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Baie welkom by die erediens.  
Hervatting van eredienste.  

(Covid-19 Vlak 1) 

So gaan dit werk: 
Daar is twee eredienste: 9:00 en 18:00.  
 ‘n Besprekingsisteem is in plek. Bespreek via Google 

Forms (die skakel sal op 'n Maandag via WhatsApp 
uitgestuur word en op 'n Donderdag via epos) óf jy 
kan vanaf Maandag die kerkkantoor tussen 8:00 en 
15:30 skakel om jou plek te bespreek. Bespreek 
asseblief net op een platform.  

 Daar sal steeds 'n erediens elektronies beskikbaar 
wees wat op Youtube, na die oggenddiens, 
beskikbaar gestel sal word.  

Wanneer jy by die kerkgebou opdaag, met jou 
masker aan!  
 Die hoofingang en die ingang by die kerkkantoor sal 

oop wees.  
 By die deure: jou naam gaan gekontroleer word, jou 

temperatuur gaan gemeet word en jou hande sal 
gesaniteer word. 

 Indien jou temperatuur hoër as 38°C is, sal jy 
ongelukkig nie die gebou kan binnegaan nie.  

Binne die gebou:  
 Daar sal plekke aangedui wees waar jy en jou gesin 

kan sit. Die konsistorie en gallery sal huidiglik nie 
toeganklik wees nie.  

Sang:  
 Ons gaan sing, maar met ons maskers op ons 

gesigte.  

 Die moederskamer sal beskikbaar wees met 'n 
maksimum van 6 volwassenes wat daar sal kan 
sit.  
Ons sien uit daarna om die gemeente in die 

kerkgebou terug te verwelkom!  
Dit vind egter op eie risiko plaas.  

Ons vra ook dat hoë risiko persone en 
lidmate wat siek voel tuis sal bly. 

 

Erediens besprekingsisteem 
Ons hoop van harte dat lidmate wat ons in-

persoon-eredienste bygewoon het dit positief 
beleef het. 

Dankie vir almal se begrip en akkommoderende 
gesindheid die afgelope twee Sondae. 

Ons is van mening, ook na terugvoer van 
lidmate, dat ons ‘n verantwoordelike en 

effektiewe sisteem in plek het. 
Lidmate word dus uitgenooi om gegewe hulle 

gesondheidsituasie met vrymoedigheid die 
eredienste by te woon. 

Volg die nodige prosedure om ‘n bespreking te 
maak. 

 

 

Kerkkantoor-ure  

Maandae: 10:00 – 15:30 

Dinsdae tot Donderdae: 

08:00 – 15:30 

Vrydae:  08:00 – 14:30 

 

     

BEVOORREG om met vertroue te 

kan leef 
Efesiërs 3: 12… In verbondenheid met Hom, 
kan ons in vertroue na God toe gaan. 

 

Beleef liefde 
Groei in Christus 

Deel die Goeie Nuus 

NG Kerk La Rochelle,  

ABSA Bellville, 

Rek no: 1450580003, 

Tak: 632005 
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Gebedsprogram 25 Oktober 

• Baie dankie dat jy getrou voorbidding doen vir ons 
gemeente, gemeenskap, land en wêreld. 

• Gebedsversoeke kan gestuur word aan:  
pretorius.mm@mweb.co.za 

• Bid saam: skakel in by ons volgende Zoom-
gebedsgeleentheid op Woensdag 4 November om 
18:00. Kontak ds Wouter by 
wouter@larochelle.org.za of 083 222 6018 indien jy 
hierby wil inskakel. 

Hervormingsfees  
Die laaste Sondag van Oktober vier ons 
Hervormingsfees en herdenk ons die Reformasie.  
Die Reformasie, ook bekend as die Protestantse 
Hervorming, is op 31 Oktober 1517 deur Martin Luther 
begin toe hy sy 95 stellinge teen die kerkdeur van 
Wittenberg vasgespyker het. Hierdie stellings het die 
Rooms Katolieke Kerk (waarvan Luther ‘n monnik 
was) asook die pousdom gekritiseer en was 
hoofsaaklik gerig teen die aflaatstelsel (vergifnis van 
sondes deur aflaatbriewe te koop), leerstellings oor 
die vagevuur (ŉ tussentoestand van bemiddeling na 
die dood), en die gesag van die pous. Luther se 
oortuiging was hoofsaaklik gegrond op Romeine 1:17. 
Die vrug van die Hervorming het uitgeloop op die 
ontstaan van die Protestantse kerk waarvan die  
NG Kerk deel is.  
  

Ons dank en loof die Here vir die 
hervormingsproses waardeur die kerk gegaan het 
en vir Sy genade wat deur die eeue genoeg is vir 

Sy kerk. 
 

Gebed deur Martin Luther 
Here, hoe die dinge waarvoor ek vra, 

deur U voorsien sal word, dit weet ek nie. 
Maar dat U sál voorsien, dit glo ek, 

want U het dit belowe 
U het my geleer om te bid; 

dan sal U mos sekerlik ook na my gebed luister? 
Here, dit is nie die verdienstelikheid van my gebed 

wat my oortuig dat U sal hoor en antwoord nie, 
maar die sekerheid van u trou. Amen 

Aanhaling oor gebed : Martin Luther (1483-

1546) 

Gebed is die belangrikste ding in my lewe. As ek 

een dag sou oorslaan om te bid, sal ‘n groot deel 

van die vuur van my geloof uitgedoof word. 

   

Baie dankie dat jy getrou voorbidding doen 

vir ons gemeente, gemeenskap, land en 

wêreld. 

 

Bid saam: Skakel in by ons volgende Zoom-

gebedsgeleentheid op Woensdag 4 November.  

 
 

 

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 

sekretaresse@larochelle.org.za. 

 

 

Zoom Gebedsgeleentheid 
Woensdag 4 November 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=

VXI4czEvcmhCc0FucU5JL042NjlNZz09    

Ons hoop om jou daar te sien! 
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Daar is geen kategese tydens die 
skoolvakansie nie.  

Kategese hervat 8  November vir  
Peuters - Tieners. 

 
 

 

Couch Convo 
 

Daar is geen Couch Convo tydens die 

skoolvakansie nie. Couch Convo hervat 8 

November 
 

 

Hulp benodig - Terug kerk toe! 
 

Die Covid-19 regulasies vereis dat daar sekere 

protokol moet plaasvind voordat toegang tot 

die kerkgebou verkry kan word. 

Om dit te laat gebeur het ons mense nodig om 

ons te help. 

Indien jy graag hiermee wil help, kontak asb 

die kerkkantoor by 

021 919 9253. 
 

Ons sal jou hulp waardeer! 

 

Preekvoorloper 
Wanneer God teenwoordig kom by en deur Sy 

kinders, word daar iets van die hemel op aarde 

sigbaar. Dan kry ons ‘n hemelse perspektief op ons 

aardse bestaan. 

Waarom sou die woordjie “weet” so belangrik wees 

in hierdie teks? 

Waarom dink u is ons geseënd wanneer ons besef 

hoe afhanklik ons van God is? 

Watter positiewe verskil kan u in u verhouding met 

God en medemens opmerk op die afgelope 7 maande 

se grendeltyd? 

Teks: Matt 5:1-2 

Tema: Geseënd is jy wanneer jy WEET hoe afhanklik jy 

van God is 
 

 

 
Ons kry jaarliks ‘n geleentheid om ‘n 
offer te gee uit dankbaarheid teenoor die 
Here vir Sy goedheid vir die gemeente 

die afgelope 46 jaar. 
Feesdankofferkoeverte is by die deure 

beskikbaar. 

 

 

 



 

 
Dankoffers en Offergawes 

 Dankie dat jy as rentmeester erns met jou 
offervaardigheid sal maak. 

 Dankoffers en offergawes kan: 

 Tydens kerkkantoor-ure 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: Instituut vir Dowes (Sinodaal) 

 

 

 

Doop 8 November 
Die volgende doopgeleentheid is op 

 8 November.  

Kontak die kerkkantoor om die nodige 

reëlings te tref. 
 

 

Nuwe intrekkers. 
Baie welkom aan almal wat vir die eerste keer inskakel 

by ons gemeente. As jy nuut in ons omgewing ingetrek 

het, besoek gerus ons webwerf vir meer inligting of 

stuur ‘n e-pos aan info@larochelle.org.za. 

Afskeid-  Ds Gielie Loubser 
Ds Gielie Loubser lewer op 1 November 

tydens die oggenddiens sy afskeidspreek. 
Ons nooi die gemeente uit om van die  Loubser-

gesin te kom afskeid neem. 

 

Belangrike Covid-19 

kennisgewing 

Indien iemand wat ‘n erediens of 

gemeente aktiwiteit bygewoon het 

positief vir Covid-19 toets, moet hulle 

asb. die predikante of kerkkantoor 

spoedig daarvan inlig. 
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