BEVOORREG om met
vrymoedigheid te kan leef.
Efesiërs 3: 12… In verbondenheid met Hom,
kan ons met vrymoedigheid na God toe gaan.
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Baie welkom by die erediens.
Predikers vir Sondag:
Oggend: Dr. Annemarie de Kock-Malan (Nagmaal)
Aand: Ds. Jana Dickason

Predikers volgende Sondag:
Oggend: Ds. Willem Venter
Aand: Praise & Worship

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

Neem asb kennis: die oggend erediens sal in
die toekoms lewendig uitgesaai word (live
stream). Skakel elke Sondag by die “live
Koffie en kuier na die diens!
stream” erediens in deur die skakel te
† Ons nooi almal uit om na die oggendgebruik op die webtuiste of wat jy op die
en aanddiens saam te kuier en koffie te
Sondag ontvang via Whatsapp of e-pos.

Jeug:
Peuters: 09:00 (Lokaal B)
Gr. R-3: 09:00 – 10:00 (Grasvierkant)
Gr 4-6: 09:00 – 10:00 (LCF tent)
Gr 7-11: 18:00 – 19:20 (Gebruik ingang by
die kerkkantoor)

geniet in die kuier area. Ons het alle
Covid regulasies in plek. 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
erediens. Kontak asb die kerkkantoor
as jy kan help.

Japan en Oekraïne
• Bid vir ons sendelinge in Japan en Oekraïne.
• Bid ook vir Shana Visagie wat oppad Oekraïne toe is,
vir haar finale beplanning en afronding voor sy
vertrek vroeg in Januarie.
Algemene gebedsversoeke
• Bid vir persone wat ernstig siek is, kanker het en
operasies ondergaan het, mense wat geliefdes aan
Gebedsprogram 22 November
die dood afgestaan het, mense wat op een of ander
Baie dankie dat jy getrou voorbidding doen vir ons
manier geraak word deur die Covid 19 pandemie, bid
gemeente, gemeenskap, land en wêreld.
dat God se genade vir hulle genoeg sal wees.
Gebedsversoeke kan gestuur word aan:
• Bid vir ons gemeente se eredienste, dat lidmate
pretorius.mm@mweb.co.za
geestelik gevoed sal word daardeur.
SAAITYD
• Bid vir lidmate, gesinne wat die stres en uitdagings
Gal 6:7,10 Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. 10 Solank ons
van ‘n moeilike jaar moet verwerk.
die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, ...
• Bid vir die leerders, matrieks en studente wat besig
Tot en met 6 Desember is SAAITYD in La Rochelle! Ons wil die
is met eksamens asook die onderwysers en dosente
gemeente uitnooi om spesifiek voorbidding te doen vir ons
wat vraestelle moet nasien.
Saaityd-Projek.
• Bid vir die spanning wat tans heers in ons
Ons gaan by die volgende instansies saai – Alta du Toit nasorg,
gemeenskap itv rasistiese aantuigings.
Lucky Lucy (dierebeskerming), Seniorburgers, Miles Bowker,
Stikland (Saal 6&7), VGK Delft.
Bid vir die Saaityd-Projek
• Bid vir ons lidmate/gemeente om gehoorsaam te wees aan
die groot opdrag wat ons het om te saai.
• Bid vir lidmate om by te dra tot die projek!
• Bid vir die persone by elke instansie in wie se behoeftes ons
wil voorsien.
• Bid vir die spesifieke behoeftes van elke uitreik dat ons dit
mildelik kan voorsien.
Zoom Gebedsgeleentheid
Sê dankie..
Woensdag 2 Desember om 18:00
• Dank die Here vir die bekendstelling van die projek op
Kontak ds Wouter by wouter@larochelle.org.za
15 November.
of 083 222 6018 indien jy hierby wil inskakel.
• Dank die Here vir ‘n gemeente wat harte het vir mense in
Skakel in via die volgende skakel:
nood.
https://us04web.zoom.us/j/5588039429?pwd=VXI4czE
Bid vir ‘n spesifieke instansie.
VGK Delft - Ons gemeente is al vir jare betrokke by VGK Delft
gemeente. Daar is tans ±50 gesinne in die gemeente met groot
behoeftes aan kos as gevolg van werkloosheid en armoede.
• Bid vir VGK Delft gemeente en die uitdagings wat hulle beleef.
Bederf ‘n Oupa en Ouma – Die Covid 19 Pandemie het ‘n groot
impak op ons seniors in die gemeente gehad veral wat betref
vereensaming, finansies, gesondheid, ens.
• Bid vir die seniors van ons gemeente.

vcmhCc0FucU5JL042NjlNZz09
Ons hoop om jou daar te sien!

Bespreking vir eredienste
Bespreek vir die oggend-en aanddiens via
Google Forms óf skakel die kerkkantoor

Kategete vir 2021 – ons nooi jou om deel
te word!!
Dit is ‘n voorreg om deel te wees van ons kinders se
geloofsgroei. Ons benodig weer persone wat deel wil
wees van hierdie ongelooflike reis. Ons benodig veral
hulp by ons Gr R-3’s.
Indien jy voel dat jy wil help, kontak asb vir Yolandie Vos
by 083 426 0834 of yollievos@gmail.com.

Couch Convo
Ons is in die 3de week van ons reeks:
“Into the Wild”. Skakel elke Sondag
om 18:00 in.

U is welkom om solank vir ons kerssangdiens
te bespreek by
https://forms.gle/5cve1rd7i62xoyKSA
of deur die kerkkantoor te skakel by
021 919 9253.

Saaityd – Projek

Tot en met 6 Des is SAAITYD in La Rochelle. As daar al
ooit ‘n tyd was vir saai, is dit juis nou!!
Nog nooit vantevore was daar soveel kwesbare
mense tussen ons nie en nog nooit vantevore het ons
so ‘n unieke geleentheid gehad om te saai nie.
Wat gaan ons saai: Tasbare produkte.
Inkopiesakkies met ‘n lys van instansies en ‘n
spesifieke behoeftelys is beskikbaar by die eredienste
(deure) en die kerkkantoor. Dit sal waardeer word
indien jy bereid sal wees om van daardie behoeftes
aan te spreek. Inligting is ook beskikbaar op die
webtuiste (onder bedieninge) en via ons sosiale media
platforms.
Gal 6:7 – Wat ‘n mens saai, dit sal hy ook oes.
Dankie dat jy sal SAAI!!

Ons het tot en met einde
Dinsdagbybelstudie
† Elke Dinsdagoggend word ‘n Bybelstudie per
Februarie 2021 geleentheid om ‘n
Whatsapp uitgestuur.
tiendemaand dankbaarheidsoffer † Indien jy hierdie Bybelstudie wil ontvang, kontak asb
te bring.
vir Annemarie de Kock-Malan by
082 518 0039.

Baie geluk aan die lidmate ouer as 80 wat
in die week verjaar
Johan Bindeman – 22 Nov
Alet van der Merwe – 23 Nov
Johanna Fouché – 26 Nov

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: Vrouebediening (Kombuis)

Tannie Babs Barkhuizen van Welverdiend se dogter,
Christine Barkhuizen-Le Roux, is
18 November oorlede.
Roudiens nog onbekend.
Ons bid dat die Here die familie in Sy vertroostende
liefde sal toevou.

Dit is nie genoeg om ‘n Bybel te
besit nie; ons moet dit lees.
Dit is nie genoeg om die Bybel te
lees nie; ons moet luister wat dit
vir ons wil sê.
Dit is nie genoeg om te hoor wat
die Bybel vir ons sê nie; ons moet
dit glo.
Dit is nie genoeg om die Bybel te
glo nie; ons moet daarvolgens
lewe.
William Arthur Ward (1813-1887)

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.

