
BULLETIN 
2 Augustus 2020 

 
Tel no:  021 919 9253 
E-pos: info@larochelle.org.za 

Web: www.nglarochelle.co.za 

 

 

    

Wees gegroet!  
BLY INGELIG! 

 Ons hoop die bulletin help jou om op 
hoogte te bly van ons gemeente se 

werksaamhede.   
 

Kerkkantoor is oop 
 

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! 
Die nodige veiligheidsmaatreëls is deur die kerkraad in 

plek gestel indien u die kerkkantoor moet besoek of 
enige ander geleentheid by die gemeentesentrum moet 

bywoon. 
 
 

Geskrewe preke en aankondiginge 
o Geskrewe preke kan op Maandae tussen 

09:00-12:00 en Dinsdae tussen 10:00-13:00 
by die kerkkantoor afgehaal word. 

o Indien nodig, kontak die kerkkantoor en ons 
reël dat preke afgelewer kan word. 

 

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 of stuur ‘n e-pos aan  

nglarochelle@gmail.com  

 

 

 

Almal moet deel wees! 
Na 18 weke se grendeltyd is daar lidmate wat 
nog nie ingeskakel is by ons aanlynbediening 
nie. 
Die mees effektiefste manier van inskakel is via 
Whatsapp of e-pos 
As jy weet van iemand wat nog nie via een van 
hierdie platvorms ingeskakel is nie, kontak 
asseblief die kantoor of stuur ‘n e-pos aan  
nglarochelle@gmail.com of ‘n Whatsapp na die 
gemeente se nommer 060 891 7851. 

 
 
 

 

     

BEVOORREG om die Evangelie 

bekend te maak 
Efesiërs 3:9 Ek moet aan almal bekendmaak 

hoe God sy verborge plan uitvoer 

 

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. 

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 met jou 

offervaardigheid sal maak. 

 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: Omgeebediening (Algemeen) 

 

 
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. 

 

 

Eierbokse 

Ons benodig asseblief eierbokse om te help om 
lokaal A klankdig te maak vir die opnames van 

eredienste. Indien jy eierbokse het om te skenk, 

kan jy dit asseblief op Maandae tussen 09:00 en 
12:00 of Dinsdae tussen 10:00 en 13:00 by die 

kerkkantoor afgee. 

 



Gebedsprogram 2 Augustus 
DANKBAAR OM TE BID IN DIE TENT VAN ONTMOETING 

TYDENS ONS PREEKREEKS 

 Ons gebedsbediening fokus ons gebede hierdie maand op 

ons preekreeks – God se asem tussen bladsye.  
 Hand 20:32b  Die woord is magtig om julle op te bou en 

julle in die seëninge te laat deel wat Hy aan al die 

gelowiges as erfdeel belowe het. 

 Wanneer God diep asemhaal bring sy Woord meer tot 

stand as waaraan ons kan dink. 

 Asem in, Asem uit – Wees deel van hierdie 

gebedsgeleentheid via zoom op Woensdagaande om 18:00 

tydens die reeks. Gebruik meegaande skakel om in te 

skakel en saam te bid:   

https://us04web.zoom.us/j/5588039429?pwd=VXI4czEvc

mhCc0FucU5JL042NjlNZz09     

 

Gebedsversoeke 

Ons dank en loof die Here... 

 vir die voorreg wat ons het om deel van ‘n aanlynbediening te 

kan wees en so geestelike bedien te word 

 vir die Woord van God wat magtig is en ons opbou en in God 

se seëninge laat deel. 

 

Ons doen voorbidding vir die reeks ... 

 bid dat God se asem tussen die bladsye van die Bybel 

mense geestelike sal inspireer en versterk 

 bid vir die predikers wat die Woord moet verkondig 

 bid vir die tegniese versorging en kommunikasie  

 bid dat mense sal inskakel by die volle reeks en geestelike 

waarde sal put daaruit 

 bid vir die jeug komponent van die reeks 

 bid dat mense by kleingroepe sal inskakel 

  bid vir mense wat siek is, in hospitale is, geliefdes aan die 

dood  afgestaan het of uitdagings beleef.  

 

 

 
 Dank die Here vir die werk wat die Bybelgenootskap die 

afeglope 200 jaar in Suid Afrika gedoen het.  

 Bid vir die finansiële uitdagings wat die Bybelgenootskap 

ervaar. 
 
Het jy geweet?  

 Die Bybelgenootskap van SA is op 23 Augustus 1820 

gestig in  Tuynhuys, Kaapstad  

 Nie minder nie as 650 gebede kom in die Bybel voor . 
 

 

Dinsdagbybelstudie sluit aan by die 

preekreeks 
† ‘n Bybelstudie klankgreep van ± 20 min wat deel 

vorm van die preekreeks 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. 

 

Deurry-wegneemetes 

Ons is baie opgewonde oor ons eerste 
“gemeente-kuier” tydens grendeltyd op 

 30 Augustus 
Inligting hieroor verskyn Donderdag  

6 Augustus op ons sosiale media platvorms. 

Moenie hierdie geleentheid 
misloop nie! 

 
 

Die Bybelgenootskap 
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Preekreeks:  

26 Julie tot 30 Augustus  
Tema: God se Asem tussen bladsye. 

 

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 Jul        Die Bybel is die Woord van God 
02 Aug      Wanneer God diep asemhaal 
09 Aug      Wanneer God rustig asemhaal 
16 Aug      Wanneer God ritmies asemhaal 
23 Aug      Wanneer God lewegewend asemhaal 
30 Aug      God se blywende asem 
 

Belangrik om te weet:  
Preke: Preke sal as video, klankgreep en harde kopieë      
beskikbaar wees.  
Preekvoorloper: (lokprent) - Elke Donderdag  word ‘n  
preekvoorloper uitgestuur wat by jou ‘n verwagting vir 
Sondag se preek behoort te skep. 
Asemskep:  Asemskep word weekliks beskibaar 
gestel en hou verband met die weeklikse tema. Dit 
bevat besprekingsvrae, feite, gebedsriglyne en riglyne 
vir kleingroepe, persoonlike stiltetyd, asook riglyne vir 
kinders, tieners en gesinne. 
 

 

Kleingroepe:  Om die waarde van die reeks nog 
meer te beleef, kan jy deel word van ‘n kleingroep.  
Skep jou eie kleingroep en gesels weekliks virtueel 
saam oor die tema. Indien jy wil inskakel by ‘n 
kleingroep, kontak vir Ds Wouter 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. Om die klankgreep te ontvang, stuur ‘n  
e-pos met jou selnommer aan                  
nglarochelle@gmail.com of ‘n w/a na die 
gemeente se w/a nommer 060 891 7851. 
Asem in, asem uit:  Gebedsgeleentheid via zoom 
op Woensdagaande om 18:00 tydens die reeks. 
Tydens dié 40 min sessie word daar gekyk na ‘n 
gebed in die Bybel en word daar saam gebid. 
Kontak ds Wouter by wouter@larochelle.org.za      
 of 083 222 6018 as jy hierby wil inskakel. 
Deurry-wegneem-etes op Sondag, 30 Augustus. 
Etes sal by die kerk afgehaal kan word. 
Kommunikasie hieroor volg binnekort. 
Virtuele stap/draf vir Bybels:  ‘n Virtuele 
stap/draf vir Bybels vind plaas op 22-23 Augustus. 
Besoek die volgende webtuiste vir meer  
inligting en skryf in om saam te  stap/draf. 
https://www.modernathlete.co.za/run-walk-for-
hope-race/ 
 

Inskakeling van die Jeug by ons 
preekreeks in Augustusmaand 

Die hele gemeente skop 2 Augustus met die nuwe 
reeks af - “God se asem tussen bladsye”. 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 gesinne, tieners en ouers bevat. 
Tieners kom kerk toe 
Ons gaan vanaf 2 Augustus elke Sondag ‘n ander 
graadgroep kerk toe nooi om ‘n boodskap te 
ontvang, na musiek te luister en hulle maats te 
sien. Hou ons sosiale media vir meer inligting 
hieroor dop. Covid-19 protocol sal in plek wees. 
 
Vir verdere inligting besoek ons webtuiste 
www.nglarochelle.co.za  of stuur ‘n e-pos met 
navrae aan nglarochelle@gmail.com. 
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Asemskep 
Week van 2-8 Augustus 

Wanneer God diep asemhaal 
Handelinge 20:28-35 

 

  Skep Asem 
 
Watter gedagte staan vir jou uit in Sondag 

se preek?  

Hoe help die volgende Bybeltekste jou?  

Titus 3:7 en 1 Timoteus 1:15 

Skryf ‘n paar woorde neer wat die Heilige 

Gees op jou hart lê en bêre dit in jou Bybel.  

 

Asem in….. 
 
God haal diep asem om aan ons die 

betroubare waarheid van Sy geïnspireerde 

woord te gee (he breathed it out). 

Gelowiges word opgebou deur, en 

ontvang die ewige lewe, vanuit hierdie 

Genadewoord deur die werking van die 

Heilige Gees. 

Vrae om oor na te dink en te bespreek: 

1) Dink jy daar is vandag nog “wrede 

wolwe” wat die geïnspireerde Woord van 

God wil teenstaan en mense wil mislei? 

2) Leef jy as iemand wat wéét jy het ‘n 

erfdeel ontvang - meer nog, sien jy regtig 

uit daarna?  

3) Hoe lyk die lewe van “geheiligdes” 

(OAV), of dan die heiliges. 

Luister na die Bybelstudie klankgreep vir 

bykomende inligting 
 

Asemteug vir die week 
 

 

Kies vir jou ‘n vers wat jy die week wil    

onthou. 

 
 

 

Feit van die week:…….. 
Die Bybelgenootskap van SA is 

op 23 Augustus 1820 in Tuynhuys, 

Kaapstad gestig 
 
 
 

 

Asempies (Kinders) 
 
Die Bybel is ook in ‘n manier die asem 

wat ons nodig het om die moeilike en 

ook soms maklike dinge in die lewe aan 

te pak. - Gaan kyk die video wat jy 

weekliks by jou kategeet sal ontvang. 

Doen Saam : Watter gedeeltes of 

gedagtes in die Bybel het jou al gehelp? 

Skryf dit neer en plak die verskillende 

gedeeltes op verskillende deurkosyne in 

julle huis. Mag jy elke keer as jy verby 

stap dit lees of ma of pa vra om dit te 

lees en weet - God inspireer ons elke 

dag deur Sy woord. 

Tieners 
Challenge: Laai die You Version app af 

en kies ‘n lees program of kies saam met 

jou vriende een boek in die Bybel om 

saam deur te lees. Maak ‘n “deal”: dat 

julle elke dag iets vir mekaar sal stuur wat 

vir jou uitgestaan het. 

 
 
 

Asem uit 

 
Bid die hele Psalm 16.  Vers 6 lui so in die 

OAV -  Die meetsnoere het vir my in 

lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir 

my mooi. 

Raak stil en dink aan een woord of sin 

waarvoor jy wil bid. As julle meer as een 

persoon is, gee elke persoon ‘n kans om 

daardie woord te deel en kies een 

persoon om met gebed af te sluit. 

 
 
 
 



 

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. 

 

 

 

 
 

 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 
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