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Baie Welkom
Sondag 22 Maart
09:00 Ds Willem Venter (slegs aanlyn beskikbaar)
09:00 LCF: Geen dienste nie
Deuroffer: Studentebearbeiding (Sinodaal)
Doen asb elektroniese betaling van jou offergawes of plaas
kontant in n koevert in die posbussie.
Sondag 29 Maart
09:00 Ds Wouter Olivier (slegs aanlyn beskikbaar)
09:00 LCF: Geen dienste nie
Deuroffer: Binnelandse Getuienis
Doen asb elektroniese betaling van jou offergawes of plaas
kontant in n koevert in die posbussie.

Geen Kategese as gevolg van die
vakansie
Kategese ontmoetings begin weer op
Sondag 19 April of soos wat
ramptoestandmaatreëls dit
toelaat

Beplanning vir die week
Woensdag: 08:00 Predikantebeplanning
18:00 Finansies

Siekebesoek en Pastoraat
Predikante doen steeds
hospitaalbesoeke. Maak asb seker by
die hospitaalbestuur hoeveel besoekers
per dag die familie mag besoek.

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

Aansoekvorms is by die
kerkkantoor beskikbaar

Ons wens ons seniors, 80 jaar en ouer,
geluk met hul verjaarsdae die week:
Carolina Eveleigh – 24 Maart
Martha van Wyk – 28 Maart

Aan besoekers & intrekkers

Gebedsprogram 22 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
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.
Bid dat ons verbind sal wees aan mekaar.
Indien u meer wil weet of wil inskakel by
ons gemeente, is daar koeverte met vorms LYDENSTYD – ons gebede fokus op Lydenstyd.
Jesus se kruiswoord in Joh. 19:28 lui soos volg –
en inligting by die inligtingstafel in die saal
Ek is dors.
beskikbaar.
 Jesus was baie dors waar Hy in die versengende hitte en
skroeiende son aan die kruis gehang het. En dan spreek
Hy sy behoefte uit om water te kan kry vir die dors.
 As ons ly, kan ons dus ook ons behoeftes aan God bekend
maak …
Ons dank en loof die Here ...
 dat ons nie hoef te huiwer om ons diepste nood en
behoeftes aan Hom bekend te maak nie
 Vir Sy versorgende liefde
Speletjies – SAVE THE DATE
 Vir Sy omgee vir mense, in die besonder dié wat in nood
Ons jaarlikse speletjiesaand is om die draai!
verkeer
Ons nooi oud en jonk uit om saam te kom kuier, gesels en
Ons maak ons behoeftes bekend ...
natuurlik SPEEL!!
Die Gemeente:
Wanneer: 30 April 2020
 Die kansellering van die eredienste weens die corona
Waar: La Rochelle Gemeente
virus is ‘n gevoelige slag vir gelowiges en daarom bid
Tyd: 17:00
ons dat die corona-lydensbeker nie lank met ons sal
Ons gaan weekliks ‘n nuwe item invorder so “watch this space”
wees nie.
 Dat die alternatiewe wat die kerkraad vir die geestelike
aan die gemeente beplan, sonder probleme
Speletjiesaand sal plaasvind slegs soos bediening
geïmplimenteer kan word.
wat ramptoestandmaatreëls dit toelaat  Dat lidmate getrou na die boodskappe wat opgeneem
gaan word sal luister en sodoende geestelik sal groei.
 Dat ons nie paniek sal saai nie.

 Vir persone wat siek is, uitdagings, beproewings en lyding in
hulle lewens beleef.
Die Wêreld – ons konsentreer op die Coronaviruspandemie
 Bid dat daar doeltreffende maniere gevind sal word om die
virus te behandel en te bekamp.
 Vir persone wat die virus onderlede het, dat hulle vinnig sal
hestel
 Vir geïnfekteerdes wat nie toegang tot mediese dienste het
nie, en ook nie hulself kan afsonder nie weens gebrek aan
privaatheid.
 Vir die medici wat die corona pasiënte behandel. Dat hulle nie
met die virus besmet word nie.

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 of e-pos jou
inligting na info@larochelle.org.za

Vir
kennisname:
Neem asb kennis
dat ds Willem se
landlyn reeds n
geruime tyd buite
werking is. Hy is
net op sy selfoon
beskikbaar by
083 222 6016

Inligting aangaande ramptoestand
Maak seker dat jy die inligting
aangaande ons
gemeentefunksionering gelees
het.

Pasgamaal is gekanselleer agv
die corona virus

Kospakkies

Dankie vir u wat
reeds kos
geskenk het vir
die
kospakkieprojek.

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
Kies een persoon en vra almal om baie goed na hierdie persoon te kyk, stuur hierdie persoon uit die
vertrek om iets aan hulleself te gaan verander. Roep die persoon terug en probeer raak sien wat het
hierdie persoon verander?
Kyk na die persoon regs van jou of dink aan ‘n persoon, noem een positiewe karakter eienskap van die
persoon bv. Frikkie is mededeelsaam, en vertel vir mekaar hoe weet jy dit?
Lees saam
Lees saam uit Johannes 9: 1 - 41 . Deel die teks op dat almal ‘n gedeelte kry om te lees.
Die “You-Version app” het verskeie vertalings wat jy kan gebruik. Probeer gerus “Die Bybel vir almal” en
“The Message”.












Dink saam
Noem ‘n paar siektes wat jy al gehad het, wie het jou versorg?
Hoe voel dit wanneer iemand jou versorg?
Deel verskillende redes met mekaar, waarom julle dink ‘n mens siek word?
In die tyd toe Jesus nog geleef het, het baie mense gedink jy word siek of word met ‘n gebrek
gebore as gevolg van die sondes van jou ouers – hoe voel jy oor hierdie stelling?
Daarom het mense die blinde man, wat Jesus genees, as minder as hulles gesien. Die mense het
hom uitgeskuif, hy was ‘n bedelaar en die feit dat hy nie kon sien nie, het gemaak dat mense hom
as sleg en minder as hulle gesien het.
Jesus kyk anders na hierdie man, hy sien hom dadelik raak, nie omdat Hy hom wil vermy of
versigtig is vir hom nie, maar omdat Hy hom wil help en hom raak sien net soos hy die dissipels
raak gesien het.
Watter mense “sien” ons soms aspris nie raak nie en hoekom?
Hoe laat die COVID19 virus ons anders kyk na mekaar? Watter emosies bring dit na vore?
Wat leer Jesus ons, hoe moet ons na mekaar kyk – maak siekte ‘n verskil aan hierdie “kyk”

Bid en doen saam
Bid en vra vir die Heilige Gees dat Hy ons sal bewaar en beskerm. Bid dat Christus ons oë sal en ons
harte sal oopmaak om werklik ALMAL om ons raak te sien.
Kinderfokus
 Stuur ‘n whatsapp aan iemand wat jy weet jy “anders” sien en hoor hoe dit met hulle
gaan.
 Maak brille van interessante items in die huis en hang dit in jou kamer. Sit elke oggend die
brille op terwyl jy voor die spieël staan en word daaraan herinner dat ons na mekaar moet
kyk soos Jesus na ons kyk. Met insluitende oë, oë van liefde en deernis.

