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Baie Welkom
Sondag 1 Maart
08:15 Gebed in Gebedskamer
09:00 Ds Willem Venter (Doop)
09:00 LCF: Henry Dalton
17:30 Welverdiend: Ds Stef Esterhuizen
19:00 Ds Jana Dickason (Nagmaal)
Deuroffer: Jan Kriel Instituut
Sondag 8 Maart
09:00 Ds Wouter Olivier
09:00 LCF: Henry Dalton
19:00 Ds Jana Dickason
Deuroffer: Omgeebediening (Kospakkies)

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.

09:00 Peuterkerk: 2-5 jariges is welkom in
lokaal B.
Gr R-6 Kinders en ouers woon die erediens by.
09:00 Gr R-3 - verdaag na die kindermoment na
hul klasse.
10:15 Gr 4-6 – Kleingroepe in klasse.
18:00 Tiener Kleingroepe – in klasse.
18:00 Matrieksel in Jeughuis.
19:00 Tieners en Kategete woon die aanddiens
by.

Neem kennis:
Die datums vir belydenisaflegging
vir 2020 is 07 Junie & 16 Augustus.

Besonderhede volg later

Beplanning vir die week
Dinsdag: 10:00 Senior Bybelstudie
Woensdag: 08:00 Predikantebeplanning
20:00 Mansbybelstudie by Leslo Du Preez
(021 919 3879)
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.

Gebedsprogram 1 Maart
Baie dankie aan almal wat getrou gebid het gedurende ons
gebedsmaand – Bevoorreg om te bid. Bly asseblief
deurlopend volgens die riglyne bid.
Gebedsversoeke kan in die gebedsbakke in die voorportale
geplaas of gestuur word aan pretorius.mm@mweb.co.za.
Onthou die gebedsgeleentheid Sondagoggende in die
doopkamer om 08:15. Almal is welkom!
Ons tema die maand – Bevoorreg om verbonde te wees.

Ef 3:6b ... en in hulle verbondenheid met Christus Jesus.

Ons wens ons seniors, 80 jaar en ouer,
geluk met hul verjaarsdae die week:
Cornelius van der Nest – 2 Maart
Piet van Zyl – 5 Maart

Preke: Alle preke word opgeneem en kan op
een van 2 maniere bekom word:
† Bestel ŉ DVD (met beeld) by die
kerkkantoor of
† Laai ŉ podgooi van die gemeente se
webtuiste af, of luister direk daarna op
die webtuiste.
Kidznaweek 2020
Baie dankie aan almal wat kom help
het by ons Kidznaweek.
Die kinders het vet pret gehad!
Ons sien uit na volgende jaar!

Dank God vir die voorreg om verbonde te wees aan Hom.
Lydenstyd – ons gebede fokus op Lydenstyd.
Ons eer U, Here God van ons verlossing, aan U behoort die
heerlikheid en lof vir ewig. Ontsteek in ons die vuur van u
liefde as ons u Seun aanskou, getroon aan die kruis, dat ons
gereinig kan word van al ons sondes en met U in ’n nuwe
lewe kan wandel en die lof kan sing van Hom wat gesterf het
vir ons en ons redding. Aan God die eer, Vader, Seun en
Heilige Gees. (Vertaal uit The Archbishops’ Council of the
Church of England.)
Ons dank en loof die Here ...
 vir die lydensweg wat Jesus geloop het vir elkeen van
ons
 vir die seën wat lidmate beleef het met die Aswoensdag
geleentheid
Ons doen voorbidding vir ...
Die Gemeente:
 dat ons opnuut hierdie lydenstyd sal besef watter lyding
Jesus vir ons deur gemaak het op aarde
 #Imagine - dat ons gemeente se kinders en volwassenes
sal inskryf vir die geleentheid
 persone wat siek is, uitdagings,, beproewings en lyding
in hulle lewens beleef.
Getuieniswerk van die gemeente – Deel die goeie nuus
 Besoek die gemeente se webtuiste
www.nglarochelle.co.za/bedieninge en Facebookblad vir
terugvoer en gebedsversoeke van ons getuienisaksies
onderandere Missie Japan, Oekraïne en MES.
Die Breё kerk:
 Ons deuroffer gaan vandag aan Jan Kriel Instituut – bid
vir die werk wat daar gedoen word.

Alle gr 7-12’s kom kamp saam en raak deel
van die #Imagine beweging!
Wanneer: 27-29 Maart
Waar: Bredasdorp
Koste: R 500.00
Busvervoer: R 250.00
Vorms beskibaar by die kerkkantoor.

Pasgamaal: Donderdag 9 April om
19: 00 . Belangstellendes kan tot
25Maart by kerkkantoor plek
bespreek.

La Rochelle Vrouebediening:
Melinda Du Plessis
(Pips to Gemstones en Step up
bedienings)

Tema: Saam bou ons jou mure op.
Melinda se hart is om vroue hoop te
Aan besoekers & intrekkers
gee en uit te daag om op ‘n
praktiese “no nonsense” manier hul
Indien u meer wil weet of wil inskakel by
drome uit te leef.
ons gemeente, is daar koeverte met vorms
Moenie hierdie inspirerende
en inligting by die inligtingstafel in die saal
geleentheid misloop nie, aangebied
beskikbaar.
deur ‘n vrou wat al die hoogtes,
Welkom vanaf:
laagtes en gelyktes van die wêreld te
Bellville - Vallei: Matthys Gerhardus, Liesel,
voet aangedurf het!
en dooplidmate Carla, Nadia en Markus
Wanneer: 2 Maart 2020 19:00 – La
Bezuidenhout van Burlingtonstraat 74,
Rochelle gemeentesentrum
Oakdale
Toegang: R25 – met ligte verversings

Kospakkies:

Speletjies – SAVE THE DATE
Ons jaarlikse speletjiesaand is om die draai!
Ons nooi oud en jonk uit om saam te kom kuier, gesels en
natuurlik SPEEL!!
Wanneer: 30 April 2020
Waar: La Rochelle Gemeente
Tyd: 17:00
Ons gaan weekliks ‘n nuwe item invorder so “watch this space”

Indien die Here
dit op jou hart
lê, neem ŉ
sakkie in een
van die
winkelwaentjies
in die portale,
die
benodigdhede
is aan die sakkie
vasgekram.

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
Dink hoe jy voel op ‘n baie warm dag, wat wil jy die graagste drink wanneer jy so warm kry?
Wat was die verste wat jy al gestap het?
Hoekom moes jy so ver stap – was dit jou keuse?
Was jy alleen?
Lees saam
Lees saam uit Mark 1:9-13 Die “You-Version app” het verskeie vertalings wat jy kan gebruik.
Probeer gerus “Die Bybel vir almal” en “The Message”.









Dink saam
Jesus laat hom deur Johannes doop – nie omdat Hy sondig was nie, maar sodat mense met Hom
hom kan assosieer en om aan te dui dat Hy homself met die bekeringsproses vereenselwig.
Hierdie vind plaas in ‘n tyd waar baie Jode besig is om tot bekering te kom.
Wat sien jy raak tydens Jesus se doop wat vir jou spesiaal is?
Wat is vir jou vreemd in hierdie teks gedeelte?
Vir Markus is die heel belangrikste van Jesus se doop dat God self bevestig Jesus is Sy Seunwatter woord word gebruik wat hierdie duidelik maak.
Jesus het hierna veertig dae in die woestyn deurgebring – het Hy self besluit om daarheen te
gaan.
Kan jy onthou wat was die moelike dinge waarvoor Jesus moes nee sê tydens Sy tyd in die
woestyn?
Watter dinge sukkel jy om voor nee te sê? Het jy iemand wat jou hiermee help?

Bid en doen saam
Gesels saam in julle gesin of met ‘n vriend of vriendin en besluit saam om vir ‘n paar dae vir iets wat jy
sukkel om voor nee te sê, om dit op te gee.
Bid saam as ‘n gesin dat God ons sal help deur jou die krag te gee om nee te sê en vir jou mense in jou
lewe te gee om jou daarmee te help





Kinderfokus
Kies ‘n dag of dalk drie dae in die week byvoorbeeld, Maandae, Woensdae en Vrydae om iets op
te gee.
Wanneer julle in die aand by die huis kom - gesels saam hoe het jy gevoel toe jy moes nee sê vir
daardie “iets”.
Hoe het die verhaal van Jesus in die woestyn vir jou gehelp?
Skryf neer hoe verander dit jou denke as jy iets opgee terwille van Jesus.

