Beleef liefde
Groei in Christus
Deel die Goeie Nuus

BULLETIN

Tel no: 021 919 9253
E-pos: info@larochelle.org.za
Web: www.nglarochelle.co.za

9 Februarie 2020

NG Kerk La Rochelle,
ABSA Bellville,
Rek no: 1450580003,
Tak: 523410

Baie Welkom
Sondag 09 Februarie
08:15 Gebed in Gebedskamer
09:00 Ds Willem Venter (Nagmaal)
09:00 LCF: Henry Dalton
19:00 Ds Wouter Olivier
Deuroffer: Getuienisbediening
Sondag 16 Februarie
09:00 Ds Willem Venter
10:00 Nuwe intrekkersgeleentheid na die diens
09:00 LCF: Henry Dalton
17:30 Welverdiend: Ds Stef Esterhuizen
19:00 Ds Wouter Olivier
Deuroffer: Alta du Toit-skool

Welkom aan alle kinders en kategete!!
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.
vir hul ontmoetings in hul klassies.
10:15 Gr 4-6 – Ontmoetings in hul klassies.
17:45 Gr 7-11 – Jeuggroepe.
18:00 Matrieksel in Jeughuis.
19:00 Tieners en Kategete woon aanddiens by.

Jeugleiers (Kategete)

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.

Ons benodig nog mense wat ‘n hart en passie vir
ons jeug het om ons op ‘n Sondag met ons
jeuggroepe te help. Ons grootste behoefte is
aflosmense indien ‘n jeuggroepleier op ‘n Sondag
nie hul ontmoeting kan aanbied nie. Verder
benodig ons hulp by:
Gr. R en Gr. 4. As jy hierdie geleentheid wil
aangryp, kontak die kerkkantoor by 021 919 9253
of sekretaresse@larochelle.org.za.

Beplanning vir die week
Dinsdag: 10:00 Senior Bybelstudie
Woensdag: 08:00 Predikantebeplanning
20:00 Mansbybelstudie by Chris Kirsten
(021 919 2823)
Donderdag: 18:30 Doopkategese

Aanddiens reeks

#SELFIE – Filter, Post, Like, Follow, Tag, …
 Was daar al SELFIES in die Bybelse tyd?
 Wat “post” jy?
 Wie “like” jou?
 Wie “follow” jy?
Praise en Worship, relevante prediking, kuier voor en
na die tyd!
9, 16 en 23 Februarie 2020
Moenie hierdie aanddiensreeks misloop nie!

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:
Bellville-Wes: Irma Binneman, Tania en
dooplidmaat Mienke Muller, Dennesingel 14
( GV18)

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.

Gebedsbediening
Baie dankie aan almal wat getrou bid gedurende
ons gebedsmaand – Bevoorreg om te bid. Bly
asseblief deurlopend volgens die riglyne bid.
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!

Ons bid saam met Paulus die volgende
gebed:
Efesiërs 3:14-21

“Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie
die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel
en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid
dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy
heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik
sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle
harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en
gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om
saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en
ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.
Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te
bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word
met die volheid van God. Aan Hom wat deur sy
krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer
te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die
eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met
Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in
alle ewigheid. Amen.”

Daar is nog een staanplek vir die
gemeentekamp op Goudini oop
(13-15 Maart). Koste: R1445 per
staanplek vir 6 mense vir die
naweek!!!
Kontak kerkkantoor asap.

Kerkraad
Op die kerkraadsvergadering van
27 Januarie is Suzaan Hamman tot die
Kerkraad verkies.
Ons wens ons seniors, 80 jaar en
ouer, geluk met hul verjaarsdae die
week:

Sekuriteit by Kategese: Gr R-6
Die sekuriteit van die kinders by kategese is vir ons
baie belangrik. Daarom word die volgende reëling
gemaak:
 Die hekke in die vierkant sal op Sondae 09:00
toegemaak word en sal dan weer direk na die
erediens oop gemaak word.
 Die ideaal is dat Gr 4-6 ouers en kinders die
erediens bywoon en dan toegang tot die vierkant via
die saal verkry.
 Indien dit nie moontlik is nie, wil ons versoek dat
ouers nie kinders by die vierkant voor die Gr 4-6
kategese begin, sal aflaai en alleen buite die
vierkant los nie. Daar kan nie verantwoordelikheid
geneem word vir daardie kinders se veiligheid nie.
 Die hekke vir toegang tot die vierkant vir Gr 4-6 sal
na die erediens oop gemaak word. Ons glo dat
meegaande reëlings in orde gevind sal word ter wille
van die veiligheid van julle (ons) kinders.

Pasgamaal: Donderdag 9 April om
19: 00 . Belangstellendes kan by die
kerkkantoor plek bespreek.

Danie Hartman – 09 Februarie
Martha Janse van Rensburg – 16 Feb
Toekie van Biljon – 16 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.
Jy word Sondag 9 Februarie uitgenooi om
direk na die oggenddiens ‘n kort inligtingsgeleentheid hieroor in die konsistorie by te
woon.
Kontak die kerkkantoor asb. by 021-919 9253 of
sekretaresse@larochelle.org.za

BORG ‘N BOEK

KIDZ NAWEEK – SAVE THE DATE
Alle Peuters – Gr. 6 e word uitgenooi na ons
Kidznaweek. Dit beloof om vet pret te wees!
Inskrywings: 16 Februarie na die oggenddiens
of stuur jou vorm na
sekretaresse@larochelle.org.za.
Wanneer: 21-23 Februarie 2020
Waar: La Rochelle Gemeente
Afskop: 16:30

Biddag vir Opvoeding &
Onderwys
Onderwysers wat leerders besiel is
hulle wat ’n atmosfeer van
verwondering rondom hulle skep, asof
hulle konstant verstom is oor die
wonder van die wêreld, en oor die vak
wat hulle onderrig.
Walter Bagehot (1826-1877)

Wat doen ek ? Ek raak
die toekoms aan.
Ek gee onderwys.

Ons is baie opgewonde oor ons nuwe
Jeuggroep materiaal wat ons GR. R – Gr.
6 maats geniet. Elke maat het ‘n
gekleurde doenboek ontvang waarmee
Ma en Pa by die huis saam kan reis en
deel hê aan ons jeuggroepontmoetings.
Die gemeente het hierdie boeke
gesubsidieer sodat die kinders slegs R50
hoef te betaal. Daar is wel maats wat
sukkel om dit by te bring. Ons droom is
om vir elke kind ‘n boek te kan gee.
Indien jy ons wil help om hierdie droom te
bewaarheid, kan jy ‘n boek teen R50
borg.
Jy kan dit by die kerkkantoor inbetaal of
EFT met die verwysing: Jeugboek.
Bank: ABSA, Ou Paarlweg, Bellville
Rekeninghouer: NG Gemeente La
Rochelle
Rekeningnommer: 145 058 0003
Takkode: 334 910
Baie Dankie!

Baie Welkom Nuwe
Intrekkers!
La Rochelle wil aan alle nuwe intrekkers baie
welkom sê! Ons sien uit om julle te ontmoet en
beter te leer ken. Ons nooi alle nuwe intrekkers om
saam met ons ‘n koffie te geniet en meer oor La
Rochelle gemeente te leer.
Waar: Lokaal A (in die kerksaal op met die trappe)
Wanneer: 16 Februarie 2020
Tyd: 10:00 (na die erediens)
RSVP by die kerkkantoor teen 13 Februarie –
021 919 9253 of register@larochelle.org.za

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
Was jy al so moedeloos oor iets dat jy nie geweet het hoe om verder te gaan nie? Vertel verder!
Lees saam
Lees saam uit Lukas 5:1-11. Die “You-Version app” het verskeie vertalings wat jy kan gebruik.
Dink saam
 Nadat Jesus die skare geleer het, tree Hy nou in gesprek met Petrus. Petrus is skielik in die kollig. Petrus
het Jesus al vantevore ontmoet. Hy het reeds kennis geneem van die man wat sy skoonma gesond
gemaak het. Hy weet dat die skares graag na Jesus geluister het. Hy sien dit weer hier by die see van
Galilea. Wat sou Petrus gedink het toe Jesus in sy skuit geklim het?
 Die vissermanne is gedaan. Hulle het deur die nag geswoeg, maar niks gevang nie. Hulle was
waarskynlik moedeloos – dit is immers hulle inkomste. Nou wil Jesus hê hulle moet na die diep water
terugkeer en weer die nette uitgooi. Wat sou hulle van hierdie voorstel gedink het?
 Petrus probeer effens wal gooi, maar sê tog op Jesus se woord sal hulle weer probeer. Sy antwoord
beklemtoon Jesus se gesag op twee vlakke: Eerstens gebruik hy 'n aanspreekvorm vir Jesus wat 'n
gesindheid van gehoorsaamheid impliseer (Meester/Meneer). Tweedens word die gesag van Jesus se
woord benadruk: "Op u woord sal ek die nette uitgooi." Hoekom sou hulle tog weer probeer? Wat was
die uitkoms van hierdie probeerslag?
 Ons as gelowiges raak ook moedeloos. Ons probeer hard om ons geloof te leef, maar voel miskien
dikwels dat ons misluk. Jesus vra in hierdie teks om aan te hou om te probeer – om nie moed op te gee
om ‘n lewe van gehoorsaamheid as Sy volgeling te leef nie. Op watter manier bemoedig hierdie teks jou
in jou geloof?
Bid en doen saam
Vra vir die Here om jou te help om aan te hou probeer en nie moedeloos in jou geloof te word nie. Sê vir die
Here dankie vir die tye in jou lewe wat jy weer probeer het en God se genade beleef het.
Kinderfokus
 Het jy al probeer om ‘n bottel oop te draai, maar die doppie wil net nie draai nie? Of om ‘n
wiskundesom te doen, maar jy weet net nie hoe om by die antwoord uit te kom nie? Wat het jy toe
gedoen – het iemand jou daarmee gehelp? Het jy al gevoel dat dit nie altyd maklik is om vir Jesus lief
te wees nie en dat jy moedeloos word? Wat doen jy dan?
 Hierdie verhaal in Lukas 5:1-11 help ons om aan te hou probeer om Jesus se volgelinge te wees –
daar waar ons elke dag leef. Julle as gesin kan ook spesifiek hiervoor bid.
 Jy kan ook ander, soos jou maats, aanspoor om aan te hou probeer. Maak ‘n boekmerk of ‘n kaartjie
wat jy vir hulle kan gee om hulle daaraan te herinner.

