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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 28 November 

09:00 Dr Annemarie de Kock-Malan 

Geen Aanddiens 

Sondag 5 Desember   

09:00 Kerssangdiens 

Geen Aanddiens 
 

 

 

 

Van Betlehem tot Kaapstad 

“Kom reis saam en beleef hoe die 

beloofde Lig van eeue terug vandag nog 

lig bring in ons donker wêreld, ja selfs tot 

hier in Kaapstad.” 

(Indien daar beurtkrag is sal daar geen 

oggenddiens wees nie en sal die Kerssangdiens 

die aand 18:00 plaasvind.) 

 

Program vir die week 
Maandag 29 Nov    19:00   Kerkraadsvergadering 
Dinsdag 30 Nov      10:00   Senior Bybelstudie 
Woensdag 1 Des      8:30    Predikantevergadering 

 

 

 

  

    

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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Gebedsprogram 28 November 

 Fokusteks: Luk 17:15-16 En een van hulle het, toe hy sien dat 
hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor 
die voete van Jesus neergeval en Hom gedank ... 

 Kerngedagte: By 'n erediens wys ons ons dankbaarheid 
teenoor die Here saam as gemeente deur God te prys vir wie 
Hy is.  

 Baie dankie dat jy getrou voorbidding doen vir ons 

gemeente, gemeenskap, land en wêreld. 

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

 

Advent 
In die kerklike jaar gaan ons nou Adventstyd binne, ‘n tyd waar 
ons fokus op die koms van Jesus Christus. Ons bid die 
adventsbedes saam met die adventskerse wat ons elke Sondag 

aansteek.  

Eerste Adventsbede - Ons eerste adventsbede fokus op hoop.  
‘n Tyd van hoop waar ons herinner word dat die pyn, seer en 

swaarkry wat ons nou beleef aan die verbygaan is. Christus het 

gekom en sal weer kom. 

Gebed:  Here ons steek hierdie kers aan as ’n simbool van ons 
hoop, mag u lig skyn in die duisternis om ons lewenspad te 

verlig en vir ons hoop bly gee!   

Kom, ja kom haastig, Immanuel - Amen  

 

Saaityd 

Tot en met 5 Desember is SAAITYD in La Rochelle! Ons wil die 
gemeente uitnooi om spesifiek voorbidding te doen vir ons 

Saaityd-Projek. 

Bid vir die Saaityd-Projek 

 Bid vir ons lidmate/gemeente om gehoorsaam te wees aan 
die groot opdrag wat ons het om te saai wat in ons 
Wenakkers is. 

 Bid vir lidmate om by te dra tot die projek! 

 Bid vir die spesifieke behoeftes van elke uitreik dat ons dit 
mildelik kan voorsien 

Sê dankie 

 Dank die Here vir die produkte wat reeds ingesamel is.  
 

Bid vir ‘n spesifieke instansie  

VGK Delft Ons gemeente het al vir jare ’n verhouding met 
VGK Delft gemeente. Daar is tans baie gesinne in die 
gemeente met groot behoeftes aan kos as gevolg van 

werkloosheid en armoede. 

 Bid vir die geestelike leiers om geestelike leiding te gee 
aan die lidmate, bid ook vir hulle wat armoede beleef vir 
moed en voorsiening in hulle behoeftes.   

Manna en Kwartels Manna en Kwartels is ‘n voedsel 
projek wat poog om gesinne, wat weens Covid ‘n finansiële 
verlies ly of ‘n behoefte het aan voedsel sekuriteit, by te 
staan.  

 Bid vir die fisiese en ook geestelike voorsiening vir die 
gesinne, bid ook  spesifiek vir die kinders van hierdie 
gesinne.  

 

ALGEMENE GEBEDSVERSOEKE 

 Bid vir ons gemeente dat ons ‘n gemeete sal wees wat 
daagliks in dankbaarheid teenoor die Here sal leef. 

 Bid vir die Kerssangdiens wat op 5 Desember 
plaasvind. 

 Bid vir die leerders, matrieks en studente wat besig is 
met eksamens asook die onderwysers en dosente wat 
vraestelle moet nasien. 

 Dank die Here vir die reën wat die afgelope week in die 
Suidkaap en dele van die Karoo geval het, bid vir die 
dele waar daar reënskade opgedoen is. 

 Dank die Here vir die mate van stabiliteit wat daar 
tans heers tov die Covid syfers, bly bid dat daar nie ‘n 
volgende vlaag sal wees nie. 

 Bid vir persone wat ernstig siek is, kanker het en 
operasies ondergaan het, mense wat geliefdes aan die 
dood afgestaan het, mense wat op een of ander 
manier geraak word deur die Civid 19 pandemie, bid 
dat God se genade vir hulle genoeg sal wees. 

Dankie vir jou getroue voorbidding! 
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Baie geluk aan al ons gemeentelede ouer 

as 80 wat in Desember verjaar 
Benjamin van Wyk – 1 Des 

Michael Pentz – 6 Des 
Johanna de Jager – 7 Des 

Stephanus Liebenberg – 11 Des 
Catherine v/d Merwe – 16 Des 

Louisa Kohne – 18 Des 
Gertruida Coetzee – 18 Des 

Jacobus Labuschagne – 19 Des 
Maria Smit – 19 Des 

Magdalena Mauer – 20 Des 
Bertha le Roux – 20 Des 

Ingram Lightfoot – 22 Des 
Catorina Potgieter – 22 Des 
Malvina Pretorius – 28 Des 

Margaretha Ozrovech – 28 Des 
 
 
 

 

‘ ‘

 

 

Senior Bybelstudie 

Ons senior Bybelstudie vind elke Dinsdag om 

10:00 by ons gemeentesentrum plaas.  

 

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, 

 ‘n Koevert in die kerkkantoor se posbus te 
plaas, 

 ‘n Elektroniese inbetaling: (EFT) 
Absa, NG Gemeente La Rochelle,  
Rek no:145 058 0003, Tak: 632005, of 

 Via Snapscan. SNAPSCAN 
KODE:PMXP94484 

 

 Deuroffer: Omgeebediening 

     (Kersetes)  

 

Nuwe Lidmaat 

Kareedouw: Andries Johannes Struwig 



 

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. 
 

Hulp benodig vir die Saaityd-Projek 

Hulp word benodig met die uitsortering van die 
Saaityd-projek se items op  

6 Desember om 10:00 by die gemeentesentrum.  
Indien jy kan help kontak asb die kerkkantoor by 

021 919 9253. 
 
 

 
 

 
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. 

 
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. 

Peuters: Maureen Luus –  

083 266 0834 

Gr R-6: Yolandi Vos – 083 426 0834 

Tieners: Herman Botes – 082 345 1414 
 
 
 

 
 

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.

 


