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  Baie Welkom 
Sondag 02 Februarie   

08:15   Gebed in Gebedskamer (Doop) 

09:00  Ds Willem Venter 

09:00  LCF:  Henry Dalton 

17:30 Welverdiend: Ds Stef Esterhuizen 

19:00  Ds Gielie Loubser 

Deuroffer: Omgeebediening  (Projekte) 
 

Sondag 09 Februarie  

09:00  Ds  Willem Venter (Nagmaal) 

09:00  LCF:  Henry Dalton 

19:00  Ds Wouter Olivier 

Deuroffer: Getuienisbediening 
 

 

                 

 

 

 

 
 

 
Welkom aan alle kinders en kategete!! 

Ons hoop julle is saam met ons opgewonde 
oor die jaar wat voorlê!! 

 
09:00  Peuterkerk: 2-5 jariges is welkom in  
           lokaal B. 
09:00 Alle Gr R-6 kinders en ouers woon die    

erediens by.  
           Gr R-3 – verdaag na die kindermoment.  
           Gr R-3 – na die vierkant vir hul ontmoetings. 
10:15  Gr 4-6 – Ontmoetings in vierkant. 
17:45  Gr 7-11 – Jeuggroepe. 
18:00  Matrieksel in Jeughuis. 
19:00 Tieners en Kategete woon die aanddiens 
by. 

Boekverkope en Registrasie 
Dit is belangrik dat elke Gr 1-6 kind vanjaar ‘n 

kategese handboek sal hê. Koste: R50.   

Boeke word vandag gedurende die les oorhandig. 

 

 

 

 

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. Lekker tuisgebak te koop. 
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   Beplanning vir die week 
Dinsdag:    10:00 Senior Bybelstudie 

                  12:00 Omgeebediening   

Woensdag: 08:00 Predikantebeplanning  

                  20:00  Mansbybelstudie by  

                              Wollie Cloete (021 919 1890) 

 
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:  

Heidekoppie: Sarel von Willigh, Corlette, 

Dané, en dooplidmate Sarel van Willigh en 

Marthinus David Louw, Bellbusksingel 10 

(LR18). 

Bellville-Oos: Willem Johannes Petrus, 

Yolandi Basson, en dooplidmate Daniël Willem 

Gotlieb en Dricus Jan-Elbie, Baxterstraa7 

(BW).  

 

       Siekebesoek en 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. 

 

Koffiebediening - aand 
Ons is dringend op soek na kleingroepe 
of gesinne wat die koffiebediening een 
keer per kwartaal tydens die aanddiens 

sal waarneem. 
U gaan nie skottelgoed was nie. 

Kontak Maretha by 
sekretaresse@larochelle.org.za 

 

Gebedsprogram 
Gebedsbediening: 
 Baie dankie aan almal wat getrou 

gebid het gedurende die afgelope 
gebedsweek. Bly asseblief deurlopend 
volgens die riglyne bid.  

 Sit jou naam op ‘n lys in die 
voorportale indien jy die weeklikse 
gebedsbrief wil ontvang. 

 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 om 

08:15.  Almal is welkom! 

Gebedsprogram 

Ons dank en loof die Here ... 

 vir ons gemeente, dat ons hier kan 

meeleef en geestelik gevoed kan 

word. 

Ons doen voorbidding vir ... 

Die Gemeente:   

 dat ons God in die eredienste en ons 

bedieninge deur sy Woord en Gees 

sal ontmoet; 

 vir die Jeugbediening: dat ouers getrou 

hulle kinders na die jeuggeleenthede 

sal bring, vir kategete wat die kinders 

met die boodskap van Jesus bedien en 

vir die kinders wat die boodskap van 

Jesus ontvangs; en 

 mense wat siekte, operasies of ander 

beproewings beleef. 

Die Gemeenskap:  
 Xchains is ‘n groep mense wat uitreik 

na die mense (straatvroue) in die 

strate van Bellville. Hulle reik twee 

keer ‘n maand uit.  Bid asseblief vir die 

werk wat hulle doen en spesifiek vir 

hulle veiligheid.  
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Die Wêreld:   

Die volgende gebedsversoeke is van 

Stéphan van der Watt (sendeling in Japan) 

ontvang. Bid asseblief vir: 

 Carina se stembande se herstel t.m.v. 

tuisonderrig en ander bedieninge; 

 Stéphan se klasgee, bediening in 

gemeentes en begeleiding van studente; 

 Hulle betrokkenheid en rol by RCJ Kita 

Kobe gemeente, Treasure Hunters 

kinderbediening en maandelikse Engelse 

eredienste; 

 Vir dag-tot-dag gesondheid, krag en visie, 

asook vir 'n pad van dieper geestelike 

groei saam met die Here; en 

 Beplanning vir die Van der Watt-gesin se 

besoek aan Suid-Afrika (middel 2020). 

 

 
Doopkategese 

 

Kontak die kerkkantoor om vir die 
volgende doopkategese geleenthede op 
13, 20 & 27 Februarie 2020 te registreer. 
 

Annemarie de Kock-Malan 
Liewe gemeente, wanneer ons mekaar 
weer sien, is ons 'n gesin van drie! Dankie 
vir julle ondersteuning en gebede. My 
kraamverlof begin in die komende week 
en ek is einde Mei weer terug op my pos 
as die Here wil. Mag die gemeente 
aanhou om ons roeping as bevoorregte 
dienaars te leef! Liefde Annemarie, 
Daniël en klein Marelie.  

 

 

Ons wens ons seniors, 80 jaar en 

ouer, geluk met hul verjaarsdae die 

week: 
Danie Hartman – 09 Februarie  

 

 
Dankoffers 

Dankoffers kan elektronies oorbetaal 
word of koeverte kan in die kluise by 

die ingange geplaas word. 
Dankofferkoeverte is by die deure 

beskikbaar. 

 

Beleef liefde ...  
As geloofsgemeenskap is dit belangrik dat ons 

liefde sal beleef. Ons erediens-geleenthede is ‘n 
ruimte waar dit beleef kan word – veral ons kuier 

na die diens. Tans kuier ons gemeente baie lekker 
saam. Ons is op soek na mense wat kan help om 
elke Sondag ‘n spesiale geleentheid te maak. Wil 

jy assblief diensbaar wees en help met die 
koffiebediening, gebak, verkope en verfraaiing. 
Kontak die kerkkantoor asb. by 021-9199253 of 

sekretaresse@larochelle.org.za 
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Ons wil jou nooi om by die huis en in kleingroepe verder oor vanoggend se tema te gesels. 

Hierdie uitdeelstuk kan as ‘n riglyn gebruik word. 
 

Gesels saam 

Wanneer jy dink aan God as ons Vader (of selfs Moeder soos wat God soms in die Bybel 

beskryf word), watter prentjie kom by jou op (positief of negatief)? 

 

Lees saam 

Lees saam uit Lukas 15:11-32. Die “You-Version app” het verskeie vertalings wat jy kan 

gebruik. 

 

Dink saam 

 Die teoloog NT Wright sê ons veronderstel dikwels hierdie verhaal handel bloot oor die 

wonderlike liefde en vergewende genade van God, wat altyd gereed staan om 

sondaars terug te ontvang by die eerste teken van berou. Dit is die belangrikste tema 

van die verhaal. Die verhaal gaan egter dieper. Die vader moes erg verneder gewees 

het, omdat hy sy grond in twee moes verdeel en omdat die jongste seun daarop 

aandring om dit voor sy pa dood te kry. Eintlik sê hy vir sy pa: “Ek wens jy was alreeds 

dood!” Hoekom sou die pa die jongste seun se versoek toegestaan het? Moes hy iets 

anders gedoen het? 

 Die merkwaardigste karakter in die verhaal is die vader self. Wright sê ons moet die 

verhaal eintlik die "Gelykenis van die hardlopende Pa" noem. Binne die destydse kultuur 

was senior persone as té waardig beskou om iewers heen te hardloop. Waarom 

hardloop die vader en word daar ‘n partytjie gehou? Wat sê dit van God? 

 Dit is duidelik uit die verhaal dat albei seuns verlore is en dat die pa die oudste seun 

ook terug wil hê. God wil ons tuis bring om saam met Hom te wees. Dit gebeur egter 

soms dat ons wens dat God net diegene wat ons dink dit verdien, genadig moet wees. 

Dan is genade maklik. As God jou vyande begin begenadig, staan die oudste seun 

maklik in ‘n mens op. Maar ons vergeet dat ons ook sondaars is wat God se genade 

nodig het. Hoe kan jy daarop fokus om meer genadig met mense te wees – wat moet 

in jouself verander? 

 

Bid en doen saam 

Sê vir die Here dankie dat Hy jou al soveel keer genadig was en jou in die Ouerhuis 

verwelkom. Vra die Here om jou te help om mense met meer genade en deernis te hanteer.  

 

Kinderfokus 

  Is daar dalk ‘n kind by die skool wat soms stout is, ander kinders se goed vat, lelike 

woorde gebruik, lui is, of nie hou van kerk toe gaan nie? Is daar miskien ‘n kind wat 

mooi maniere het, hulle goed met ander deel, mooi dinge vir mense sê, hard werk en 

hou daarvan om kerk toe te gaan? Met wie sal jy wil maats wees? Van watter kind, 

dink jy, hou God die meeste? 

 Hoe dink jy help Jesus vir jou om alle mense met liefde en omgee te hanteer? Vra vir 

Mamma en Pappa dat julle as gesin daarop sal fokus en dat julle ook mekaar 

daarmee sal help.  

 


