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Baie welkom by ons erediens
Tema vir November: Die Ewige Lig.
Jesaja 60:19
Die Here sal vir jou ‘n ewige lig wees.

Preekprogram:
Sondag 21 November
09:00 Ds Wouter Olivier
18:00 Ds Jana Dickason
Sondag 28 November
09:00 Dr Annemarie de Kock-Malan
Geen Aanddiens

Preekreeks - Kerk-WEES

Ons het pas teruggekeer na die kerkgebou vir ons
eredienste. Sommige mense vertel dat hulle 19 maande
gelede ŉ erediens bygewoon het. Maar is dit nog nodig
dat ons “kerk” toe kom? Het die direkte uitsendings, die
TV-programme, die videos, ensomeer nie vir ons gewys
‘n mens kan ook só kerk-WEES nie? Waar kom die “kerktoe-gaan” gedagte in elk geval vandaan? Ons gaan vir
die volgende 3 Sondae
aandag gee aan hierdie en
ander vrae rondom kerkWEES.
Tema’s:
1) Om kerk te wees
2) Om gemeenskap te wees
3) Om dankbaar te wees

Jeugprogram: 21 November 2021
(Afsluiting)
 09:00 Peuters: Lokaal B
 09:00 Gr. R - 3 Grasvierkant
 09:00 Gr. 4 - 6 Grasvierkant
Aandprogram:
 18:00 - 19:20 Gr. 7 - 12’s: Kerkgebou

Program vir die week

Dinsdag 23 Nov 10:00: Senior Bybelstudie
Dinsdag 23 Nov 18:00 Kategese afsluiting
Woensdag 24 Nov 8:30 Predikante vergadering

Gebedsprogram 21 November
 Fokusteks: 1 Joh 1:3 Hom wat ons gesien en gehoor het,
verkondig ons aan júlle, sodat julle aan ons gemeenskap
deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is
dié met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus.
 Kerngedagte: “Gemeenskap van gelowiges is ook nie ‘n
keuse wat ons het nie.”
 Gebedsversoeke kan gestuur word aan:
pretorius.mm@mweb.co.za
 Zoom Gebedsgeleentheid : Woensdag 24 November 2021
om 18:00.
Kontak ds Wouter by wouter@larochelle.org.za of 083 222
6018 as jy hierby wil inskakel.
SAAITYD-PROJEK
7 November tot 5 Desember is SAAITYD in La Rochelle! Die
wenakker beginsel van die Bybel bevestig aan ons dat ons
behoeftige mense moet help met middele uit ons wenakkers.
Deel van hierdie hulp is ook voorbidding, tydens ons SaaitydProjek wil ons vir onderstaande instansies/projekte voorbidding
doen - Alta du Toit nasorg, Lucky Lucy (dierebeskerming),
Seniorburgers, Miles Bowker, Stikland (Saal 6&7), VGK Delft,
Manna en Kwartels, Gemeente se Kerspakkies.
Dankie dat jy sal bid hiervoor.
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 instansies na wie toe ons uitreik.
 Bid vir die spesifieke behoeftes van elke uitreik dat ons dit
mildelik kan voorsien
Sê dankie
 Dank die Here vir middele in jou WENAKKER.
 Dank die Here vir die items vir die projek wat reeds in
gekom het.
 Dank die Here vir die goeie werk wat deur elke instansie
gedoen word.

Bid vir ‘n spesifieke instansie
Stikland saal 6 & 7 - Saal 6 en 7 is sale by Stikland
Hospitaal waarin slegs dames gehuisves word. Die
pasiënte het almal versorging nodig as gevolg van hul
onderskeie geestestoestande. Pasiënte bly tussen 6 weke
en ’n paar maande in die saal, maar die sale is altyd vol
aangesien daar waglyste is om opgeneem te word.
 Bid vir die dames wat opgeneem is in saal 6&7 asook vir
hulle families
Huis Miles Bowker - Stikland Hospitaal se Huis Miles
Bowker bied ‘n veilige vesting vir ± 60 pasiënte. Hulle het
voltydse toesig nodig. Die inwoners van Huis Miles Bowker
lei almal aan ‘n geestesgesondheidsafwyking.
 Bid vir pasiënte van Miles Bowker asook die personeel
wat hulle versorg.
Algemene gebedsversoeke
 Kategese afsluiting 21 Nov. Dank die Here vir die
jeugbediening en veral die kategete wat die afgelope
jaar ten spyte van uitdagings getrou die evangelie van
Jesus aan ons kinders en jongmense gebring het.
 Bid vir ons gemeente dat ons ‘n gemeete sal wees
waar die gemeenskap van gelowiges tasbaar en
sigbaar uitgeleef en ervaar sal word.
 Bid vir persone wat ernstig siek is, kanker het en
operasies ondergaan het, mense wat geliefdes aan die
dood afgestaan het, vir God se genade.
 Bid vir ons gemeente se eredienste en geestelike
versorging van lidmate.
 Bid vir die leerders, matrieks en studente wat besig is
met eksamens.
 Bid vir lidmate en gesinne wat die stres en uitdagings
van ‘n moeilike jaar moet verwerk.
 Missie Japan - Bid vir Stephan vd Watt en sy gesin,
ons sendelinge in Japan.
 Oekraïne - Bid vir Shanna, Joseph en sy gesin ons
sendelinge in Oekraïne.
Dankie vir jou getroue voorbidding!
Vir enige navrae: Kontak Ds Wouter Olivier by
083 222 6018 of wouter@larochelle.org.za. of kontak die
kerkkantoor by 021 919 9253 of info@larochelle.org.za.
.

Senior Bybelstudie
Ons senior Bybelstudie vind elke Dinsdag om
10:00 by ons gemeentesentrum plaas.

Zoom-Gebedsgeleentheid

Dankie dat jy as rentmeester erns met jou
offervaardigheid sal maak.
o Woensdag 24 November 2021 om 18:00.
Jy kan jou dankoffers en offergawes op die
o Kontak Ds Wouter by
volgende maniere gee:
wouter@larochelle.org.za of 083 222 6018
 Tydens kerkkantoor-ure by die
as jy hierby wil inskakel.
o Skakel in via die volgende skakel:
kerkkantoor,
https://us04web.zoom.us/j/5588039429?p  ‘n Koevert in die kerkkantoor se posbus te
wd=VXI4czEvcmhCc0FucU5JL042NjlNZz
plaas,
09
 ‘n Elektroniese inbetaling: (EFT)
Ons hoop om jou daar te sien
Absa, NG Gemeente La Rochelle,
Rek no:145 058 0003, Tak: 632005, of
 Via Snapscan. SNAPSCAN
KODE:PMXP94484

Baie geluk aan al ons gemeentelede ouer
as 80 wat in November verjaar
Johann Bindeman – 22 Nov
Henry Potgieter – 23 Nov
Aletta van der Merwe – 23 Nov
Johanna Fouché – 26 Nov

‘

‘

 Deuroffer: Omgeebediening
(Kersetes)

Tertius Retief is Woensdag 17 Nov
oorlede.
Die roudiensreëlings is onbekend.
Ons bid vir Trudie en die familie die troos
van die Here toe.

Wees diensbaar in die Koninkryk
Ons benodig dringend hulp by ons
koffiebediening en die sanitering by die
deure by die eredienste. Kontak gerus die
kerkkantoor.

Saaityd- Projek!
Wat is in jou WENAKKER?
Met ons Saaityd-projek beoog ons om ‘n verskil
te maak in behoeftige instansies en mense se
lewens.
Behoeftelyste is by die deure en by die
kerkkantoor beskikbaar.
Neem ‘n behoeftelys en sakkie en vul dit soos
wat jy gelei voel.
Die gevulde sakkies kan op die WENAKKER in
die kerkgebou geplaas word of by die
kerkkantoor afgegee word.
Dankie dat dit wat op jou WENAKKER is,
vanjaar ‘n verskil in mense se lewens sal
maak.

Jeug 2022 – Hoe kan jy help
Ons benodig Kategete vir ons
gr. 4-6 groep. Indien jy voel dis ‘n
ruimte waarbinne jy jou geloof wil
uitleef kan jy vir Ds Jana Dickason
kontak.
Daar is ook ‘n verskeidenheid
bedienings moontlikhede binne die jeug
en enige iemand wat binne die
jeugbediening wil bedien kontak gerus
vir Ds Jana Dickason – 0826141728 of
een van ons Kategese Koördineerders.

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 media 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.

Beurtkrag uitdagings!
Ons het nie tans die vermoë om tydens beurtkrag die
lewendige uitsendings (“live stream”) van eredienste te kan
uitsaai of op te neem nie.
Indien daar beurtkrag toegepas word in eredienstye sal die
inpersoon eredienste egter voortgaan. U word dus
aangemoedig om die inpersoon eredienste by te woon.

–

Missie Japan Terugvoer

(Liquidambar) Herfsblare in ons buurt

WEG EN TERUG
TERUG EN WEG
Beste La Rochelle
Wanneer ons in Suid-Afrika is mis ons Japan: die opregte toewyding van ons broers en susters
in die RCJ, goedkoop sushi, warmwater bronne ... Maar wanneer ons in Japan is verlang ons
harte intens na Suid-Afrika: na 'n drafpaadjie langs die river met 'n uitsig op die branders, uitvolle-bors lofsange in die kerk, sit om die braaivleis vuur met regte hout (nie steenkool soos in
Japan nie). Maak nie saak in watter land ons is nie, ons is altyd vol verlange na die ander. Asof
ons nooit werklik tuis is nie.
Tog dink ek hierdie gevoel van heimweë na die ‘ander’ huis, is goed vir ons. Dit help ons om
perspektief te behou oor waar ons ware tuiste is. Dit help ons om te verstaan - al is ons omring
deur geliefdes in ons eie tuiste - hoekom ons nog so dikwels gevul word met 'n onbeskryflike
verlange ...'n rusteloosheid. Hierin is ons natuurlik nie alleen nie. Augustinus van Hippo het dit
so beskryf: “Here, U het my vir Uself geskep, en my hart is rusteloos totdat dit rus vind in U.” Of
in C.S. Lewis se woorde: “If we find ourselves with a desire that nothing in this world can
satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world.”
Ons is pas terug in Kobe ná 5 maande in Suid-Afrika. Vandag is die voorlaaste dag van 'n baie
streng 14 dae van kwarantyn. Met die eerste kans wat ek kry, stap ek om die blok onder die
laaste roesrooi herfsblare. My voete mik om die kraakblare raak te trap … Einde
Mei vanjaar moes ek myself keer om nie die drafpaadjies lang Stilbaai se rivier, of die om-diebraaivleis-vuur-sit te visualiseer nie. Anders sou die opgewondenheid ontembaar word. Ironies
genoeg gebeur dit weer net voor ons vertrek na Japan - 5 maande later. Ek kan nie waag om
die Liquidambar bome in hul herfsglorie op te roep, of die drafpaadjies langs ryslande, of die
tipiese soja geure van Japan nie … anders raak die uitsien te erg.

Maar met elke verlange en uitsien is daar die bitterheid van afskeid. En die trane het of geloop
of vlak gelê, twee weke voor ons vertrek al. Veral noudat ons (ek en Stéphan) albei se ouers al
hoe ouer raak en ons ook miskien bietjie meer wysheid bygekry het, voel ons die
vlietenheid van alles aan ons lywe en diep in ons harte.
Maar nou is ons terug, en dankbaar vir ons huis in Kobe met sy boeke en sy koffie en sy kerse.
Vir die klein groepie Christene hier vir wie ons kan bid en wat ook vir ons bid. Partykeer saam
in bidure, partykeer in ons eie stiltetyd. En ons is dankbaar vir 5 maande van diep gesprekke
met familie, vriende en mede-Christene. Dankbaar vir die ryk mengelmoes van Suid-Afrika
waar onbekendes vinnig vriende raak en waar intimiteit so voor die hand liggend is. Want al is
die Japanese bekend vir hulle onberispelike maniere, is intieme menseverhoudinge verseker
nie 'n gegewe nie. Die teendeel is dikwels waar, selfs tussen man en vrou of ouer en kind. Dus
het ons regtig, na 4 ononderbroke lang jare in Japan, heling en troos en diep gemeenskap
ervaar met bloed en -kerkfamilie in Suid-Afrika.
Al het ons duisende kilometers afgelê en meer as 30 gemeentes en groepe besoek … en al
was ons soms té uitgeput om nog 'n keer tasse vir 6 mense te pak en weer in die kar te
klim … was die ontmoetings met vriende en kerke baie nodig en regtig bemoedigend. Ons het
weereens diep onder die indruk gekom van die verskille tussen Suid-Afrika en Japan.
Maar terselfdertyd het die boodskap van Efesiërs 4 ons weereens oortuig van die eenheid
tussen Suid-Afrika en Japan se Christene. "Daar is net één liggaam en net één Gees, soos
daar net één hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net één Here, één geloof, één doop,
één God en Vader van almal: Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon."
Ons weet Japan is ver en soms onverstaanbaar en vreemd. Ons weet ook dat Japan 'n eerse
wêreldland is met duur kospryse en 'n 99% geletterdheidsyfer. Maar die kerk in Japan is klein
(deel van slegs 1% Christene in 'n bevolking van 126 miljoen) en jonk (die RCJ is net 70 jaar
oud), terwyl die kerk in Suid-Afrika groot is met 'n ryk geskiedenis. Die twee lande is ver
verwyderd met onoorbrugbare klowe tussenin. Is dit regtig onoorbrugbaar?
Daar is reeds meer as ‘n halwe eeu se bande opgebou tussen die NG Kerk familie en die
RCJ: 'n brug wat sterk vorm aanneem. Noudat ons weer terug is wil ons weereens baie dankie
sê aan julle wat ons help om brûe te bou tussen die kerke in Suid-Afrika en Japan. En ook
tussen die Christene en nie-Christene in Japan. Ons sal binnekort meer oor hierdie bruê vertel,
maar vir nou wil ons net baie dankie sê vir julle liefde en bemoediging. ありがとうございま
した！
"Ek bedoel dat, as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word, ek deur julle
s'n en julle deur myne." Romeine 1:12
Geskryf deur Carina (namens die Van der Watt gesin) cvdwatt@gmail.com

MAAK 'N BYDRAE

Foto's van links bo na regs onder:
1. Laaste groot pakkery; 2. Moeg gevlieg!; 3. Swellendammers neem afskeid; 4. Stilbaai se
rivier; 5. Uitstuurdiens by Stilbaai gemeente

