
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 
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Wees gegroet!  
BLY INGELIG! 

 Ons hoop die bulletin help jou om 

op hoogte van ons gemeente se 

werksaamhede te bly.   
 
 

Hersiende Kerkkantoor-ure 
 

Maandae – 10:00-13:00 
Dinsdae tot Vrydae  

08:00-13:00   
 
 

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 aankondigings 
o Geskrewe preke asook ons weeklikse 

bulletin kan 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 

 

 

     

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: 632005 

 



 
Temas vir die reeks 

23 Aug      Wanneer God lewegewend asemhaal. 
30 Aug      God se blywende asem. 
 

Belangrik om te weet oor die reeks 
Asemskep:  Asemskep word weekliks beskikbaar 
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. 
 

 

 

Juniors:  

Peuters - Gr. 6 ontvang elke week ‘n 

videogreep vanaf hulle kategeet.  

Ouers help asseblief die jongspan om in te 

skakel by die reeks, kyk saam met hulle die 

videogreep en voltooi die gesinsuitdaging 

op ons Asemskepblad.  

 

Seniors:  

Gr. 7 - Gr. 12 ontvang elke week ‘n 

videogreep vanaf hul kategeet wat aansluit 

by die preektema.  

Verder kan gesinne die uitdaging voltooi op 

ons Asemskepblad. 
 
 
 

 

 
Asem in, Asem uit Gebedsgeleentheid 

Wees deel van hierdie 
gebedsgeleentheid (via Zoom) wat 

deel vorm van die reeks. 
Woensdagaande 18:00 (19, 26 

Augustus). 
Vir meer inligting kontak ds Wouter by 

wouter@larochelle.org.za of 
083 222 6018. 

 

 

Nuwe Aanddiens –  

“Couch Convo” 
 

Skakel in by Couch Convo 

hierdie Sondag vanaf 18:00. 

Die gr. 9’s bied dit hierdie 

week aan. 
 

Moenie dit misloop nie! Die 

skakel op ‘n Sondagaand sal 

vanaf 18:00 beskikbaar 

wees. 
 

 
 
 



 

Gebedsprogram 23 Augustus 
DANKBAAR OM TE BID IN DIE TENT VAN ONTMOETING 

TYDENS ONS PREEKREEKS 
 Ons fokus ons gebede hierdie maand op ons 

preekreeks. Hierdie week se tema – Wanneer God 
lewegewend asemhaal.   

 Jak 1:22 Julle moet doen wat die woord sê en dit nie 
net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. 

 Wanneer God lewegewend asemhaal word ons 
aangemoedig om doeners van die Woord te wees. 

Gebedsversoeke 
Ons dank en loof die Here... 
 dat Sy Woord, lewegewend is. 
 vir al die doeners van die Woord wat ‘n positiewe 

bydrae tot my lewe gemaak het. 
Ons doen voorbidding vir die reeks ... 
 dat ons doeners van God se Woord sal wees. 
 vir die bedieningspan, preke, video opnames, 

tegniese versorging, kommunikasie ens. wat 
uitgevoer moet word. 

 vir die deurry-wegneem-ete geleentheid wat 
aangebied word ten bate van die 2 Miljoen 
Bybelprojek van die Bybelgenootskap 

 vir die jeugkomponent van die reeks, dat ouers en 
kinders sal meeleef. 

 vir die matrieks wat besig is met hul rekordeksamen. 
 vir mense wat siek is, in hospitale is, geliefdes aan 

die dood  afgestaan het of ander uitdagings beleef.  
Die Bybelgenootskap - doeners van Die Woord  
 Die Bybelgenootskap in SA vier op 23 Augustus 

hulle 200 jarige bestaan.  
 Dank die Here vir Sy genade en voorsienigheid die 

afgelope 200 jaar. 

 Daar heers Bybelarmoede in ons land. Bid dat 
Bybels aan mense voorsien sal word en dat die 
Bybel meer gelees sal word.  

 Bid vir die beplanning, koördinering en befondsing 
van die 2Miljoen Bybelprojek 

 
 Het jy geweet?  
• Daar is sedert 1950, 45-miljoen Bybels in 

SA versprei.  
• Die afgelope 200 jaar het 

al elf amptelike tale in SA 
‘n volledige Bybel van die 
Bybelgenootskap 
ontvang. 

• Bybelarmoede, daar is ‘n behoefte na ± 23 
miljoen Bybels in SA. 

• 5% van Christelike huishoudings in SA het 
nie ‘n Bybel nie terwyl baie huishoudings 
slegs een Bybel besit. 

• Here help ons om doeners van die Woord te 
wees en betrokke te wees by 
Bybelverspreiding. 

  In 2008 verskyn die eerste Afrikaanse Bybel 

spesiaal vir dowes.  

Dinsdagbybelstudie sluit aan by die 
preekreeks 

† ‘n Bybelstudie klankgreep van ± 20 min wat deel 
vorm van die preekreeks word Dinsdae 
uitgestuur.  

† Kontak die kerkkantoor indien jy dit sou wou 
ontvang op jou foon of stuur ‘n e-pos na 

nglarochelle@gmail.com. 
 

 
Nagmaal 

 

Sondag 30 Augustus 2020 gebruik ons 
weer saam die nagmaal. Dit sal goed 
wees as jy voor die tyd die brood en 

wyn/druiwesap gereed kry. 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Asemskep 
Week van 23-29 Augustus 

Wanneer God lewegewend 
asemhaal 

 Jakobus 1:16-27 
 

Skep Asem 
 
† Watter gedagte staan vir jou uit in 

Sondag se preek?  
† Wat bemoedig of versterk jou uit Jakobus 

1:17-18? 
† Steek ‘n kers aan en kyk na die vlam. 

Blaas die vlam liggies en kyk hoe die vlam 
dans, hoe die vlam lewe. 

 

Asem in 
 
† God haal lewegewend asem tussen die 

bladsye van die Bybel. God skenk aan 
ons lewe sodat ons lewegewend ons 
geloof kan leef. Ons lewe 'n lewe van 
dankbaarheid teenoor die Here en ons 
geloof kom tot uitvoering in ons dade.  

† Hoekom is dit belangrik vir Jakobus dat 
ons ons geloof moet leef?  

† Watter invloed het dit op ander 
wanneer ons dit nie doen nie?  

† Hoe dink jy kan jy jou geloof meer 
geïntegreerd in jou lewe leef?  

† Luister na die Bybelstudie klankgreep vir 
bykomende inligting. 

 
 

Asemteug 
 
 

† Kies vir jou ‘n vers om vir die week te  
onthou. 

 

 

 
 

 

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

23ste Augustus 2020 200 jaar oud. In 
November vanjaar word ook die  "Direkte 
vertaling" of "2020 vertaling" vrygestel - 'n 
vertaling in hedendaagse Afrikaans wat 

naby die bronteks verraalvertaal is. 
 

 

Asempies (Kinders) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asem uit 
 

 Lees Kol 4:2-4.  
As gelowiges moet ons volhard in gebed 
vir die verkondiging van die evangelie, 
maar ons moet dit ook self verkondig soos 
wat Paulus gedoen het. Bid vir die 
verkondiging van die evangelie en vra die 
Here vir krag om dit ook self te verkondig 
en te leef.  

  
Kry ‘n plant wat jy in jou kamer plaas, of 
plant ‘n steggie. Skryf op die pot - asem. 
Mag dit jou daagliks herinner dat gebed 
ook vir ons asem gee om God se woord 
lewend te hou in ons lewe. 
 

† Gaan haal ‘n paar resepteboeke en 
blaai daardeur. Vertel vir mekaar 
watter resepte kan julle self maak en 
watter maak julle gereeld, maar julle 
benodig hierdie resepteboek. Gaan 
kyk die weeklikse video wat jy van jou 
kategeet sal ontvang. 

† Kan jy al die resepte in die resepte 
boek maak? 

† Maak dit van jou ‘n Chef? 
Doen Saam:  
† Die Bybel moet nie iets wees wat net 

op ons rak staan en ons van gebruik 
maak wanneer ons dit nodig het nie. 
Dit moet soos daardie resep wees wat 
ons nie eers meer nodig het om na te 
kyk nie. Dit moet deel wees van ons 
lewe 

† Lys ‘n paar dinge wat ‘n mens 
onnadenkend doen, wat vir ander wys 
dat jy volgens die woord van God 
lewe. Plak dit teen julle yskas en maak 
‘n plan om die lysie aan te vul. 



 

Mixed Media Collage vir 2020 
Covid 19 is baie dinge, maar dit is definitief ook 

geskiedkundig.  Dit het ons gemeente en die manier 
waarop ons funksioneer beïnvloed. Daarom wil ons 
iets tot stand bring wat ons ook help om hierdie 

moment in die geskiedenis te onthou en hoe God ons 
hierdeur dra en steeds getrou versorg. 

Ons wil ‘n “Mixed Media Collage” maak. ‘n Kunswerk 
wat ons in ons kerkgebou kan hang. Daarvoor het 

ons julle hulp nodig. Bring asb vir ons op die dag van 
die Drive Thru ete ‘n teksvers wat vir jou kosbaar is, 

of ‘n vers wat jou deur die Covidtyd gedra het. 
Alternatiewelik kan jy dit ook na die kerkkantoor 
bring voor 30 Augustus. Ons gaan hierdie tekste 
gebruik om die collage te maak en so kan jy deel 

van hierdie geskiedkundige kunswerk wees. 
 

 
Marietjie Botha van Stellenbergweg se ma, Sannie 

Burger, is Vrydag 14 Augustus 2020 oorlede.  
Die roudiens vind die 28ste Augustus 2020 vanuit  

La Rochelle se kerkgebou plaas. 
 

Anneke Burger van Vergenoegdstraat 6 se pa is 
oorlede.  Die roudiens was reeds gewees. 

Ons innige meegevoel met die  familie 

 

 
 

BELYDENISJAAR 2020 EN 
BELYDENISAFLEGGING 
Hierdie jaar het omtrent vir ons ‘n 

“curveball” gegooi en in besonders vir ons 
matrieks. Ons wil graag vir die matrieks in 
besonder baie sterkte toewens vir die jaar, 
ons bid vir julle. Julle moes noodgedwonge 
uitmis op ‘n hele paar dinge, maar ons wil 
graag vir julle die geleentheid gee om jou 

geloof in die openbaar te bely.  
Die Belydenisaflegging gaan dus plaasvind 
18 Oktober 2020. Daar sal twee dienste 
wees  waartydens dit sal plaasvind. Die 

eerste diens om 09:00 en die tweede diens 
om 18:00. 

As jy dus jou geloof wil bely, kontak die 
kerkkantoor vir ‘n aansoekvorm. Jy sal ook 
‘n googlevorm van jou kategeet ontvang 
wat alle inligting sal deurgee vir hierdie 

spesiale dag. Ons sien uit om dit saam met 
julle te vier! 

 

 

Baie geluk aan die lidmate ouer 
as 80 wat in Aug. verjaar 

 

Hester Etzebeth – 3 Aug 
Fred van der Linde – 4 Aug 
Babs Barkhuizen – 12 Aug 
Bertie van der Westhuizen – 17 Aug 
Anna van der Westhuizen – 18 Aug 
Casper Heunis – 18 Aug 
Piet van Zyl – 22 Aug 
Yvonne Walters – 25 Aug 
Joey Myburgh – 27 Aug 



 

Vlak 2 inperking 
Ons het kennis geneem dat die land van 

vlak 3 na vlak 2 geskuif het.  
Ons is die Here dankbaar dat ons so ver kon 

vorder, en vertrou dat daar nie ‘n nuwe 
vlaag van infeksies sal wees nie.  

Vir ons as gemeente verander die huidige 
omstandighede en werkswyse egter nie.  

Ons sal steeds nie eredienste kan hou nie.  
Ons is egter besig om kreatief te dink oor 
hoe ons binne die maatreëls tog sekere 

groepe beter kan bedien.  
Ons wil bv doopgeleenthede reël, 

geleenthede vir belydenisaflegging asook 
verskillende groepe vir kinders en tieners wat 
die behoefte het om op ad hoc basis saam 

te kom. 
 

Behou die Humor 
La Rochelle dominees stap/draf vir Bybels! 

Wonder jy ook watter dominee het die 
geloof en watter dominee het die fiksheid! 

 

 

La Rochelle Drive thru. 
Ons is baie opgewonde oor ons eerste 

“gemeentekuier” tydens grendeltyd. 

Deurry-wegneem-ete : Sondag 30 Aug. 

Tyd : 11:00-13:00 
Plek : La Rochelle gemeente 
Spyskaart:  

 Kerrie & Rys – R 35 
 Hoendernoedelgereg – R 35 
 Hamburger – R 30 
 Boereworsrol – R 20  
 Gebakte nagereg met vla – R 10 

Bestellings: teen 26 Aug 13:00 
 Kerkkantoor, Maandae tot Vrydae  

8:00-13:00. Tel  021-919 9253 of 
nglarochelle@gmail.com 

 Besoek ons webwerf  
https://www.nglarochelle.co.za/die-tent-
van-ontmoeting-tydens-covid-19/  

 Google forms 
https://forms.gle/b6ysjnVQj2FDJMrf6 

Betaling 
 Kontant by kerkkantoor 
 EFT:  

o Absa, NG Gemeente La Rochelle,  
o Rek no:145 058 0003,  
o Tak: 632005. 
o Verwysing: Naam & van - ete 

Afleweringsdiens beskikbaar vir 
diegene wat nie self hulle ete kan afhaal nie. 
Kontak die kerkkantoor 

Moenie hierdie geleentheid misloop 
nie!  

 

Ten bate van die 
Bybelgenootskap 

 Vir verdere inligting besoek ons 
webtuiste www.nglarochelle.co.za  of stuur ‘n  

 e-pos met navrae aan nglarochelle@gmail.com. 
 



 

 
Wil jy jou kind doop? NB Inligting! 

 

o 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. 

o La Rochelle Gemeente wil aan alle ouers wat graag 
hulle kinders wil doop ‘n uitnodiging rig.  

o 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. 

o Ons sal alle nodige inligting aan jou terugstuur.  
o 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. 

 
 

 

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 by die 

kerkkantoor afgee. 

Hulp benodig met deurry-
wegneemetes 

Ons benodig mense om te help met 
kosvoorbereiding, opskep, kontrole, 

ensovoorts tydens ons deurry-
wegneemete op 30 Augustus 2020. 

Kontak die kerkkantoor  
021 9199253 of  

nglarochelle@gmail.com  
 Indien  jy kan help. 

 
 
 

 
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: 632005. 
  Via Snapscan betaal word. 

          SNAPSCAN KODE:PMXP94484 
 

 
Deuroffer: Getuienisbediening (VGK Delft) 

 
 


