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Wees gegroet!
Hersiende Kerkkantoor-ure
Maandae: 10:00 – 13:00
Dinsdae tot Vrydae:
08:00 – 13:00

Covid19 - Vlak 1 en hervatting van
eredienste
Vlak 1 het die verblydende gevolg wat dit vir ons
moontlik maak om weer met eredienste in die
kerkgebou te kan begin. Ongelukkig net tot ‘n
maksimum van 250 persone per erediens, maar
ons is dankbaar vir die geleentheid. Ons beoog om
met ‘n oggend en aanddiens af te skop op 11
Oktober. Intussen moet ons heelwat reëlings in
plek kry wat tyd vra. Hou dus asb die
aankondiginge en sosiale media dop vir reëlings en
vordering met die proses.
Dankie vir julle begrip en gebede.

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.

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

Die gemeenskap …
 bid vir die welsynsorganisasie wat mense in ons
gemeenskap moet help in tye van groot nood
 bid vir die bediening aan die Jode.

Gebedsprogram 27 September
•
•
•
•

DANKBAAR OM TE BID IN DIE TENT VAN ONTMOETING
Baie dankie dat jy getrou voorbidding doen vir ons
gemeente, gemeenskap, land en wêreld.
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.
Zoom Gebedsgeleentheid – Wees deel van hierdie
gebedsgeleentheid via zoom op Woensdagaand
30 September om 18:00.

Ons bid vir ons jaartema - Bevoorregte dienaars
Ons tema vir September - Bevoorreg om deel te
wees van God se plan
Efesiërs 3:9 …hoe God …sy verborge plan uitvoer.
• Die leraarspan doen binnekort beplanning vir 2021.
Bid dat die Here vir hulle sy plan vir “post-covid” en
2021 sal openbaar vir ons gemeente.
Gebedsversoeke
Ons dank en loof die Here
• dat in tye van ontwrigting in ons lewens Hy vir ons
perspektief gee
• vir die Bybel wat ‘n plan en riglyn vir ons lewens het
• dat lidmate getrou hulle dankoffers gee.
Die gemeente...
• bid dat God vir ons sal help in tye van ontwrigting in
ons lewens
• bid vir wysheid, insig en kreatiwiteit vir die
implimentering van Covid 19 vlak 1 in ons gemeente,
veral met die oog op die eredienste vanaf 11 Oktober
• bid vir die administratiewe personeel en die proses in
ons gemeente wat begin terugkeer na normaal
• bid vir gesinne in ons gemeente vir sinvolle huweliksen ouer/ kind verhoudings
• bid dat ons getroue rentmeesters sal wees binne
God se koninkryk
• bid vir persone wat ernstig siek is, kanker het en
operasies ondergaan het, wat die stryd teen Covid
19 stry, asook mense wat geliefdes aan die dood
afgestaan het, vir God se nabyheid en genade.

Die land
 bid vir die gesondheidswerkers wat nogsteeds
besig is om mense in die stryd teen Covid te
versorg.
Die wêreld
 bid vir ons sendelinge in Japan en Oekraïne

Preekvoorloper – 27 September

Jesus se optrede en manier van doen is vir die
Joodse Raad so ontwrigtend dat hulle van hom
ontslae wil raak.
Hoekom, sou jy sê, wil hulle dit doen?
Het jy al iets in die Bybel of selfs vir Jesus as
ontwrigtend ervaar?
Dink jy dit kan as iets positiefs gesien word?

Zoom Gebedsgeleentheid
Woensdag 30 September om 18:00
Kontak ds Wouter by
wouter@larochelle.org.za of
083 222 6018 indien jy hierby wil
inskakel.
Skakel in via die volgende skakel:
https://us04web.zoom.us/j/5588039429?pwd=
VXI4czEvcmhCc0FucU5JL042NjlNZz09

Ons hoop om jou daar te sien!

Jeugnuus 27 September:
Ons Kinders en Tieners kom
kerk toe.
Ons eerste geleentheid op 13de
September het goed afgeloop. Ons
roteer elke week en hierdie week is
ons Gr. R- 3é se beurt.
Ons skop af met ‘n nuwe reeks:
Droomland!
Wanneer: 27 September (slegs vir
Peuters en Gr. R - 3)
Tyd: 09:00 – 10:00
Waar: In die kerksaal (gebruik die
gras vierkant ingang)
Kleredrag: Slaapklere
Benodighede: gesigmasker,
potloodsakkie en tonne energie.

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,
maar ons wil graag vir julle die geleentheid
gee om jou geloof in die openbaar te bely.
Die Belydenisaflegging gaan dus 18
Oktober 2020 plaasvind. Daar sal twee
dienste wees waartydens dit sal
plaasvind. Die eerste diens is om 09:00 en
die tweede diens om 18:00.
Indien jy 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!

Tieners roteer elke week en gaan in
die aande vanaf 17:00 – 18:00
bymekaar kom. Julle kategete sal
elke week die informasie aan julle
deurgee.

Couch Convo sluit aan by ons opwindende
nuwe reeks: Klere vir die Okkasie.
Skakel in by ons elke Sondagaand om
18:00.

Hierdie week is dit
Gr. 11 en 12 vanaf 17:00 – 18:00

Die lewe word met
betekenis gevul elke maal
as Jesus dit binnekom
-Stephan Neill-

Goudini-kamp 2021

Vriende dis nie lekker om die nuus te breek dat ons
nie volgende jaar (2021) sal kan gaan kamp nie.
Ons besluit is egter gegrond op die volgende:
1. Ons is almal onseker oor wat die
onmiddellike toekoms kan oplewer. Die sg.
tweede vlaag van infektering wat nou deur
baie ander lande beleef word, kan dalk ook
ons voorland wees.
2. Ons moet nou reeds ŉ deposito aan Goudini
oorbetaal. Indien ons om een of ander rede
nie gaan nie, is die reëling van die
terugbetaling van die deposito onseker.
Ons is egter reeds besig om te besin oor moontlike
alternatiewe. Indien daar wel ŉ ander
kuiermoontlikheid bestaan, sal ons vroegtydig laat
weet.
Dankie vir julle getroue en lojale ondersteuning
deur die jare heen.

Jan de Beer van Meerluststraat 25, se vrou, Cindy,
is Maandag 21 September 2020 oorlede.
Die dankdiens vind plaas op Woensdag 07 Oktober om
10h00 in ons kerkgebou.
Ons bid dat die Here vir Janneman en sy familie in Sy
vertroostende liefde sal toevou.
Liesbet Dreyer van Oudemolenstraat 7 is Dinsdag
oorlede. Reëlings aangaande ŉ gedenkdiens sal later
bekend gemaak word.
Ons innige meegevoel met die familie.
Suné Theron (matrikulant 2020) van Altonastraat 33 is
Vrydag oorlede. Ons innige meegevoel met haar ouers
Jacques en Martie en broer Stefan.
Roudiensreëlings is onbekend.

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.

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. 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.

Here, U het aan my soveel
geskenk….gee aan my nog
een ding:
‘n dankbare hart.
-George Herbert-

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.

Baie geluk aan die lidmate ouer as 80
wat in die week verjaar
Elizabeth Vermeulen – 1 Okt

Hoekom?

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: Hawesending

