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Baie welkom by die erediens.  
Tema vir Mei: Die Gees wat verlig 

Heb. 6:4 

Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse 

gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees… 
 

Preekprogram: 
Sondag 9 Mei 

09:00 Ds. Wouter Olivier 

18:00 Ds. Jana Dickason 

Donderdag 13 Mei (Hemelvaartdiens) 

19:00 Ds, Jana Dickason 

Sondag 16 Mei  

09:00 Ds. Wouter Olivier 

18:00 Ds. Willem Venter 

 

 
 

Dinsdagbybelstudie 
† Elke Dinsdagoggend word ‘n Bybelstudie per 

Whatsapp uitgestuur. 

† Indien jy hierdie Bybelstudie wil ontvang, kontak asb 

vir Dr. Annemarie de Kock-Malan by 082 518 0039. 

 

 

 

 

Jeugprogram 

08:40 – Peuters (Lokaal B) 

09:00 – GrR tot 3 (Grasvierkant) 

09:00 – Gr4 tot 6 (Grasvierkant) 

Aandprogram: 
18:00 – 19:15 Gr7 tot 12 (Kerkgebou) 

18:00 – 18:45 Aanddiens 

 

Kerkkantoor-ure 
Maandae: 11:00-15:45 

Dinsdae tot Donderdae: 08:00 tot 15:45 
Vrydae: 08:00 tot 14:45 

Covid-19 regulasies is in plek en sal geld 
wanneer u die kantoor besoek. 

 
 

     

Jaartema: 
Die lig waardeur ons Lewe 

 

Beleef liefde 
Groei in Christus 

Deel die Goeie Nuus 

NG Kerk La Rochelle,  

ABSA Bellville, 

Rek no: 1450580003, 

Tak: 632005 
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Program vir die week 
10 Mei: 18:00 Vrouebediening 

12 Mei: 08:30 Predikantevergadering 
 

 

Gebedsprogram 9 Mei 
 Fokusteks van preek: Hand 8:30-31 Hy vra toe vir hom: 

“Verstaan u wat u lees?” Die Etiopiër antwoord: “Hoe sou ek 

kon as niemand dit vir my uitlê nie?” 

 Kerngedagte: Soms het ons ander nodig om ons te help om 

die evangelie beter te verstaan. Soms moet ons weer ander 

help om die evangelie beter te verstaan.  

 Gebedsversoeke kan gestuur word aan 

mmpretorius3@gmail.com 

Moedersdag 
Vandag is Moedersdag. Ons erken en is dankbaar vir alle moeders in 

ons lewens, ons gemeente en ons land wat op watter wyse haar rol as 

moeder uitleef. Ons bid vandag spesifiek vir ma’s.  
 

‘n Gebed op Moedersdag vir vroue 
Here God, U wat meer as ‘n aardse ouer is, ons bid vir moeders, 
vir vroue: 
Vir hulle wat vanjaar geboorte geskenk het aan hul eerste kind – 
ons vier dit saam met hulle. 

Vir hulle wat vanjaar ‘n kind verloor het – ons rou saam met 
hulle. 
Vir hulle wat in die loopgrawe met klein kindertjies is, met vlekke 
op hul klere en sakkies onder hul oë – ons waardeer hulle. 
Vir hulle wat die moeilike pad loop van infertiliteit, deur al die 
toetse, prosedures, moeilike besluite, hoop en teleurstelling – 

ons loop saam met hulle. 

Vir hulle wat pleegouers, mentor-ouers, ouma’s op kinderdiens 
is, ons het hulle broodnodig. 
Vir hulle wat hul kinders omvou met liefde en sorg – ons sê 
dankie vir hulle. 
Vir hulle wat teleurstelling, hartseer en verwerping van hul 
kinders beleef – ons dra hulle aan U op. 
Vir hulle wat vanjaar hulle moeder verloor het – ons rou saam 

met hulle. 
 

Vir hulle wat mishandel is deur hul moeder – ons 
bid vir herstel en genesing. 
Vir hulle wat reeds deur al die toetse van ouerskap is en 

wie se kinders nou uit die huis is – ons is 

dankbaar vir hulle en slaan ons arms om hulle. 
Vir hulle wat enkel is en graag ‘n ouer sou wou wees – 
mag daar onverwagse vreugdes in hulle lewe na vore 
kom. 
Vir hulle wat stiefouers is – help hulle om daardie 
komplekse verhoudings na die beste van hul vermoë te 

hanteer. 
Vir hulle wie se droom van kleinkinders nooit bewaarheid 
is nie, of wie se kleinkinders oorsee bly – sal U hulle 
troos. 
En vir hulle wat swanger is met nuwe lewe – ons staan in 

afwagting saam met hulle. 
Hierdie Moedersdag bid ons vir hulle almal. Ons onthou 

hulle almal en ons eer hulle. Ons deel in hulle vreugdes 
en hulle pyn. 
Here God, U wat ons ware Ouer is, ons Vader en ons 
Moeder, wees by ons almal. Amen  
(Gebaseer op The wide spectrum of mothering  deur Amy 
Young)  
Kontak Ds. Wouter Olivier 083 222 6018/ 

wouter@larochelle.org.za of die kerkkantoor  
021 919 9253 of info@larochelle.org.za vir meer inligting. 

 

 
Die predikante is bewus van mense wat 

siek is, asook mense wat pastorale sorg 

benodig. 

Tydens die huidige vlak-1 regulasies sal 

ons ons bes doen om u pastoraal te 

versorg, hetsy telefonies, via sosiale 

platforms soos Whatsapp of in ‘n fisiese 

ruimte indien u daarmee gemaklik is. 

Daar is ook mense wat siek is of hulp 

benodig wat ons nie van weet nie en 

daarom vra ons u om asseblief die 
predikante of die kerkkantoor te kontak. 
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Jeugnuus 9 Mei 
Ons verwelkom ons jeug terug na die 

vakansie!  
Baie sterkte vir kwartaal 2. Indien jou 

kind of tiener nog nie ingeskakel is by ons 
jeuggroepe nie, nooi ons julle uit om by 

ons aan te sluit. Kontak gerus ons 
jeugkoördineerders. 

Vir enige navrae kontak een van ons 
kategese koördineerders. 

Peuters: Maureen Luus - 083 266 8022 

Gr. R tot 3: Yolandi Vos - 083 426 0834 

Gr. 4 tot 6: Chrisna Brink - 083 462 7366 

Tieners: Herman Botes - 082 345 1414 
 

Aanddiens: 

Ons is baie opgewonde dat ons aanddienste 
weer oop is! Ons aanddienste vind 18:00 in die 

kerkgebou plaas.  
Bespreek jou plek, maar as jy vergeet, is jy 
steeds welkom - ons het ‘n plekkie vir jou!  

Na die tyd kuier ons saam, met ‘n  
koppie koffie! 

 

Nagmaal 
Die nagmaalsgeleentheid van 9 Mei 

verskuif na die oggenddiens 
(Pinksterfees) van die 23ste Mei. 

 

 
 

Baie welkom aan almal wat nuut in 
die omgewing ingetrek het, en ook aan 
enige iemand wat vir die eerste keer by 

ons aanlynerediens inskakel.  
Indien jy meer inligting oor 

La Rochelle gemeente benodig of ‘n 
lidmaat wil word, besoek gerus ons 

webwerf of stuur ‘n epos na 
nglarochelle@gmail.com. 

Welkom vanaf: 
Durbanville-Bergsig: Dooplidmaat 

Ansche Gericke (EB01) 
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Baie geluk aan al ons gemeentelede 

ouer as 80 wat in Mei verjaar 
Sylvia Steyn – 7 Mei 

Christoffel Fourie – 10 Mei 
Ria Odendaal – 13 Mei 

Margie Erasmus – 17 Mei 
Myna Baard – 17 Mei 

Trudie Bindeman – 26 Mei 
Marlene Pretorius – 29 Mei 

 

         
Doop 2021 

Die volgende geleentheid vir 

doopkategese is 27 Mei. 

 Ouers wat hulle kinders wil laat doop kan 

die kerkkantoor kontak by 021 919 9253 

of e-pos na register@larochelle.org.za. 

Doopgeleenthede vind die eerste 

Sondag van elke maand soos 

aangedui op die jaarprogram plaas. 

Covid – 19 protokol geld. 
 

Getuienisbediening Terugvoer 

Besoek ons gemeente se webtuiste vir die 
nuutste nuus uit die Oekraine en Japan. 
https://www.nglarochelle.co.za/  

 
Ons vra dat jy asseblief sal oorweeg om ‘n 

geloofsofferbydrae vir die getuieniswerk van 
die gemeente te maak. 

 

Pinkster 2021 - 16-23 Mei 
Temas vir Pinkster 2021: 

Volwasse- en seniorpinkster: In die 
spore van Barnabas 
Tienerpinkster: Dankbare doeners 
Kinderpinkster: Hand in hand 
Sien die Pinksterpamflet vir meer inligting! 

 
 

Dankoffers en Offergawes 
Dankie dat jy as rentmeester erns met jou 

offervaardigheid sal maak. 

 
Jy kan jou dankoffers en offergawes op die 

volgende maniere gee: 

 Tydens kerkkantoor-ure by die kerkkantoor. 

 In ‘n koevert in die kerkkantoor se posbus 
plaas. 

 Elektroniese betaling: (EFT) 
Absa, NG Gemeente La Rochelle,  
Rek no:145 058 0003, Tak: 632005. 

 Via Snapscan. SNAPSCAN 
KODE:PMXP94484 

 

 
Deuroffer: Diens van Barmhartigheid 
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