
God se

bladsye

Preekreeks
2 6   J U L I E   - 3 0   A U G U S T U S   2 0 2 0

Die gemiddelde mens kan vir ± 3 weke sonder kos bly, vir 3 dae
sonder water bly, maar net 3 minute sonder suurstof. Suurstof (asem) is 

die belangrikste element van lewe vir die mens. Geestelik het die 
mens ook suurtsof (asem) nodig. Hierdie suurstof (asem) kry ons onder
andere in die bladsye van die Bybel. Die reeks wat aangebied word, 

is geïnspireer deur die 200-jarige feesvieringe van die 
Bybelgenootskap. Ons ondersteun hul 2 miljoen Bybel-projek: 2 

miljoen Bybels wat hulle wil uitgee oor ‘n tydperk van 2 jaar. Wat ‘n 
voorreg om deel van so projek te kan wees om God se woord te

versprei in Suid Afrika. Kom skep asem in Augustus tussen die bladsye
van die Bybel!



Temas vir die reeks:

26 Julie
Die Bybel is die Woord van God

2 Augustus 
Wanneer God diep asemhaal

9 Augustus 
Wanneer God rustig asemhaal

16 Augustus 
Wanneer God ritmies asemhaal

23 Augustus 
Wanneer God lewegewend asemhaal

30 Augustus 
God se blywende asem (Nagmaal)

Belangrik om te weet:
Preke - Preke sal deur middel van 
video, klankgreep en harde kopieë
beskikbaar wees.

Preekvoorloper - Elke Donderdag word 
‘n preekvoorloper uitgestuur wat by jou
‘n verwagting vir Sondag se preek
behoort te skep.

Asemskep – Asemskep wil jou God se 
asem tussen die blaaie van die Bybel
laat beleef. Dit word weekliks
beskikbaar gestel en hou verband met 
die weeklikse tema. Dit bevat riglyne vir
persoonlike stiltetyd, gebed, 
besprekingsvrae, onthou-verse, 
interesante feite, asook riglyne vir
kinders, tieners en gesinne.

Kleingroepe – Jy kan aansluit by ‘n kleingroep om die waarde van die reeks nog
meer te beleef. Skep jou eie kleingroep en gesels weekliks virtueel saam oor die 
tema. Indien jy ‘n nuwe kleingroep wil stig of by ‘n kleingroep wil inskakel, kontak vir
ds Wouter by 083 222 6018.

Bybelstudie – Dinsdae word ‘n klankgreep van ± 20 min beskikbaar gestel wat ‘n 
kort bespreking sal wees aan die hand van vrae oor die week se tema. Stuur ‘n e-
pos met jou selnommer aan nglarochelle@gmail.com of ‘n Whatsapp na die 
gemeente se nommer 060 891 7851 om die klankgreep te ontvang.

Asem in, asem uit – Gebedsgeleentheid via Zoom op Woensdagaande (5, 12, 19, 
26 Aug) om 18:00. Tydens hierdie 40 minute sessie word daar gekyk na ‘n gebed in 
die Bybel en saam gebid. Kontak ds Wouter by wouter@larochelle.org.za of 
083 222 6018 indien jy hierby wil inskakel.



Deurry-wegneem-etes op Sondag 30 Augustus. Etes sal by die kerk afgehaal
word. Kommunikasie hieroor volg binnekort.

Virtuele stap/draf vir Bybels - ‘n Virtuele stap/draf ten bate van die 2Miljoen 
Bybel-projek vind op 22-23 Augustus plaas. Besoek die volgende webtuiste vir
meer inligting en skryf in om saam te stap of draf. 
https://www.modernathlete.co.za/run-walk-for-hope-race/

JEUG
Die Jeug skakel ook in by ons preekreeks

Die kinders en tieners sal elke week ‘n 5 minute video oor die preektema ontvang. 
Hou ook die Asemskep blad dop wat ons aan gesinne per Whatsapp gaan stuur. 
Hierdie blad sal aktiwiteite vir kinders en tieners bevat.

Tieners kom kerk toe 
Ons gaan vanaf 2 Augustus elke Sondag ‘n ander graadgroep kerk toe nooi om 
lekker saam te kuier en ook ‘n boodskap te ontvang. Hou ons sosiale media vir
meer inligting hieroor dop. Covid-19 protokol is in plek.

Baie belangrik
Dit is belangrik om seker te maak dat jy inligting van die gemeente via Whatsapp
of e-pos ontvang om aan hierdie reeks deel te hê. Stuur ‘n e-pos aan
nglarochelle@gmail.com of ‘n Whatsapp na die gemeente se nommer 060 891 
7851 indien jy nog nie die inligting ontvang nie.

Vir verdere inligting besoek ons webtuiste by
www.nglarochelle.co.za/die-tent-van-ontmoeting

https://www.modernathlete.co.za/run-walk-for-hope-race/
http://gmail.com

