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  Baie Welkom 
Sondag 03 November  

08:15  Gebed in Gebedskamer 

09:00  Ds  Willem Venter (doop) 

09:00  LCF:  Henry Dalton 

17:30 Welverdiend: Prop Annemarie de Kock-Malan 

19:00  Ds Wouter Olivier 

Deuroffer: Omgeebediening (Kerspakkies) 

 

Sondag 10 November 

09:00  Ds  Wouter Olivier 

09:00  LCF:  Henry Dalton 

19:00  Ds Wouter Olovier 

Deuroffer: Diens van Barmhartigheid 
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Beplanning vir die week 
Dinsdag:  10:00 Senior Bybelstudie 

Woensdag: 08:00 Predikantevergadering 

                  20:00 Mansbybelstudie by  

                     Chris Kirsten (021 919 2823) 

 

 

 

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 kuierarea 

 
 

mailto:info@larochelle.org.za
http://www.nglarochelle.co.za/


 

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: 

Goodwoodpark: Mark Fontini, Fechters 

Mews17, Brackenfell (BW) 
 
 

 

Dankoffers 
Dankoffers kan elektronies oorbetaal word of koeverte 

kan in die kluise by die ingange geplaas word. 

Dankofferkoeverte is by die deure beskikbaar. 
 

 
 

 

Koffie en Kuierarea 
Ons is dankbaar dat die koffie en kuierarea in die saal 

positief deur ons lidmate beleef word.  Ons nooi mense 
uit om voor en na die eredienste in die area te kuier en 

iets van die gemeenskap van gelowiges te beleef. 
Baie dankie aan almal wat ‘n bydare gemaak het om 

hierdie ‘n lekker kuierarea te maak. 
Ons is egter nog opsoek na tafels, stoele, banke en 

enige geskikte meubels. 
Kontak Maretha by die kerkkantoor 021 919 9253 as jy 

kan help. 

 

Gebedsriglyne 03 November 2019 
Dankie dat jy erns maak met die gebedsriglyne. 
Gebedsversoeke kan in die gebedsbakke in die voorportale 
geplaas of aan pretorius.mm@mweb.co.za gestuur word. 
Gebedsgeleentheid: Sondae-oggende 08:15 in die 
doopkamer. 

Ons dank en loof die Here  

 vir ons gemeente waaraan ons behoort en waar ons ons 

geloof kan uitleef en ons geestelik kan groei 

 vir die sakrament van die doop wat ‘n teken is van God 
se genade 

 vir die reën wat die afgelope week in die omgewing geval 
het. 

Ons doen voorbidding vir ... 

Ons gemeente 

 die bedieninge van ons gemeentes vir die afsluiting van 
die jaar en vooruitbeplanning vir 2020 

 die ouers wat hulle baba’s ten doop bring asook alle 
ouers in ons gemeente vir die geloofsvormingstaak wat 

hulle het tov hulle kinders 

 vir persone wat ernstig siek is, kanker en operasies 
ondergaan het, mense wat geliefdes aan die dood 
afgestaan het, vir God se genade. 

Die Gemeenskap:  

 die leerders, matrieks en studente wat besig is met 
eksamens 

 mense wat die uitdagings van ‘n lang jaar moet verwerk 
en hanteer, bid vir geduld en begrip teenoor mekaar. 

Die land 

 die dele in die land wat onder droogte getyster gaan.   

Die Wêreld:   

 die getuieniswerk waarby ons gemeente betrokke is in 
Oekraine, bid vir die geestelike groei van die lidmate van 
die gemeente asook die werk wat hulle onder die Gypsies 
doen.  

 Joseph die leier van die bediening, bid vir geestelike 
wysheid, insig en onderskeidingsvermoë om as leier op 
te tree. 
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Ons wens ons seniors, 80 jaar en ouer, 

geluk met hul verjaarsdae die week: 

Chris Hugo – 4 November 

Joey van den Berg – 6 November 

 

 
Missie Japan op TV en Radio 

Skakel in by die volgende TV en Radio uitsendings vir 

nuus van Missie Japan. 

KWELA! (Kyknet DSTV kanaal 144):  

Sondag 3 Nov om 18h00 

SONDAGJOERNAAL (RSG):  

Sondag 10 Nov om 07h00 

 

 
       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 

 

 

Tieners en hul ouers - Kom 
gesels saam !! 

 

Ons dink saam oor ons aanddiens en die 
verskillende ruimtes wat ons bied vir ons 

tieners. 
Ons nooi graag alle ouers van tieners 
(ouers van Gr. 7’s van 2020  tot Gr.11), 

om saam met ons te gesels en te 
droom oor nuwe moontlikhede vir ons 

aanddiens en jeuggroepe. 
Wanneer: 3 November 2019 

Tyd: 17:45 – 18:45 
Plek: La Rochelle Kerksaal 

 

KOFFIE RUIK SOOS OMGEE 
Een pakkie koffie kan ‘n verskil maak 

Koop ‘n pakkie koffie, verpak deur persone met 

meervoudige gestremdhede, en wys jy gee om! 

Alle fondse ten bate van die Noord-Kaap Omgee-

fonds vir dienste aan bejaardes en persone met 

gestremdhede. 

Prys: 250g @ R66.00 

Vir bestellings kontak die kerkkantoor. 

 
Op 8 November word die  

Dickasons 4 
Toe ons, die Dickason gesin, by La Rochelle 

aangesluit het was ons net drie. Dit is met groot 
vreugde dat ons met julle deel dat ons op  

8 November 'n gesin van 4 word. Baie dankie vir  
almal se liefde, omgee en ondersteuning tydens my 
swangerskap! Vanaf 4 November gaan ek dus op 
kraamverlof en sal ons Jeugbediening en ook ons 

Kategese Koördineerders instaan. Ek sal vanaf  
middel Februarie weer terug wees. Ek gaan die 

kinders vreeslik verlang in hierdie tyd! Ek bid ook  
dat elkeen van julle ‘n geseënde Kerstyd sal  

beleef. 



 


