
Baie welkom by vanoggend se erediens - 10 Augustus

NG Kerk Vandermerwe
2014

Volgende Sondag 17 Augustus
9:30 NAGMAAL -  Ds Jakkie
Kategese 
Kleuterkerk 
Deuroffer: Gemeentebediening
Gasvryheid: Hoopstraat
AAND: HUISKERK soos gereël deur 
ouderlinge

Ons bid vir:
• Aanbid die Here as die almagtige God 

wat groter is as ons teorieë of grense 
oor Hom. 

• Bid dat ons as gemeente die Here in 
alles sal vertrou soos kindertjies. 

• Bid vir die nominasies van 
kerkraadslede.  Bid dat lidmate gewillig 
sal wees om ook op hierdie wyse deur 
die Here gebruik te word. 

• Bid vir almal wat swaarkry en laste dra.  
Bid vir hulle wat hoop verloor het en wat 
elke dag net “oorleef.” 

• Dra nou alreeds die gemeentekamp en 
kursus gedurende die 3de kwartaal aan 
die Here op.  

Gebedslys
Dra die volgende persone aan die Here 
op: Carl Kirstein (sy broer is oorlede), 
Pieter Orffer, Iris De Necker, Arend 
Moelich, Kobus du Toit en ander 
slagoffers van die motorongeluk.

Hierdie week

13 Augustus
Wyksbyeenkomste: Ds Jakkie

18:30 Skoolwyk
19:30 Merwespont

17 Augustus
Wyksbyeenkomste: Ds Jakkie

18:00 Sentraalwyk
19:30 Nordale

 

Wyke waarin ‘n ouderling/diaken 
se termyn verval, moet asb. 

nominasies inhandig voor 18 Aug.  
Op 17 Aug is daar huiskerk in wyke 

waartydens wyke finaal geleentheid sal 
kry om nominasies te bespreek 

en in te handig. 

Kwartaal tema: Goddelike Grense: God is 
sommer baie groter as ons denke en “grense” 
oor Hom! Ons wil opnuut dink oor God, Sy 
grootheid en Sy teenwoordigheid in ons lewens, 
asook Sy teenwoordigheid en werk in ons as Sy 
gemeente, Sy liggaam!

Sondag 10 Augustus
9:30 EREDIENS - Ds Willem  
9:30 JEUGKERK & Kategese - Ds Jakkie
Kleuterkerk - Carla Rademeyer
Nuwe kinders & hul ouers is baie welkom!
Ouers kan bly tot die kinders tuis voel.
Deuroffer: Jeug
Gasvryheid: Gelukshoop Huiskerkgeleentheid in wyke 

soos deur ouderlinge gereel: 
Sondagaand 17 Augustus 

A life God rewards
kursus deur Bruce Wilkenson
Die kursus strek oor 8 weke en neem 
dieselfde formaat aan as die baie geseënde 
Three Chairs-kursus.
Tyd: Sondagaande vanaf 18:00
Eerste sessie: 31 Augustus

Jou lewe hier op aarde het ‘n impak op 
hoe jy die ewige lewe gaan deurbring.



OUDERLINGE
Akasialaan
Angora
Bergsig
Boesmansrivier
Buitesingel
Doornkloof
Hoofstraat
Hooggelegen
Hoopstraat
Kanaalwyk
Kareelaan
Kruinsingel
Middelrivier
Nordale
Pastoriewyk
Sentraal
Sonop
Tuinstraat
Van Zylstraat
Vandermerwe
Wakkerstroom

DIAKENS
Akasialaan
Angora
Bergsig
Boesmansdrift
Boesmanspad
Boesmansrivier
Bonniepark
Buitesingel
Doornkloof
Forreststraat
Hoofstraat
Hooggelegen
Hoopstraat
Kareelaan
Kruinsingel
Maraisdal
Middelrivier
Op die Kop
Pastoriewyk
Sentraal
Skoolwyk
Sondagsnek
Sonop
Tuinstraat
Vandermerwe
Wakkerstroom

Vakante poste in die volgende wyke:

Nominasies vir Kerkraadslede
Dit is amper alweer tyd dat nuwe kerkraadslede in vakante poste genomineer en bevestig 
moet word.  Dit bly die ideaal dat daar in elke wyk ‘n diaken en ouderling sal wees.  Ons 
gemeente se bediening vind grootliks plaas deur die wykstelsel en daar word baie aktiwiteite 
georganiseer deur die wyke.  Dit is baie belangrik dat daar betyds na nominasies gekyk 
sal word.  In sommige wyke word van hulpwerkers gebruik gemaak.  Indien dit die voorkeur 
van die wyk is, is dit in orde so en is ons dankbaar dat die wyk op so ‘n manier bedien kan 
word.  Die nominasies moet asb nie later as 18 Augustus by die kerkkantoor ingehandig 
word.  Die verkiesing vind plaas 20 Aug tydens die kerkraadsvergadering.  

BYBELSTUDIE - Impak van 
God se wil

Normaalklas: 12 Augustus 
(Studie 9 & 10)

Nie by Hilde se huis nie, 
maar by konsistorie

Dameskringe: 13 Aug - Studie 9
Mans- en werkende dames 

(aand): 
 19 Aug. - Studie 9 

Net weer ‘n herinnering dat ons nog 
steeds broodsakkie sluiters bymekaar 
maak – onthou elke sluiter wat ons 
insamel is nader aan nog ‘n rolstoel vir 
ons ouetehuis.  Ons het alreeds een 
rolstoel gekry van broodsakkie 
sluiters. 

broodsakkiesluiters

HERFSVREUGDE KLEREKAS
16 Aug ( Sa. oggend) - Elna Gerber & Ingrid 

Mann
23 Aug (Sa. oggend) - Lettie Viviers & 

Martie van der Merwe

Dit is weer tyd vir ons Gemeete 4X4 
Roete! Sondag 31 Augustus is dit weer 
sulke tyd! Ons is besig om die reëlings te 
finaliseer, en dit beloof om weer soos in 
die verlede 'n heerlike, samebindende en 
opbouende avontuur te wees vir oud en 
jonk! Hou hierdie spasie maar dop, en 
stof solank jou avontuurlus af!

As enige iemand bereid is om vir ons 'n baksel 
beskuit te skenk vir die gemeentekamp einde 
September, gee asseblief julle name vir Hilde 
of die kerkkantoor.  Dit sal BAIE waardeer 
word.  

4
x
4

Baie geluk! - verjaardae
Hannie Annandale
Marie Swanepoel

Herfsvreugde Klerekas
 se voorraad raak baie min. 
Klere, skoene en beddegoed 

bydraes is baie welkom!
 



TOUCHING HEARTS 
Genesing en toerusting van die bruid van 
Christus sodat ons gereed kan wees vir die 
bruilofsfees met ons Koning Jesus. 
Baie Welkom vanaf Dinsdag 12 Augustus
09:00 Oggend en 06:30 AAND
Moedergemeente Robertson - Konsistorie 
Navrae: Alta Beeselaar 
by 073 425 0090  / altabeeselaar@mweb.co.za

Gemeentekamp
26 - 28 Sept.

 Die NG Kerk is besig met 'n stemproses oor die Algemene Sinode se voorstel om Artikel 1 
van die Kerkorde te wysig. Hierdie Artikel handel oor die Belydenisgrondslag van die kerk. 
Hierdie proses moet eers teen die week van 15 Maart 2015 afgehandel wees, dus het ons 
genoeg tyd om hierdie proses rustig te deurloop en al die inligting deur te gee. Wees 
verseker dat daar deeglike en volledige inligting deur gegee sal word sadat elke lidmaat 'n 
ingeligte keuse sal kan maak.

Die moderatuur van die NG Kerk in SA (Wes-en-Suid-Kaapland) het 'n volledige inligtings-
pakket vir gebruik deur ringe en gemeentes goedgekeur – dit is reeds vroeër hierdie week 
aan gemeentes in ons sinode gestuur. Hou gerus ook die Taakspan Administrasie se 
webblad ( ) dop vir meer inligting. Die kerkraad het met die oog op http://kaapkerkadmin.co.za
hierdie proses as 'n eerste vorm van inligting aan ons lidmate 100 spesiale Kerkbodes 
bestel. Neem gerus een daarvan in die voorportaal. Dra ook hierdie proses solank aan die 
Here op.

Op hierdie stadium is dit belangrik dat elke lidmaat seker maak dat sy lidmaatskap in 
ons lidmaatregister opgeteken is. Kontak die kerkkantoor per e-pos 
(ngkbon@telkomsa.net) of telefonies.

Stemproses:�Belydenisgrondslag�van�die�kerk

Daar is ‘n dubbelkamer en 'n 
enkelkamer beskikbaar in 
Huis Rosenhof, Ashton.  Vir 
meer inligting skakel Martie 
Botha by 023 615 1236 of 
072 227 5925
 

Die Vangnet Akademie vir kreatiwiteit 
het nou ‘n reeks kunsprodukte 
ontwikkel waarvoor ons ‘n mark het. 
Die afvalmateriaal wat ons kan gebruik 
het tot die volgende gekrimp:
Alle karton eierhouers
Koerante
Leë plastiekbottels (500ml,1L,5L)
Geskenkpapier en 
plastiek pilhouers

Ons wil weer gemeentevroue aanmoedig 
om te help brei aan ons “Waardevol vir 
Jesus” poppies vir die uitreike van 
straatwerk.  Die wol en die patroon is by 
die kerkkantoor beskikbaar.  Kom ons 
gebruik die laaste tydjie van die winter en 
sit nog 'n grootse poging in.  

Gemeente Webwerf: Ons maak graag 
bekend dat ons 'n webwerf vir die gemeente 
ontwikkel het. Ons vertrou dat dit 'n handige 
hulpmiddel gaan wees in ons gemeente wees! 
Ons glo dat dit veral nuttig gaan wees met die 
deurgee van inligting, maar dat dit ook 'n 
handige hulpmiddel in elke lidmaat se omgang 
met die Here kan wees! Gaan loer gerus by 
www.ngkerkbonnievale.co.za. 
Maak gerus voorstelle indien daar maniere is 
waarop ons dit kan verbeter.

www.ngkerkbonnievale.co.za
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