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Baie welkom by die erediens.  
Predikers vir Sondag: 
Oggend: Dr. Annemarie De Kock-Malan 

Aand: Ds. Jana Dickason 
 

Predikers volgende Sondag: 
Oggend: Ds. Wouter Olivier 

Aand: Ds. Jana Dickason 
 

 

Bespreking vir ŉ erediens 
 Ons hoop van harte dat lidmate wat ons in-persoon 

eredienste bywoon dit positief beleef. 

 Dankie vir almal se begrip en akkommoderende 
gesindheid tov die maatreëls wat ons moet toepas. 

 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 
gesondheid situasie, met vrymoedigheid die 
eredienste by te woon. 

 Daar is twee eredienste: 9:00 en 18:00. 
 

Volg onderstaande prosedure om ‘n bespreking te 
maak: 

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. Gebruik asb net 

een manier van bespreking. 

 
Kerkkantoor-ure: 

Maandae: 10:00-15:30 
Dinsdae tot Donderdae: 08:00 – 15:30 
Vrydae: 08:00 – 14:30 
 

 
 

 

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. 

Welkom vanaf: 

Goodwoodpark: Johannes Christiaan Eygelaar, Nobel 

Park 201, Bellville (BW) 

Bothasig: Anna Maria Vincent en 

Strooidak: Martha Magdalena Maria Bantjies,  

Suikerbos 40 (BA09) 

 

     

BEVOORREG om met    

vrymoedigheid te kan leef. 
Efesiërs 3: 12… In verbondenheid met Hom, 

kan ons met vrymoedigheid 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 8 November 

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 bid vir ons jaartema -  Bevoorregte dienaars 
Ons tema vir November- Bevoorreg om met vrymoedigheid te 
kan leef. 

Efesiërs 3:12 - In verbondenheid met Hom, kan ons met 
vrymoedigheid na God toe gaan. - 

Dank die Here dat ons vanuit ons verhouding met Hom 
vryetoegang het tot God. 

 

Ons dank en loof die Here : 
• vir ons gemeente waaraan ons behoort en waar ons ons   

geloof kan uitleef en waar ons geestelik kan groei. 
• vir die sakrament van die doop wat ‘n teken is van God se  

genade. 

Ons doen voorbidding vir ... 

Ons gemeente 
• bid vir die kwartaal wat voorlê spesifiek vir eredienste, jeug 

aktiwiteite, ons Hande en Voete-projek, die onderskeie 
bedieninge  vir die afsluiting van die jaar en vooruitbeplanning 
vir 2021. 

• die ouers wat hulle baba’s ten doop bring asook alle ouers in 
ons gemeente vir die geloofsvormingstaak wat hulle het tov 
hulle kinders. 

• vir persone wat ernstig siek is, kanker het en operasies 

ondergaan het, mense wat geliefdes aan die dood afgestaan 
het, vir God se genade. 

Die Gemeenskap:  

• die leerders, matrieks en studente wat besig is met 

eksamens. 
•  mense wat die uitdagings van ‘n lang en moeilike jaar moet   

verwerk en hanteer, bid vir geduld en begrip teenoor mekaar 
 

Gebed is om jouself onder God se 
invloed te plaas 

Harry Emerson Fosdick( 1878- 1969) 

Die land: 
• dat landsburgers verantwoordelik en veilig sal optree   

gegewe die Covid pandemie.   

Die Wêreld:   

• die getuieniswerk waarby ons gemeente betrokke is in   
Japan en Oekraïne, bid vir ons sendelinge en hulle 
gesinne asook spesifiek vir hulle onderskeie bedienings.  
 

 

Dinsdagbybelstudie 
† Elke Dinsdagoggend word ‘n Bybelstudie per 

Whatsapp uitgestuur. 

† Indien jy hierdie Bybelstudie wil ontvang, kontak asb 
vir Annemarie de Kock-Malan by   

082 518 0039 

 

 

Zoom Gebedsgeleentheid 
Woensdag 18 November 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=VXI4czE

vcmhCc0FucU5JL042NjlNZz09    
Ons hoop om jou daar te sien! 

 

Preekvoorloper 08 Nov 
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Kategese gaan voort vir Peuters - So werk 

dit? 
Kategesegroepe hoef nie meer te roteer nie.  
Alle groepe vanaf Peuters tot Gr 11's kom kerk toe op Sondae. 
Ons gebruik wel verskillende lokale wat dan weekliks roteer. 
Ons gebruik die kategeselokale sowel as LCF se tent.  

Hierdie week is dit die Gr. R – 3 kinders se beurt om die 
kategeselokale te gebruik.  
Indien jou kind(ers) in hierdie ouderdomsgroep val, teken 
hom/haar in by die hek in die gras vierkant.  

Daarna moet die ouers asb weer omstap en jouself vir die 
erediens inteken by ‘n ingangsportaal van die kerkgebou.  

Die Gr. 4 – 6 kinders het kategese in LCF se tent.  
Indien jou kind(ers) in hierdie ouderdomsgroep val, teken hy/sy 

by die tent se deur in.  
Daarna moet die ouers asb weer omstap en jouself vir die 
erediens inteken by ‘n ingangsportaal van die kerkgebou. 
 

Peuterkerk  
Peuters kan soos gewoonlik by die Peuterkerk se ingang 

ingeteken word – Covid 19 Regulasies word ook daar gevolg. 
 

Tienergroepe Gr. 7 - Gr. 12 
Tieners kom in die kerk bymekaar vanaf 18:00 en gebruik die 

ingang by die kerkkantoor. Hulle ontvang eers 'n boodskap in die 
kerk en vanaf 18:45 - 19:20 het hulle kleingroepe. Ouers is 

welkom om koffie te kom drink terwyl julle wag vir julle kinders. 
Daar is geen kategese tydens die skoolvakansie nie.  

Kategese hervat 8  November vir  

Peuters - Tieners. 
 
 

 

Couch Convo 
 

Couch Convo skop weer hierdie week af 

met ons nuwe reeks: “Into the Wild” – 

Om mens te word. Skakel elke Sondag om 

18:00 in. 

 

Belangrike Covid-19 

kennisgewing 
Indien iemand wat ‘n erediens of 

gemeente aktiwiteit bygewoon het 

positief vir Covid-19 toets, moet hulle 

asb. enige predikant of die kerkkantoor 

spoedig daarvan inlig. 

 
 

 

Die Nagmaal van die  

15de November skuif na die  

22ste November. 

 
 

 
Baie geluk aan die lidmate ouer as 80 

wat in die week verjaar 
Francette Wolhuter – 12 Nov 

Hannie Dyer – 14 Nov 

 

 

Nicolaas Rose, van Rougemontslot 10, is op 

 4 November oorlede. 

Reëlings vir roudiens is onbekend. 

  

Ons bid dat die Here die familie in Sy 

vertroostende liefde sal toevou. 
 



 
Koffie en kuier na die diens! 

 Ons nooi almal uit om na die oggend-en 

aanddiens saam te kuier en koffie te 

geniet in die kuier area. Ons het alle 

Covid regulasies in plek om dit veilig te 

hou. 

 Wees asb net altys bewus van die sosiale 

afstand wat ons moet handhaaf. 

 Ons benodig julle hulp asseblief met die 

skink van die koffie en tee na die dienste. 

Kontak die kerkkantoor as jy kan help. 
 

Ons sal jou hulp waardeer! 
 

 

 

 

 

 

 

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: Diens van Barmhartigheid 

 
 
 

Nuttige 
Noodtelefoonnommers 

 

As jy voel dat daar ‘n 
muur tussen jou en God 
is…..bel Romeine 8:31 

 

 

 
 


