BEVOORREG om die Evangelie
bekend te maak
Efesiërs 3:9 Ek moet aan almal
bekendmaak hoe God sy verborge plan
uitvoer
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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

o

Geskrewe preke asook ons weeklikse bulletin
kan by die kerkkantoor afgehaal word.
Kontak die kerkkantoor, indien nodig, 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.

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

Temas vir die reeks
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.

Nuwe Aanddiens –
“Couch Convo”
Skakel in by Couch Convo hierdie
Sondag vanaf 18:00.
Moenie dit misloop nie! Die
skakel sal op ‘n Sondagaand
vanaf 18:00 beskikbaar wees.

Gr. 11’s en 12’s Tieners Kuier
by die kerk
Ons nooi alle Gr. 11’s en 12’s om saam
met ons te kuier by die kerk . Ons
verlang na ons jongmense en gaan
hierdie Sondag ‘n geleentheid hou om
net weer oor die woord van God te
gesels, maar ook al ons uitdagings en
vreemdheid van lockdown met mekaar
te deel. Die “band” is gereed en die
hot chocolate kook al!

Sien julle 17:00

Die Bybelgenootskap
• Dank die Here vir die werk wat die

Bybelgenootskap doen.
• Bid vir die beplanning, koördinering en
befondsing van die 2Miljoen
Bybelprojek asook die
bekendstelling van die
Bybel Direkte Vertaling later
vanjaar.

Gebedsprogram 30 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 is: God se
blywende asem.
 Joh 14:16-17a Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir
julle 'n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle
te wees, naamlik die Gees van die waarheid.
 God se blywend asem bevestig aan ons dat Hy ons
nie alleen los nie, maar in ons kom woon.
Gebedsversoeke
Ons dank en loof die Here...
 vir Sy asem tussen die bladsye van die Bybel
 vir die afgelope reeks en die seën wat mense
daardeur beleef het
 vir die deurry-wegneem-ete geleentheid en vir almal
wat gehelp en bydraes gemaak het

Het jy geweet?
• Lees en bestudeer die Bybel in al 11 amptelike
tale op die Bybelgenootskap se
aanlynplatform.
• Besoek die Bybelgenootskap in SA se
webtuiste en raak bewus van die wonderlike
werk wat hulle doen
www.bybelgenootskap.co.za
In 2008 verskyn die eerste Afrikaanse Bybel
spesiaal vir dowes.

Dinsdagbybelstudie sluit aan by die
preekreeks

Ons doen voorbidding vir die reeks ...
 dat die Heilige Gees as Voorspraak in ons sal werk
en God se Woord aan ons sal bly openbaar
 vir die jeugkomponent van die reeks, dat ouers en
kinders sal meeleef
 vir die kleingroepe wat die week die reeks afsluit,
asook vir die Zoom gebedsgeleentheid
† ‘n Bybelstudie klankgreep van ± 20 min wat
 vir ons sendelinge in Japan en Oekraïne vir krag en
deel vorm van die preekreeks word Dinsdae
wysheid om God se asem tussen die bladsye van
uitgestuur.
die Bybel te kan verkondig
† Kontak die kerkkantoor indien jy dit sou wou
 vir die matrieks wat besig is met hul
ontvang op jou foon of stuur ‘n e-pos na
rekordeksamens
 vir mense wat siek is, in hospitale is, geliefdes aan
nglarochelle@gmail.com.
die dood afgestaan het of uitdagings beleef. Bid dat
God se Woord vir hulle krag sal gee.

Asemskep
Week van 30 Aug – 4 Sept
God se blywende asem.

Feit van die week:……..
In 2012 is die Bybel in isiNdebele
uitgegee. Al 11 landstale van Suid-Afrika
beskik sedertdien oor 'n volledige
vertaling.

Joh 14:15-27

Asempies (Kinders)

Skep Asem

† Het jy al ooit met “permanent marker",
op ‘n muur of op jou vel geskryf? Dit is
‘n groot gesukkel om dit af te kry. Ons
kan amper sê dis blywend. Wel, God se
asem is ook blywend. Niks kan dit
wegneem of minder maak nie. God se
asem is nie net binne in my en jou nie,
maar ook in die skepping. Oral waar Hy
skep. Vandag en môre is Sy blywende
asem binne in my en jou deur die
Heilige Gees.
† Watter dinge in jou lewe sien jy as
blywend (dis altyd daar)?
† Wat maak dat ons soms voel God is nie
daar nie?
Doen Saam: Vra jou ouers om te vertel
van ‘n keer wat jy ‘n “blywende merk”
gelaat het, bv. jy het op jou ma se
gunsteling trou foto of op die mure
geteken. Wat was hulle reaksie?
† God vra van ons om ook ‘n “blywende
merk” te laat. Met ander woorde, Hy
gee vir ons blywende asem. Dit is elke
dag in ons deur die Heilige Gees. Hoe
kan ek en jy elke dag iets doen wat
God en Jesus ons van leer in die Bybel?
Die Gees gee ons die krag, maar ons
luister nie altyd na die Gees nie. Besluit
op een ding wat julle gesin kan doen
wat ‘n “blywende merk” sal maak in
julle vriendekring of gemeenskap wat
getuig dat julle kinders van God is.

† Watter gedagte staan vir jou uit in

Sondag se preek?
† Skryf Joh 14:16-17 in jou eie woorde oor.
† Dink aan mense in jou lewe wat “langs

jou kom loop het”, vir jou baie beteken
en gehelp het?
† Gaan stap ‘n ent en dink daaroor na dat
die Heilige Gees langs jou loop en jou
helper is.

Asem in
† Weggaan-stories is soms sleg. As
gelowiges hoef ons nooit te vrees dat
God ooit van ons af sal weggaan nie.
Die Heilige Gees sal vir ewig in ons
wees. Die Gees van die waarheid help
ons om die waarheid oor God se Woord
te verstaan.
† Wat is volgens Joh 14:15-27 onder
andere deel van die taak van die
Heilige Gees?
† Joh 14:27 - Vrede laat ek vir julle na; …
Hoe verstaan jy hierdie vrede?
Luister na die Bybelstudie klankgreep vir
† bykomende inligting.

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

Asem uit
† Lees Efesiërs 1:3-14 as ‘n lof en dank
gebed. Dank God vir die rol wat die
Heilige Gees speel in jou lewe.
† Bid Efesiërs 1:15-23 as ‘n gebed. Let veral
op vers 17 en die rol van die Heilige Gees
in jou lewe.

BELYDENISAFLEGGING
Hierdie jaar het omtrent vir ons ‘n
“curveball” gegooi en in besonder 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,
Mixed Media Collage vir 2020
maar ons wil graag vir julle die geleentheid
Covid-19 is baie dinge, maar dit is definitief ook
gee om jou geloof in die openbaar te bely.
geskiedkundig. Dit het ons gemeente en die manier
Die Belydenisaflegging gaan dus 18
waarop ons funksioneer beïnvloed. Daarom wil ons Oktober 2020 plaasvind. Daar sal twee
iets tot stand bring wat ons ook help om hierdie
dienste wees waartydens dit sal
moment in die geskiedenis te onthou en hoe God ons plaasvind. Die eerste diens is om 09:00 en
hierdeur dra en steeds getrou versorg.
die tweede diens om 18:00.
Indien jy jou geloof wil bely, kontak die
Ons wil ‘n “Mixed Media Collage” maak. ‘n Kunswerk
wat ons in ons kerkgebou kan hang. Daarvoor het kerkkantoor vir ‘n aansoekvorm. Jy sal ook
ons julle hulp nodig. Bring asb vir ons op die dag van ‘n googlevorm van jou kategeet ontvang
die Drive Thru ete ‘n teksvers wat vir jou kosbaar is, wat alle inligting sal deurgee vir hierdie
spesiale dag. Ons sien uit om dit saam
of ‘n vers wat jou deur die Covidtyd gedra het.
met julle te vier!

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.

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

Kotie Langenhoven van Lausannesingel 23
se ma is Sondag 23 Augustus oorlede.
Roudiens was reeds gewees.

Ons innige meegevoel met die familie.

Margaretha Malan – 04 Sept.
Beatice Avenant – 06 Sept.
Maria Roux – 10 Sept.
Susan van den Berg – 11 Sept.
Martha Beukes – 11 Sept.
Martha Deist – 12 Sept.
Hermanus v Schalkwyk – 12 Sept.
Hendrik Geldenhuys – 13 Sept.
Margaretha Burger – 18 Sept.
Christina vd Merwe – 21 Sept.

Dankoffers en Offergawes

 Dankie dat jy as rentmeester erns met
jou offervaardigheid sal maak.
 Dankoffers en offergawes kan:
 Maandae tussen 10:00-13:00 en
Dinsdae tot Vrydae tussen 09:00 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

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

Deuroffer: Arbeidsbediening

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
register@larochelle.org.za
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.

