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Baie Welkom
Sondag 13 Oktober (‘n Doring in die vlees-reeks)
08:15 Gebed in Gebedskamer
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)
Sondag 20 Oktober (‘n Doring in die vlees-reeks)
09:00 Prop A de Kock-Malan (Stilte sonder antwoorde)
09:00 LCF: Henry Dalton
17:30 Welverdiend: Prop A de Kock-Malan
17h30 vir 18:00 Fliekaand (Paul, the Apostle of Christ)
Deuroffer: Omgeebediening: Algemeen

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

–
–
–

Beplanning vir die week
Dinsdag: 10:00 Senior Kuiergeleentheid
Woensdag: 08:00 Predikantevergadering
20:00 Mansbybelstudie by
Piet Conradie (021 919 1577)

Aan besoekers & intrekkers
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.

Welkom vanaf:
BRACKENFELL: Johann Gideon Smit,
Eikenlaan 16, Edenpark (BW)
PAARLBERG: Claudené en dooplidmaat Anné
Smit, Eikenlaan 16 (BW)

Gebedsriglyne 13 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.
Ons gebedsriglyne vorm deel van ons preekreeks die
volgende drie Sondae.
Preekreeks: ‘n Doring in die Vlees (2 Kor 12:1-10)
2 Kor 12: 7-8: 7... is daar vir my 'n doring in die vlees

gegee, ... 8 Drie maal het ek die Here gebid dat dit van
my af weggeneem moet word. Sy antwoord was ...

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

Bid persoonlik
Ons gebede lê met die eerste tema van die reeks op ‘n
diep persoonlike vlak. Elkeen van ons beleef iewers in
ons lewe ‘n bewustheid van ‘n doring in die vlees, wat
dit ook al mag wees. Dit verskil van persoon tot
persoon. Die voorreg is dat ons as gelowiges soos
Paulus baie eerlik met God daaroor in gebed kan
praat.

Besonderse geleentheid om deel te word van ons
Jeugspan!

Ons nooi jou uit om eerlik met God te wees oor wat die
doring(s) in jou vlees (lewe) is.

Dankoffers

Ons as gemeente kry met elke kind wat gedoop word, die
kans om opnuut aan ons eie doop-belofte herinner te word.
Ons word ook herinner aan die belofte wat ons maak om by
die geloofsvorming van ons gemeentekinders betrokke te
wees. Hier is ’n wonderlike geleentheid om by ons kinders
betrokke te raak deur by ons kategesespan aan te sluit!

Waar ons hulp benodig:

 Peuter Kategese (tydens die diens van 09:00 –
10:00) in Iokaal B
 Gr. R kategeet (09:15 – 10:00)
 Gr. 2 Kategeet en aflos benodig (09:15 – 10:00)
 Tieners – Administratiewe hulp by tieners benodig
(Sondagaande17:00 – 18:45)
Dankie aan almal wat reeds as kategete diensbaar is en
almal wat gedurig vir ons kinders bid en hulle versorg!

Soos in die geval van Paulus, kan jy weet dat die Here
jou gebed hoor. Dalk help die reeks jou om die
doring(s) in jou vlees beter te verstaan en te hanteer
of om met die doring(s) in jou vlees vrede te maak.
Elke Sondag tydens die reeks sal daar mense op die
liturgiese ruimte beskikbaar wees wat direk na die
diens saam met jou sal bid. Maak asb. van hierdie
geleenthede gebruik.
Jak 5:16 Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige

uitwerking.

10de Maand-Dankoffer
Ons kry jaarliks ‘n geleentheid om ‘n offer
uit dankbaarheid teenoor die Here te gee
vir Sy goedheid aan die gemeente die
afgelope 45 jaar.
Feesdankofferkoeverte is by die deure
beskikbaar.

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. Bellville Senior Sentrum se koor
gaan optree!

Belydeniskamp
Alle Gr 11’s vertrek 18 Oktober om
16h00 na hul belydeniskamp!
Maak seker jy het ingeskryf!
Waar: Tulbagh
Wanneer: 18-20 Oktober
Kostes: R450

Ons wens ons seniors, 80 jaar en
ouer, geluk met hul verjaarsdae:
Anna Coetzee – 14 Oktober
Ron van Heerden – 14 Oktober
Hester Wolmarans – 16 Oktober

Gemeentekuier 1 November
Hou die datum oop!!!!!
 Lekker aansit en wegneemetes
 Vermaak vir kinders
 Kunstenaar
 Kom eet by ons en ontspan met jou
glasie wyn

Johanna Smith van Blackwoodstr 18 is
Woensdag oorlede.
Die roudiens is Donderdag 11h00 by
La Rochelle.
Ons bid dat die familie die
vertroostende liefde van die Here sal
beleef.

Huisgeloof
Ons wil jou uitnooi om tydens die reeks by die huis of in kleingroepe oor die temas te
gesels. Gebruik hierdie as riglyne om jou gedagtes en gesprek te stimuleer.

Gesels saam
Vertel van ‘n keer waar jy in ‘n doring getrap het. Kon jy die doring dadelik uit jou voet
of hand kry? Het iemand jou dalk gehelp?

Lees saam
Lees saam 2 Korintiërs 12: 1 - 10. (Kyk ook na die Bybel vir Almal se vertaling. Wenke: Laai
die “YouVersion” toep af. Daar is ‘n verskeidenheid Bybelvertalings beskikbaar).

Dink saam
 Hoe voel dit as daar ‘n doring in jou vel vassit?
 Het jy al gedink wat is die doel van dorings, behalwe dat ons daarin trap en
seerkry?
 Dink aan jou eie lewe: is daar iets wat vir jou soos “‘n doring in die vlees” voel?
(help kinders met voorbeelde soos soms is daar maats by die skool wat vir ons
lelike goed sê. Dit bly ons pla en maak ons net soos ‘n doring seer. Dalk is jy bang
om mondeling te praat en jy is bekommerd daaroor. Dalk voel huistake soms soos
‘n doring, want jy moet dit doen).
 Hoe raak ons van “’n doring in ons vlees” ontslae, veral wanneer dit pyn
veroorsaak? (kinders: hoe maak ons met ‘n maat wat aanhou lelike dinge vir ons
sê – hoekom doen hulle dit?)

Bid en doen saam
Laat elkeen ’n gebedsversoek deel en vir mekaar bid. As jy gemaklik voel, deel met die
groep die doring in jou vlees waarvoor jy gebed nodig het.

Kinderfokus
 Gesels oor een gewoonte wat ons in ons huis kan oefen wanneer dinge wat ons
pla en seermaak (die dorings), teveel raak.

Hier is ‘n paar voorbeelde om julle aan die dink te sit
 Steek ‘n kers aan (jou doopkersie as jy een het)om julle te herinner dat Jesus altyd
by julle is.
 Bid saam as ‘n gesin
 Kry ‘n dagboek en skryf ‘n briefie vir God oor dit wat jou pla, maar ook oor dit
waarvoor jy dankbaar is.

