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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 vir pastoraat beskikbaar.
Kontak die predikant van jou keuse.
Willem: 083 222 6016
Wouter: 083 222 6018
Jana: 082 614 1728
Annemarie: 082 518 0039

Gebedsprogram 13 September
DANKBAAR OM TE BID IN DIE TENT VAN ONTMOETING
 Baie dankie dat jy getrou vir ons gemeente, gemeenskap,
land en wêreld voorbidding doen.
 Gebedsversoeke kan gestuur word aan:
pretorius.mm@mweb.co.za
 Ons gebedsnoodlyn se nommer is 084 619 2816. Stuur ‘n
boodskap indien daar behoefte is vir gebed.

Mag u waarheid hulle lei,
u sin vir regverdigheid
hulle gewetes aanspreek,
en u liefde hulle harte oopmaak
vir mekaar se standpunte
sodat u wil in ons land gedoen kan word.
Cecil Kerr

Preekvoorloper – 13 September

ONS DOEN VOORBIDDING VIR...

Die gemeente...

Ons bid vir ons jaartema - Bevoorregte dienaars.
Ons tema vir September - Bevoorreg om deel te wees van God

Genesis 37:1-4; 23-34 & Genesis 39:2

Josef die dromer se broers stroop hom van sy kleed.
Eintlik word Josef van baie meer gestroop as net sy
kleed.
Efesiërs 3:9 …hoe God …sy verborge plan uitvoer.
Wat beteken dit om gestroop te word van iets?
 Ten spyte van ‘n klomp negatiewe gebeure in Josef se lewe
Waarvan word Josef alles gestroop?
voer God nog steeds sy plan uit met die lewe van Josef.
Beleef jy dit soms dat jy van goed gestroop word?
 Bid dat die Here in hierdie uitdagende tyd waarin ons is, Sy
plan deur ons gemeente en lidmate sal uitvoer.

se plan.

Die breë kerk...
13 September is Biddag vir Leprose (Melaatsheid):
 Bid vir mense met melaatsheid asook die uitdagings wat hulle
families beleef.
 Bid vir die bediening aan melaatses

Die land……
In uitdagende tye bid ons die volgende gebed vir ons land:
Seën ons land se leiers en inwoners.
Almagtige God en in Christus ons hemelse Vader,
wees die mense van hierdie land genadig.
Vergewe tog ons harde hart
en ons minagting vir u gebooie.
Verlos ons van die trots waarmee ons onsself mislei,
die vooroordele wat ons verblind
en die haat wat ons vernietig.
Gee ons leiers die wysheid
en die geduld
en die nederigheid
om by U rigting te vra vir die pad vorentoe.

Dinsdagbybelstudie
† ‘‘n Bybelstudie klankgreep van ± 20 min word
Dinsdae uitgestuur.
† Kontak die kerkkantoor indien jy dit sou wou
ontvang op jou foon of stuur ‘n e-pos na
nglarochelle@gmail.com.

Mense se mislukkings is dikwels
nodig om doelgerigtheid aan
hulle lewe te gee
Maurice Maerterlinck

Opwindende nuus:

Hierdie jaar het omtrent vir ons ‘n
“curveball” gegooi en in besonder vir ons
matrieks. Ons wil graag vir die matrieks
Ons Kinders en Tieners kom
in besonder baie sterkte toewens vir die
kerk toe.
jaar. Ons bid vir julle. Julle moes
noodgedwonge uitmis op ‘n hele paar dinge,
Ons is baie opgewonde om met julle te
maar ons wil graag vir julle die geleentheid
deel dat ons vanaf 13 September ons
kinders (peuters – Gr.6) gaan kerk toe nooi. gee om jou geloof in die openbaar te bely.
Die Belydenisaflegging gaan dus 18
Dit gaan op ‘n rotasiebasis plaasvind en ons
Oktober 2020 plaasvind. Daar sal twee
vra dat ouers vooraf jou kind se spasie
dienste wees waartydens dit sal
bespreek.
plaasvind. Die eerste diens is om 09:00 en
Ons skop af met ‘n nuwe reeks: Droomland!
die tweede diens om 18:00.
Wanneer: 13 September (slegs vir Peuters
Indien jy jou geloof wil bely, kontak die
kerkkantoor vir ‘n aansoekvorm. Jy sal ook
– Gr. 3)
‘n googlevorm van jou kategeet ontvang
Tyd: 09:00 – 10:00
wat alle inligting sal deurgee vir hierdie
Waar: In die kerksaal (gebruik die gras
spesiale dag. Ons sien uit om dit saam
vierkant ingang)
met julle te vier!
Benodighede: gesigmasker, potloodsakkie
en tonne energie.
Ons sal elke week ‘n besprekingsvorm
uitstuur na die betrokke grade en ook
kommunikeer watter grade aan die beurt
is.
Couch Convo sluit aan by ons opwindende
Tieners roteer elke week en gaan in die
nuwe reeks: Klere vir die Okkasie.
aande vanaf 17:00 – 18:00 bymekaar kom.
Skakel in by ons elke Sondagaand om
Julle kategete sal elke week die informasie
18:00.
aan julle deurgee.
Eerste aan die beurt op 13 September is
Gebed is die onvoorwaardelike
Gr. 7 en 8 vanaf 17:00 – 18:00

vereiste vir alles wat God in hierdie
wêreld tot stand wil bring.
Andrew Murray

Mixed Media Collage vir 2020

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.

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. Stuur ‘n Bybelteks of gedagte
wat vir jou kosbaar was in hierdie tyd na
nglarochelle@gmail.com. Ons gaan hierdie tekste
gebruik om die collage te maak en so kan jy deel van
hierdie geskiedkundige kunswerk wees.

Zoom Gebedsgeleentheid
Woensdag 16 September om 18:00
Kontak ds Wouter by wouter@larochelle.org.za
of 083 222 6018 as jy hierby wil inskakel.
Skakel in via die volgende skakel:
https://us04web.zoom.us/j/5588039429?pwd=VXI4czEvc
mhCc0FucU5JL042NjlNZz09

Ons hoop om jou daar te sien!
Eerste Doopgeleentheid
Ons is opgewonde om ons eerste doopgeleentheid
aan te kondig. Dit vind op 4 Oktober om 09:00
plaas.
Dit sal tydens ‘n erediens plaasvind en ons volg
streng Covid-19 regulasies.
Registreer nou vir hierdie geleentheid aangesien
daar beperkte spasie is.
As julle graag julle kind wil doop kontak die
kerkkantoor by register@larochelle.org.za of skakel
die kantoor by 021 919 9253.

Francois Terblanche van H26
Groenvallei se stiefpa is Maandag
7 September oorlede. Roudiens is
Maandag 14 September in Pretoria
Ons innige meegevoel met die familie.

Bemark jou
BESIGHEID
La Rochelle – kom kyk
La Rochelle gemeente het ‘n nuwe Facebookblad spesifiek
vir besighede geskep.

Wat is dit?
‘n Digitale platform waar mense hulle besighede kan
adverteer.

Hoekom?

Baie geluk aan die lidmate ouer as 80
wat in Sept. verjaar
Hendrik Geldenhuys – 13 Sept.
Margaretha Burger – 18 Sept.
Christina vd Merwe – 21 Sept.

Ons besef Covid-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?

Stuur die advertensie van jou besigheid of diens na die
gemeente se Whatsapp nommer: 060 891 7851
2. Ons plaas dit op die Facebookblad: 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
vandie produk of diens nie. Ons bied slegs die platvorm.
1.

Behou die Humor

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

Deuroffer: Vrouebediening

