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Wees gegroet!  
Ons hoop jy vind die volgende inisiatief 

sinvol om kommunikasie en preke by 
lidmate te besorg wat nie internet toegang 

het nie!  
 

Geskrewe preke en 
aankondiginge 

 
o Het jy nie toegang tot ons gemeente se 

digitale preke nie of weet jy van persone wat 
behoefte het aan geskrewe preke? 

o Geskrewe preke kan op Maandae tussen 
09:00-12:00 en Dinsdae tussen 10:00-13:00 
by die kerkkantoor afgehaal word. 

o Kontak die kerkkantoor en reël dat preke 
afgelewer kan word. 

o Persone wat bereid is om te help met 
aflewering van preke – kontak asb die 
kerkkantoor  of stuur ‘n e-pos na 
nglarochelle@gmail.com  
 

So kan ons almal met die WOORD 
bereik. 

 
 

Kerkkantoor-ure 
Die kerkkantoor sal op Maandae 09:00-12:00 en 

Dinsdae 10:00-13:00 oop wees vir basiese 

behoeftes soos die afhaal van geskrewe preke, 

inbetaling van offergawes  en dankoffers, afgee 

van kospakkies, en enige ander administratiewe 

aangeleenthede. 

Covid-19 regulasies is in plek! 
 

 
      Covid-19: Vlak 3 

(Opening van geloofsgemeenskappe) 
Kommunikasie (4) oor die opening van 

geloofsgemeenskappe is by die kerkkantoor 
of op die gemeente se webtuiste 

beskikbaar. 

     

BEVOORREG om Genade te 

Ontvang 
Efesiërs 3:2b….wat God in sy genade aan my 

gegee het. 

 

Beleef liefde 
Groei in Christus 

Deel die Goeie Nuus 

NG Kerk La Rochelle,  

ABSA Bellville, 

Rek no: 1450580003, 

Tak: 523410 
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Nuwe Aanddiens – “Couch Convo” 

Couch Convo is ons nuwe aanddiens ontmoeting wat 
aanlyn plaasvind. 

Hierdie ontmoeting is vir oud en jonk bedoel. 
Dit bestaan uit ‘n kort boodskap en ‘n gesprek met 

verskeie persone. 
Hierdie week gesels ons met twee onderwysers om uit 

te vind hoe was hulle ervaring terug by die skool. 
Moenie dit misloop nie! Die skakel sal beskikbaar 

wees vanaf 18:00 op ‘n Sondagaand. 
 
 
 

 
 
 

 

Pastoraat  
Die predikante is binne die voorgestelde regulasies 

    beskikbaar vir pastoraat. 

    Kontak die predikant van jou keuse. 

    Willem: 083 222 6016 

    Wouter: 083 222 6018 

    Jana: 082 614 1728 

    Annemarie: 082 518 0039 
 

Dankoffers en Offergawes 
• Dankie dat jy as rentmeester erns sal maak met 

jou offervaardigheid. 

• Dankoffers en offergawes kan: 

• Maandae tussen 09:00-12:00 en Dinsdae 
tussen 10:00 -13:00 by die kerkkantoor inbetaal 
word. 

• Elektronies inbetaal word: 
Absa, NG Gemeente La Rochelle,  
Rek no:145 058 0003,  
Tak: 523 410. 

• Via Snapscan betaal word. 
            SNAPSCAN KODE:PMXP94484 

 
    Deuroffer: HOSPITAALBEARBEIDING 
 

Gebedsprogram 12 Julie 
DANKBAAR OM TE BID IN DIE TENT VAN ONTMOETING 

• Matteus 13:3b “’n Saaier het eendag gaan 

saai...” 

• Ons vind vreugde in die Saaier wat die saad 

van die evangelie saai waar Hy wil. Kom ons 

bid dat mense ook nou hierdie vreugde sal 

beleef. 

• Gebedsversoeke kan gestuur word aan:  

pretorius.mm@mweb.co.za  

• Ons gebedsnoodlyn se nommer is 084 619 

2816. Stuur ‘n boodskap indien daar behoefte 

is vir gebed.   

Ons bid vir ons jaartema  – Bevoorregte 
dienaars 

Tema vir Julie – Bevoorreg om Genade te 
Ontvang 

Efesiërs 3:2b “…wat God in sy genade aan my 
gegee het.” 

Bid dat mense in hierdie tyd bewus sal word van 
God se genade in hulle lewens. Bid ook dat ons 

mekaar met meer deernis en genade sal 
hanteer. 

 
Ons dank en loof die Here... 

• dat ons vreugde in die Here en Sy evangelie 
kan vind. 

• vir mense wat van die Covid-19 virus en ander 
siektetoestande herstel het. 

• vir Sy deurlopende voorsienigheid in ons 
gemeente se finansies. 

 
Ons doen voorbidding... 
Die gemeente... 

• vir mense wat alleen is, veral ouer mense in 
aftreeoorde en ouetehuise.  

• ekonomiese druk word ‘n al hoe groter 
werklikheid in ons gemeente. Bid dat lidmate 
hulle werk sal behou en finansieel kan oorleef. 

• vir kreatiewe maniere om die gemeente 
effektief aanlyn te bedien. 

• vir mense wat swaarkry. 
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Nuwe intrekkers. 

Baie welkom indien jy vir die eerste keer inskakel by 

ons aanlyn erediens. As jy nuut in ons omgewing 

ingetrek het, besoek gerus ons webwerf vir meer 

inligting. 

Welkom vanaf 

Brackenfell:  Riaan du Plessis en Liezel Strydom, 

Vredekloofweg 71, Vredekloof (BW). 

Parke Gemeente:  Margaretha Wilhelmina Bothma, 

Waverley Place 4 (OO10). 
 

 
BELYDENISJAAR 2020 EN 

BELYDENISAFLEGGING 

Volgens die riglyne aan ons deurgegee bemoeilik 

dit ons beplanning en uitvoering ten op sigte 

van die Belydenisaflegging wat sou plaasvind. 

Ons vra dat die gemeente begrip en geduld sal 

hê terwyl ons verdere moontlikhede ondersoek. 

Die Belydenisklas van 2020 (die huidige gr. 

11’s) word tans virtueel bedien met ‘n 

afsonderlike uitvoering van die G8 program 

wat hulle tydens hulle belydenisjaar volg.  

Hulle ontvang tans klankgrepe sowel as Google 

Forms wat hulle kan invul en aanlyn indien. Hulle 

onderskeie kategete kommunikeer weekliks met 

hulle. 

Die gemeenskap en die land... 

• die nat en koue van die winter stel eise aan 
behoeftige mense. Bid vir die behoeftiges 
asook instansies wat hierdie mense help.  

• geweld en misdaad neem toe op verskillende 
areas van die samelewing bv. vroue en kinders, 
plaasgemeenskappe, diefstal. Bid dat 
misdadigers sal afsien van hulle dade. 

• vir almal wat in hospitale en mediese dienste 
werk. 

Die wêreld   

• vir ons sendelinge in Oekraïne en Japan, 

spesifiek vir hulle as gesinne se gesondheid en 

bediening. 

• Dat gelowiges wêreldwyd sout en lig in hierdie 

dae sal wees. 

Dankie dat jy met toewyding bly BID 
 

 

Die Herberg – kamers te huur 
 

Ons is ‘n gevestigde tehuis wat al vir meer as 
20 jaar bestaan. Ons is geleë in Ou Paarl 

Weg, Bellville. 
Ons het kamers beskikbaar vir self 

versorgende seniors bo 50 jaar. 
Enkel kamer beloop tans R5500 pm met die 

volgende dienste: 
*drie etes per dag 
*was van wasgoed 
*skoonmaak van kamer 
*veilige onderdak parkeering beskikbaar 
https://dieherberg.business.site/ 
Vir meer inligting kontak ons gerus 
Sharon Pienaar 
082 872 6438 

19 Julie – Gesinsdiens 
Ons nooi alle gesinne om in te skakel 

vir ons aanlyn-erediens 19 Julie. 

Die skakel sal vanaf 08:00 op 

Facebook op ons Whatsapp-groepe 

beskikbaar wees. 

Hierdie erediens is ‘n gesinsdiens 

waartydens ons nagmaal gaan hou. 

Nooi oud en jonk om aan te sit vir 

hierdie erediens. 

https://dieherberg.business.site/


 

Elize Voges van Bartholomeusslot 7 se 

broer is Saterdag 4 Julie oorlede. 

Reëlings vir die roudiens is onbekend.  

Ons innige meegevoel met die 

 familie. 
 

 

Maskers benodig! 
Daar het ‘n behoefte ontstaan vir maskers 
by MES Bellville. 
Ons neem vrymoedigheid om weer te vra 
dat maskers gemaak word. 
Maak ‘n masker en beveilig ‘n persoon teen 
Covid-19! 
Maskers kan Maandae tussen 09:00-12:00 
en Dinsdae tussen 10:00-13:00 by die 
kerkkantoor afgegee word.  

 

 

Kategese Peuters – Gr. 10 
Hierdie maand fokus ons op 

Dissipelskap.  
Maak seker jy laai die Dinkjeug app af in 

die Google Playstore of Apple store. 

 Gaan na die familie podcast toe en klik 
op “argief”. Volg die program soos 

deurgegee deur jou kategeet. 

 

         Dinsdagbybelstudie 
† ‘n Bybelstudie klankgreep van ± 20 min word 

Dinsdae uitgestuur. 

† Kontak die kerkkantoor Maandae tussen 

09:00-12:00 en Dinsdae tussen 10:00-13:00 as 

jy dit sou wou ontvang op jou foon of stuur ‘n e-

pos na nglarochelle@gmail.com. 
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La Rochelle Gemeenskap – Kom Kyk 

La Rochelle gemeente het ‘n nuwe Facebookblad spesifiek 
vir besighede geskep. 

Wat is dit? 
‘n Digitale platform waar mense hulle besighede kan 

adverteer. 

Hoekom? 
Ons besef Covid-19 het baie mense onder finansiële druk 

geplaas en genoodsaak  om met nuwe inisiatiewe vorendag 
te kom om vir hulle gesinne te sorg. Ons wil graag hierdie 

inisiatiewe ondersteun. 

Hoe werk dit? 
1. Stuur die advertensie van jou besigheid of diens na die 

gemeente se Whatsapp nommer: 060 891 7851 
2. Ons plaas dit op die Facebookblad: La Rochelle kom kyk 
3. La Rochelle behou die reg voor om advertensies te 

plaas wat pas binne die riglyne en waardes van die 
gemeente. 

4. Ons neem geen verantwoordelikheid vir die gehalte van 
die produk of diens nie. Ons bied slegs die platvorm. 

 
 

Dit is ‘n 6/8 pos in die Bellville kantoor. 
Vir meer inligting stuur ‘n e-pos aan 

ngkadmin@kaapkerk.co.za 
Sluitingsdatum vir aansoeke is 28 Julie 2020 

‘ 

Wil jy jou kind doop? – 
NB Inligting! 

Ons besef dat Covid-19 verskeie uitdagings en 
beperkings gebring het en een van hierdie 
beperkings is dat ons nog nie kinders kan doop 
nie. 

La Rochelle Gemeente wil aan alle ouers wat 
graag hulle kinders wil doop ‘n uitnodiging rig. As 
jy jou kind wou doop in 2020 en dit nog nie kon 
doen nie, vra ons dat jy solank sal aanmeld deur 
vir ons ‘n epos te stuur na 
nglarochelle@gmail.com.  

Ons sal alle nodige inligting aan jou terugstuur. Vir 
die tyd wat ons nog nie amptelik kan doop nie wil 
ons ‘n opname maak van hoeveel kinders daar tot 
op hede is sodat ons, ons eie maatreëls in plek 
kan kry wanneer ons wel begin doop.  

Kontak ons asseblief sodat ons alle doopouers 
kan help en bystaan met die nodige reëlings. 

Behou die Humor 
 

 

 

NG Kerk in Suid 

Afrika 

Vakature beskikbaar: 
Rekenkundige beampte: 

(Predikante  

Pensioenfonds) 

mailto:ngkadmin@kaapkerk.co.za
mailto:nglarochelle@gmail.com

