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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!  

 

Reik uit na Lidmate 

sonder data 
 

 Die realiteit van ‘n aanlynbediening is 

dat daar lidmate is wat nie aanlyn 

kan inskakel nie.  

 As gemeente is ons besorg oor hulle, 

maar ons weet nie noodwendig wie 

hulle is nie. 

 Indien jy weet van sulke persone, 

neem vir hulle ‘n hardekopie van die 

aankondiginge en preek (beskikbaar 

by die kerkkantoor) 

 of kontak die kerkkantoor sodat ons 

kan reël om dit te laat aflewer. 

 

So verseker ons dat almal in ons 

gemeente die Goeie Nuus hoor! 

 
 
 

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

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 
op Maandae tussen 09:00-12:00 of op die 

gemeente se webtuiste beskikbaar. 

     

BEVOORREG as deel van die 

liggaam van Christus 
Efesiërs 3:6c…..deel van die volk van God en 

lede van die liggaam van Christus 

 

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 die Gr. 7 en Matriek 
leerders 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 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: Omgeebediening 
 

 

Gebedsprogram 28 Junie 
DANKBAAR OM TE BID IN DIE TENT VAN ONTMOETING 

 1 Joh 4:12 Niemand het God nog ooit gesien nie, 

maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy 

liefde in ons sy doel volkome bereik. 

 Wat ‘n voorreg dat ons God se liefde sigbaar kan maak 

in die wêreld.  

 Gebedsversoeke kan gestuur word aan 

pretorius.mm@mweb.co.za  

 Ons gebedsnoodlyn se nommer is  

084 619 2816. Stuur ‘n boodskap indien daar nood is vir 

gebed.   

Ons bid vir ons jaartema   

Bevoorregte dienaars 
Tema vir Junie – Bevoorreg as deel van die liggaam 

van Christus 

Efesiërs 3:6c “... deel van die volk van God en lede van die 
liggaam van Christus.” 

Here dankie dat ek deel van die liggaam van Christus is en 

spesifiek deel van La Rochelle Gemeente. Help my om my 

gawes binne die liggaam uit te leef. 

 

Ons dank en loof die Here... 
 dat Hy sy liefde aan ons bekend maak deur Sy Seun Jesus 

wat aarde toe gekom het 

 vir die lieflike reën wat die afgelope tyd in ons streek 

geval het 

 vir die voorreg wat ons het om die Woord weekliks deur 

verskillende platvorms te ontvang     
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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. 
 

 
Belangrike Informasie:  

Belydenisklas 2020 
Beste Gr. 11’s  ons weet nie wanneer ons weer 

fisies bymekaar gaan kom nie, maar let wel dat 

ons belydenisklasse voortgaan.  

Skakel weekliks in by jou groep.  

Ons volg ‘n 3 weeklikse ritme van Luister 

Saam, Lees Saam en Gesels Saam. 

Elke keer wat jy inskakel en jou “google form” 

inhandig tel dit as jou teenwoordigheidsmerkie. 

Ons sien uit om die jaar saam met jou te reis!  
 

 
Alet Francis van Carinusstraat 56 se 

 ma is Dinsdag oorlede.   

Roudiens is Maandag 29 Junie 10:00 

 by NG Kerk La Rochelle 

Agv Covid-19 regulasies, is bywoning slegs 

soos deur die familie gereël. 

Ons innige meegevoel met die 

 Familie 

Ons doen voorbidding vir... 

Die gemeente... 
 dat ons, as lede van Christus se liggaam, Sy liefde 

sigbaar sal uitleef in ons huise, ons gemeente en ons 

gemeenskap 

 vir ouers, vir die uitdagings wat hulle beleef in hierdie 

tyd t.o.v. werk, kinders, finansies, ens. Bid vir wysheid, 

geduld en deursettingsvermoë.   

 vir kinders, vir die uitdagings wat hulle beleef in hierdie 

tyd t.o.v. skoolwerk, isolasie van vriende, liggaamlike 

ontwikkeling, ens. Bid vir begrip, deursettingsvermoë en 

toewyding. 

 vir seniors, vir die uitdagings wat hulle beleef in hierdie 

tyd t.o.v. alleenheid, gesondheid, ens. 

 vir mense wat siekte, operasies, sterftes, uitdagings 

t.o.v. Covid-19 of enige ander beproewings beleef. 

Die gemeenskap en die land... 
 vir mense in ons gemeenskap wat aan die voorpunt van 

die Covid-19 pandemie werk moet verrig bv. mediese 

personeel, onderwysers, polisie, ens.  
 vir reën in die droogtegeteisterde dele van ons land. 

Die wêreld   
 vir ons sendelinge in Oekraïne en Japan, spesifiek vir 

hulle as gesinne se gesondheid en bediening. 

Dankie dat jy met toewyding bly 

BID. 
 

 
 

         Dinsdagbybelstudie 
† ‘n Bybelstudie klankgreep van ± 20 min word Dinsdae 

uitgestuur. 

† Kontak die kerkkantoor Maandae tussen 

09:00-12:00 as jy dit sou wou ontvang op jou foon of 

stuur ‘n e-pos na nglarochelle@gmail.com 
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La Rochelle – kom kyk 

La Rochelle gemeente het ‘n nuwe facebook blad spesifiek 
vir bemarking geskep. 

Wat is dit? 

‘n Digitale platvorm waar mense hulle besighede kan 
adverteer. 

Hoekom? 

Ons besef Covert-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 facebook blad: 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 

HUMOR 

 

   

Kategese Peuters – Gr. 10 
Beste Ouers en ons jeug 

 
Ons kan nie wag om weer 

byeenkomste te hou en weer saam te 
kuier en klets nie.  

In tussentyd maak ons gebruik van die 
Dinkjeug Familie Podcast.  

Hier ontvang jy ‘n klankgreep met ‘n 
doen aktiwiteit vir elke 

ouderdomsgroep, wat die hele familie 
kan saam doen.  

Laai die App af en luister saam as 
gesin.  

Jou Kategeet gaan elke week vir jou 
die skakel en die program aanstuur. 

Ons is dalk nie saam in vlees nie maar 
wel in Gees. 

 
 
 

 
 

Leë koffie- of 

mayonnaise 

glaspotte 

Die 

Omgeebediening 

benodig leë 

koffie- of 

mayonnaise 

glaspotte 

om  sopmengsel 

te verpak. 

Jy kan dit asb 

Maandae tussen 

9:00 en 12:00 by 

die kerkkantoor  

afgee. 

 

 
 

 



 
 

 



 

 


