Maretha by die kerkkantoor.

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!

Vakature

Koffie/Kuierarea
Ons wil graag ons koffie & kuierarea
verfraai en ons benodig nog die volgende:
tafels, sitkamerstelle of banke, stoele,
glasbottels (koffie) en konfytblikke.
Alle skenkings is welkom.
Kontak Maretha by die kerkkantoor
indien jy kan help.

As jy bang is…
Bel Psalm 34:7

De La Bat Gemeente is op soek na ‘n
Maatskaplike werker.
Stuur CV na skriba@delabat.co.za of
skakel 021 948 500.
Sluitingdatum: 21 Oktober 2019.
NG Kerk in SA
REKENKUNDIGE BEAMPTE
Die NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van WesKaapland) beskik tans oor ’n vakature vir ŉ
Rekenkundige Beampte by die sinodale kantoor.
Die aangewese kandidaat sal die Finansiële
Bestuurder bystaan.
‘n Toepaslike naskoolse kwalifikasie in Finansiële
Rekeningkunde, tesame met bedrewenheid in
Pastel en Excel is voorvereistes vir hierdie
aanstelling. Akkuraatheid en die vermoë om in
spanverband te kan saamwerk sal u aansoek
versterk.
Rig ’n volledige CV voor 21 Oktober 2019 aan:
Die Bestuurder: Menslike Hulpbronne (Kenny
Raats), NG Kerk in SA, Privaatsak X8, Bellville, 7535
E-pos: ngkadmin@kaapkerk.co.za

