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Baie Welkom
Sondag 8 Maart
08:15 Gebed in Gebedskamer
09:00 Ds Wouter Olivier
09:00 LCF: Henry Dalton
19:00 Ds Jana Dickason
Deuroffer: Omgeebediening (Kospakkies)
Sondag 15 Maart
09:00 Ds Jana Dickason
09:00 LCF: Henry Dalton
17:30 Welverdiend: Ds Stef Esterhuizen
19:00 Ds Jannie Engelbrecht
Deuroffer: Diens van Barmhartigheid

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 vir n graadgroep.
10:15 Gr 4-6 – Graadgroep in klasse.
18:00 Tiener Kleingroepe – in klasse.
18:00 Matrieksel in Jeughuis.
19:00 Tieners en Kategete woon die aanddiens
by.

U word hartlik uitgenooi om voor en
Neem kennis:
na elke diens tee & koffie te drink, Die datums vir belydenisaflegging
iets te peusel en saam te kuier in die vir 2020 is 07 Junie & 16 Augustus.
kuierarea. Lekker tuisgebak te koop.
Besonderhede volg later.

Beplanning vir die week
Dinsdag: 10:00 Senior Bybelstudie
Woensdag: 08:00 Predikantebeplanning
20:00 Mansbybelstudie by
Petro Dreyer (021 919 4507)
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 8 Maart
† Bly asb deurlopend bid aan die hand van die La
Rochelle gebedsriglyne 2020. (Beskikbaar op die
gemeente se webtuiste).
† 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 welkom.
Ons tema vir Maart – Bevoorreg om verbonde te
wees.

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

Dank God vir die voorreg om verbonde te wees aan Hom.
Lydenstyd – ons gebede fokus op Lydenstyd.
Gebed vir Lydenstyd – (Onbekend)

Ons wens ons seniors, 80 jaar en ouer,
geluk met hul verjaarsdae die week:
Zelda Viljoen – 09 Maart

O help ons Here in hierdie Lydenstyd
Om te vas van kritiek en om lofsegging te vier
Om te vas van bitterheid en om vergifnis te vier
Om te vas van kwaadwillige praatjies en om swye te vier
Om te vas van wanhoop en om hoop te vier
Om te vas van kla en waardering te vier
Om te vas van selfsug en om diens te vier
Om te vas van woede en om geduld te vier

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 beskikbaar by die kerkkantoor

Getuienisbediening terugvoer
Vir terugvoer en gebede vir ons gemeente se
getuienisaksies, onder andere Missie Japan,
Oekraïne en MES, kan die gemeente se
webtuiste www.nglarochelle.co.za/bedieninge
of Facebook blad besoek word.

Om te vas van selfbejammering en om deernis te vier
Om te vas van ontevredenheid en om dankbaarheid te vier
Om te vas van vrees en om geloof te vier.
Ons dank en loof die Here ...
 Dat Jesus verheerlik is op sy lydensweg sodat ons
hoop kan hê in tye van persoonlike lyding.
Ons doen voorbidding vir ...
Die Gemeente:
 Dat die heerlikheid van God ‘n realiteit sal word in ons
lewens in hierdie lydenstyd.
 Vir die gemeentekamp volgende naweek, vir veiligheid
en ‘n geseënde tyd as gemeente so saam.
 #Imagine - dat ons gemeente se kinders en
volwassenes sal inskryf vir die geleentheid.
 Persone wat siek is en/of uitdagings, beproewings en
lyding in hulle lewens beleef.

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.

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

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”

Kospakkies:

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

E-Nuus

1. Ontvang die preektemas van die komende
Sondag.
2. Luister na die weeklikse video.
3. Volg die skakel na die vorige Sondag se
boodskappe.
4. Word bewus van belangrike datums en
gebeurtenisse.
Is jy nog nie op ons verpreidingslys nie?
Kontak Maretha by die kerkkantoor.

Spesiale deuroffer vir
Studente Bearbeiding
op 22 Maart
Studente bearbeiding fokus op die
ondersteuning van studente in
Stellenbosch, Tygerberg en
Wellington, asook die post-matriek
fees.
Navorsing word ook gedoen oor die
veranderende aard van bediening
aan studente en jong volwassenes,
om die bediening aan te pas en te
verbeter.

Baie dankie aan
elkeen wat die
Vrouebedieningsgeleentheid
Maandagaand
bygewoon en
moontlik gemaak
het.

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
Wat doen ‘n Koning en ‘n Koningin- hoe dink ons lyk hulle lewens
Wat sou jy gedoen het as jy ‘n Koning of ‘n Koningin was?
Dink jy konings en koninginge kry soms swaar? (Dink bietjie aan die koninglike familie)

Lees saam
Lees saam uit Markus 8: 31 – 33 en Mark 9:1-8. Die “You-Version app” het verskeie vertalings wat jy
kan gebruik. Probeer gerus “Die Bybel vir almal” en “The Message”.

Dink saam
 Ons lees dat Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom op die berg neem, en Sy
voorkoms voor hulle verander. Verbeel jou jy was saam met Jesus op die berg en sy klere begin
sommer net blink – wat sou jy hiervan gedink het?
 Wie was Elia en Moses – vertel vir mekaar wat jule van hulle weet?
 Elia en Moses praat met Jesus, maar beide hierdie persone was alreeds dood – hoe dink julle het
die dissipels wat saam met Jesus was gevoel, wat moes hulle dink na al hierdie gebeure?
 Die dissipels moes baie deurmekaar gewees het, maar Jesus vra hulle om vir ander van Sy
grootheid, Sy koninlikheid en Sy identiteit as Seun van God te vertel.
 God praat met Jesus, en noem Hom Sy geliefde Seun, dis nie die eerste keer dat Hy hierdie
woorde oor Jesus spreek nie. Nou ons noem baie maal vir God ons Koning – dink maar aan die
liedjie se woorde, -“my pa is die Koning van die heelal jy weet, kom wat wil ek sal dit nooit
vergeet...”. So ons kan sê Jesus is ‘n “prins”. Hy is ook goddelik want Hy is God se Seun.
 In Markus 8 lees ons dat Jesus sê HY gaan swaarkry vir ons (Hy kondig Sy lyding aan). Dink aan
julle gesprek oor die koninlike familie – hoekom sou Jesus, wat God se Seun is, dan moet swaar
kry?
 Net so verward soos wat ons is net so was die dissipels, hulle wou nie gehad het Jesus moes sterf
nie. Hoekom is die feit dat Jesus swaar gekry het, gely het, en gesterf het belangrik vir my en jou
vandag?
 Jesus was nie net ‘n profeet nie, maar die Messias, Seun van God en ons verlosser. Hy lyk nie
soos een van die koninlikes wat ons sien in die koerante nie, Hy kom kry swaar vir my en jou. Hoe
help dit ons om ons eie swaarkry te verstaan?

Bid en doen saam
Maak saam ‘n lys van mense wat ons weet swaarkry of deel dinge wat julle self laat swaar kry en bid
saam dat Christus ons sal help om ook ons eie seer te dra.

Kinderfokus
Gaan kyk saam na die volgende skakel: https://www.youtube.com/watch?v=gC6jkPn9sks

