
Bergsig Boodskap 
    13 Mei  2018 

IN PAS MET 
GOD 

Stephan Joubert 
 

13 Mei - Sondag 

8:15 Klassieke diens  

10:00 Informele diens 

God skryf my nie af nie, Hy skryf 

my op. Ek is ’n geliefde en ’n 

gestuurde van Christus! 

Teks: JOHANNES 20:10-29 

 

19:00 Aanddiens  

(nie 18:00) 
Leef vandag saam met die Here 

Tekste: Jakobus 4:13-15;   

2 Kor 6:1-2; Ef 5:16 

 

14 Mei - Maandag 

9:30 Oggend 

19:00 Aand 

Reis ligter saam met die Here.  

2 Kor 5:16; Ps 139; Gal 6:2 

 

15 Mei - Dinsdag 

9:30 Oggend 

19:00 Aand 

God se wil gebeur op my tong, 

my hande en my voete:  

5 familiereëls vir Jesus-

navolgers  

1 Pet 2:15-17; 1 Pet 3:17;  

1 Tess 4:3; 1 Tess 5:16;   

2 Kor 8:1-5 

 

16 Mei - Woensdag 

19:00 Aand 

Geloof vat grond in Babilon: 

So dien ek die Here op enige 

grondgebied 

Teks: Jeremia 29:1-11 
 

Let wel: op 16 Mei is daar nie 

9:30 die oggend soos 

aangedui ’n sessie nie. 

PINKSTERPROGRAM: 

moedersdag 

Pinkster 

kosverkope 

ten bate 

House of 

Grace 

Daar word vanaf 14 Mei 
tot 16 Mei 2018 elke 
aand heerlike sop en 

kerriemaavleisvetkoeke 
verkoop.  

U ondersteuning word 
opreg waardeer. 

  Pryse :  

Sop R10.00   

Kerriemaalveis 
vetkoeke R25.00. 

Vanaf 18:15 en na 
dienste 

 

BOEKVERKOPE 
Daar word van Stephan 

Joubert se boeke verkoop 
in die binnehof tydens 

Pinkster.  

14 & 15 Mei  
Gratis tee in binnehof na 

oggendpinkster. Kom kuier 
lekker saam. 

Dankie dat ons elkeen vandag aan ‘n 

ma figuur kan dink, verlang, geniet, 

bewonder, kan waardeer.  

Seën ELKE vrou vandag in Bergsig! 

KINDERPINKSTER: 

13 - 16 Mei saans om 19:00. 

Voorskool - gr 3 sal apart in die saal wees.  

Tema: Groei in Christus 

Aanbieder: Ds. Mizelle Prinsloo 

  

Gr. 4-7 apart in agterste klaskamers.  

Tema: Vreesloos - Groei in wie God wil hê ek moet 

wees.  

Aanbieder: Bea Pretorius 
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THAILAND - VAN HEERDEN  

Klasie en Ida van Heerden is in Suid-Afrika op die 
oomblik. As iemand met hul wil kuier om meer te hoor 
van hul bediening in Thailand kan jul vir Gert Uys die 
projekleier bel by 08/2 807 4455. 

Skakel Annamaré by (021) 976 4106 uitbreiding 103, as jy betrokke wil raak by uitreikprojekte of e-pos na uitreike@bergsigdv.co.za 

ATTIE VAN WYK JAFFELVERKOPE BY 
VINKEL- EN KOLJANDERMARK  

Ondanks die storm en reën van verlede jaar het ons, 
met almal se ondersteuning en God se wonderlike seën 
op die jaffelverkope, genoeg fondse ingesamel om vir 
elke klaskamer asook die personeelkamer ’n wit skryf-
bord te kon koop.  Ons wil baie graag hierdie jaar vir 
hulle dataprojektors aankoop en vra daarom vir julle 
ondersteuning met die volgende benodigdhede: 

So gou as moontlik: 
Leë 2 of 5 liter roomysbakke 
Voor of op 13 Mei op die laatste asseblief: 
Maalvleis  
Hoender (heel of stukke, verkieslik nie pakke vlerkies nie) 

“Bacon bits” Cab foods is huidiglik die goedkoopste 
Gerasperde Cheddarkaas 
Flora Margarien (Groen) 
Blikkies tamatie- en uiesmoor 
Blikkies gemengde groente kerrie 
Blatjang 
Spray n Cook 
3 x  vol gasbottels en koppe (Gemerk met naam, tele-
foonnommer dat ons dit kan terugbesorg asb.) 

Kontak asb vir Nelda Rousseau by 083 235 1400, of per 
e-pos by neldarou@gmail.com 

Baie dankie vir julle volgehoue ondersteuning sodat ons, 
ons naaste se lewens kan verryk! Groete die Attie van 
Wyk uitreikspan 

Breiprojek … ons breiprojek skop weer af.  

In jou ledige uurtjies in die koue aande wat voorlê vra 
ons vir enige iemand wat kan brei of hekel: 

maak asb vir ons blokke van 20cm x 20cm.  

Enige patroon is welkom (strepies, kolle, mossteek, rib-
steek ens!!). Kom kry wol by die kerk of gebruik jou oor-
skietwolletjies. 

Baie dankie by voorbaat. Ons gaan die blokke aanme-
kaar sit en die komberse versprei in die koue winter. 
Kontak Annamaré vir meer info. 

 

KOMBERSE 

Dit raak koud en nat…warm mansklere en komberse is 

baie welkom. Dit sal direk aan die Sopkombuis gegee 

word. 

BELANGRIK OM TE LEES:       

Hulp en Hoop/Sopkombuis: 
Vriende, soos julle bewus is, is ons gemeente betrokke 

by Durbanville-sopkombuis.  

Hoe sal jy optree indien jy deur ’n hawelose persoon 

genader word by die kerk of op straat? 

 Indien die persoon na alkohol ruik en “lastig” raak, 

kyk hom/haar in die oë en wees ferm in jou optrede. 

Sorg dat jy veilig is. 

 Hou die SAPD/Sekuriteitsmaatskappy se nommer 

op jou selfoon en sê vir die persoon dat indien hy/sy 

nie na jou luister nie, gaan jy die spesifieke nommer 

skakel. 

 Moenie beloftes maak namens ander instansies of 

die kerk nie. 

 MOET ASB NIE KONTANT AAN DIE PERSONE 

GEE NIE. 

 Moenie die persoon konfronteer en ’n rede-nasie 

aanknoop, bv. Jy stink na drank…nie….dit ontlok 

aggressie. (Doen dit indien jy weet hoe om so ’n 

gesprek te hanteer). 

VERTEL EERDER AAN HULLE: 

Daar is elke dag van die week ’n sopkombuis by die 

taxi-rank. Daar kan hulle óf 8:00 in die oggend die 

werkswinkel bywoon en dan gratis eet, of hulle kan eet 

met ’n etekaartjie (wat jy by die kerk kan koop teen R50 

’n boekie) óf hulle kan R5 betaal. 

Hulle kan die maatskaplike werker daar sien en  dan 

verder gehelp word. 

Indien jy meer oor hierdie projek wil weet, kontak asb vir 

Annamaré by uitreike@bergsigdv.co.za. Sy is ook 

beskikbaar om met kleingroepe te kom gesels hieroor. 

VOORBIDDING: 

Doen ook gereeld voorbidding vir haweloses  en dat hul 

harte sal oop wees vir die bediening wat aan hul gegee 

word by die sopkombuis. Daar is persone wat hulle in 

moeilike omstandighede op ’n daaglikse basis bedien. 

Doen ook voorbidding vir dié wat daar bedien, dat hul 

sal moed hou en sterk sal staan.  

Vra ook by God hoe jy situasies kan hanteer wanneer jy 

daarmee gekonfronteer word. 

mailto:neldarou@gmail.com


 

Bel  Ds. Mizelle  by 083 394 1101  om deel van die gebedsketting te word of e-pos na: ds.mizelle@bergsigdv.co.za 
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D4J staan vir 
‘Durbanville vier 

Jesus’ en die groep 
word saamgestel uit 
verskillende kerke 

in Durbanville.  
 

Die D4J gebeds-
geleentheid wat elke jaar 
in Mei plaasvind is hierdie 

jaar van 9 tot 19 Mei by El Shaddai Gemeente.  
 

Dit is 10 Dae van intense gebed vir 24 uur per dag. Ag-
tien kerke het laasjaar saamgewerk om hierdie 

gebedsgeleentheid ’n sukses te maak en meer as 2 000 
mense het saam gebid. Die El Shaddai-gebedskamer 

word ingerig met interaktiewe gebedsstasies waar jy en 
jou gesin kan kom bid. Elke kerk kry 24 uur wat gevul 
moet word deur lidmate wat by die gebedskamer bid.  

 
Bergsig vul vandag 13 Mei se 24 ure.  

Gaan maak ’n draai wanneer dit jou pas en bid asb. 
saam met die res van Durbanville vir ons omgewing 

en die wêreld. 
 

Die geleentheid is elke jaar besonders – moet dit nie 
misloop nie!  

 
Kontak Mizelle Prinsloo 083 394 1101 vir enige verdere 

inligting. 

Magriet Roeland Fairtrees 12 Hospitalisasie Herstel en bemoediging 

Hendrik le Roux  Fairtrees  Hospitalisasie Herstel en bemoediing  

Francois Stemmet  Palomino 13, 021 976 9090 Mediese behandeling  Herstel en bemoediging 

Werner Bekker  Silvermist Estate 24, 021 979 0946 Pa oorlede  Troos en bemoediging 

Kobie Voigt  Fairtrees 78 Man oorlede  Troos en bemoediging  

Stienie Lategan  Fairtrees 8 Operasie  Herstel en bemoediging  

Doeks van Niekerk  Fairtrees 67 Operasie  Herstel en bemoediging  

Dirk Carstens  Pelicanstraat 15, 021 976 6444 Kanker  Herstel en bemoediging 

Johan Haasbroek  Vierlandenstraat 24, 021 976 0425 Beroerte  Herstel en bemoediging 

Alida Nel  La Gratitude 25 Mediese behandeling Herstel en bemoediging 

Hercules Stander  Blanc de Noirstr. 26, 021 975 4193 Beenmurgkanker Herstel en bemoediging 

Doreen de Villiers  W/S 229, Legato, 021 976 0914 Bloeding op brein  Herstel en bemoediging 

Danie en AlidaMuller  Zandkloofweg 10, 076 177 7626 Kanker Herstel en bemoediging 

Elri du Preez  Penniesingel 1, 084 592 9595 Mediese behandeling Herstel en bemoediging 

Elena Kriel  Skilpadvleiweg 5, 021 976 8868 Kanker Herstel en bemoediging 

Hanno Fourie  Joostenbergweg 1, 082 822 1531 Mediese behandeling  Genesing en bemoediging 

Vir bydraes of versoeke, skakel Elize  021 976 4106 

BLY ‘N TOP WATERBESPAARDER 

Water bly skaars al reën dit. Waterbeperkings is steeds 

vlak 6B, die hoogste ooit. Teen die tyd het ons nie net aan 

ons sak gevoel hoe duur water geword het nie, maar ons 

sien steeds die impak daarvan op ons tuine en in die land-

bousektor.  

Hou aan spaarsamig leef met die 50 liter water tot jou 

beskikking. Ons damme se watervlakke is reeds laer as 

verlede jaar die tyd. Dag zero is uitgestel, maar volgende 

jaar se somer lê nog voor. Bly bid vir God om te voorsien. 



08:15 Klassieke diens 
Ouditorium 
Ds. Johan Els 

10:00 Informele diens 

Ouditorium 

Ds. Johan Els 

Glow Kids diens (Saal) 

Bea Pretorius 

18:00 @6 Diens 

Arno Mattheus 

Deuroffer: Instituut vir Dowes 

 
20 Mei 2018,  PINKSTERFEES 
VELDTOG: Breathing Room 
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HULP NODIG:  
 
Boodskap: Enkel-ma soek dringend woonplek. 
Verkieslik ongemeubileerd. 
Woonstel aan huis sal goed werk. Fondse beperk  
Maksimum: R5000.00 
Epos Adres: smutsjc@gmail.com 
 
Telefoonnommer: 0844788987 

Wat 'n wonderlike geleentheid is Pinkster nie? Dit is 'n 
tyd om te fokus op geestelike groei en die verspreiding 
van God se Woord!   

Pinkster is ’n baie belangrike tyd in die kerk-
jaar.  Een van die uitkomste van die Bybelse Pinkster-
gebeure was dat die evangelie regoor die wêreld ver-
sprei is in verskillende tale.   

Die Bybelgenootskap vertaal die Bybel in elke taal en 
versprei dan die Woord van die Here namens die NG 
Kerk.  Dit is ook die rede waarom die NG Kerk 
tradisioneel tydens Pinkster spesifiek vir die 
Bybelgenootskap se Bybelverspreiding ‘n spesiale 
kollekte hou.   

Bergsig neem dus ook deuroffers op vir die 
Bybelgenootskap gedurende die tyd. 

By voorbaat, baie dankie hiervoor.  

  

Doen asb tydens Pinkster elke aand vir een van die pro-
jekte voorbidding.   

Daar is 8 projekte: 

Bybels vir gevangenis 

Bybels vir die armes 

Bybelgebasserde geletterdheidsprojek 

Zulu Bybelvertaling 

Bybel vir Dowes 

Hoor die Woord 

Bybel vir Shonas 

Bybel in Santaal 

Om meer oor elke projek te lees, besoek Bergsig se 
webwerf: www.bergsigdv.co.za/aktuelesake 

13 Mei: Pinkster 

20 Mei: Veldtog: Breathing Room 

21 Mei: Kerkraadsvergadering 

22 Mei: Doopkategese 

25 Mei: Seniors 

25 Mei: Uitreikgeleentheid 

26 Mei: Straatuitreik 

27 Mei: Mamma-dag Glow Kidz 

30 Mei: Vinkel-en Koljander-mark 

Om vrywillig om deel te word van die kerk se alge-

mene WhatsApp ‘broadcast’ groep stuur jou naam en 

van na: 071 529 9491  

Veldtog: 20 Mei -10 Junie elke Sondag 
 

Indien jy wil deel raak van ’n kleingroep of ’n gasheer 
huis wil wees vir die tydperk van die veldtog,  

 

 

kontak vir Liezl Loubser –  

geestelikeversorging@bergsigdv.co.za 

Daar is ook gedurende Pinkster die veldtogmateriaal te 

koop in die binnehof teen R20 ‘n boekie. In die veldtog 

gaan ons kyk hoe om elke dag vanuit God se rus te leef.  

Ons haal ASEM in God se teenwoordigheid. Ons leef as 

gemeente ons kernwaarde: RESPEK uit. Ons het re-

spek vir God, vir onsself, vir ander, vir tyd, vir ritme en 

ons algemene lewenswandel. 

BYBELGENOOTSKAP PINKSTERPROJEKTE: 

mailto:smutsjc@gmail.com
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Huweliksvoorbereidingklasse vir alle 
voornemende paartjies wat gaan trou  

Vind plaas op 28, 29 en 30 Mei. Skakel Francois by 
082 781 6854 vir meer inligting. 

Bellville-Uitsig Gemeente, Mountainviewrylaan 17,  
Bellville.  

Ons doen 'n beroep op individue en maatskappye om 'n 
donasie aan die Durbanville Kinderhuis te maak en 
sodoende ons te help om 'n Remediërende onderwyser 
aan te stel en die eenheid toe te rus met leermateriaal.  

Kinders word dwarsdeur die jaar toegelaat tot Durban-
ville Kinderhuis, sommige met min of geen bewyse van 
voorafgaande formele skoolopleiding . As 'n direkte ge-
volg hiervan asook beperkte spasie in openbare skole, 
het die behoefte ontstaan aan 'n remediërende 
onderwyser.  
 
As gevolg van verwaarlosing in hul gesinne, en 'n tekort 
aan rolmodelle wat skolastiese opleiding aanmoedig het 
ons kinders 'n baie lae vlak van skoolopleiding. Som-
mige het reeds 'n jaar of twee herhaal, en voel bang en  
gefrustreer wetende dat hulle nie die nodige vaar-
dighede vir hul huidige kursusjaar het nie. Die vrees vir 
verwerping en bespotting deur mede-leerders breek 
hulle selfbeeld verder af.  
 
Om hierdie situasie teen te werk, wil die Kinderhuis hulle 
help om hulle opvoedkundige tekortkominge aan te 
spreek en sodoende hulle herintegrasie in  
die skoolstelsel te vergemaklik en verhoed dat hulle nie 
skool wil bywoon nie.  
 
Deur 'n remediërende ondersteuningsprogram te skep, 
sal ons hoop en nuwe geleenthede vir ons kinders skep.  
 
Ons is 'n geregistreerde Welsynsorganisasie met PBO 
status en sal dus 'n 18 A sertifikaat aan u kan uitreik vir 
u bydrae.  
 
Kontak my Johanna Strauss asseblief by  
jstrauss@durbanvillekkinderhuis.org.za  
of skakel my by 021 975 6822 sou u graag betrokke 
wou raak of meer inligting benodig.  

Hoe praat ons geld in die kerk 

Vandag gesels ons oor hoe gee ek my 

dankoffer om met my beskikbare fondse die 

wydste impak op die gemeente-aktiwiteite te 

verkry. 

Daar is beter en slegter maniere om my geld 

vir die Koninkryk aan te wend byvoorbeeld: 

Neem ’n boks vol note na ’n plakkerskamp en 

sit dit in die middel iewers op ’n sypaadjie 

neer. Die onmiddellike inwoners het dan die 

vryheid om te neem en te gebruik. Behalwe 

dat dit ’n gestry en gevegte kan afgee, gaan dit 

geen impak hê op die nood in die plakkersge-

meenskap nie. Dit is vir seker die slegter ma-

nier. 

Die beter manier is om aan die gemeente 

dankoffers toe te vertrou. Dit beteken in wese 

dat jy nie vir die gemeente geld gee nie, maar 

deur die gemeente nood aanspreek en be-

dieningsbehoeftes op vele terreine verlig. ’n 

Gemeente soos Bergsig hou deurlopend die 

breër prentjie in gedagte, wat ons geestelike 

integriteit  onderskryf, om as dissipels te “lewe 

met die Here”. Hierin lê groot verantwoorde-

likheid van rentmeesterskap by die leiers, wat 

ons in nederigheid aanneem.  

Daar bestaan 3 redes hoekom u die gemeente 

met u fondse kan vertrou: 

 Ons ken die konteks van ons omgewing, 

binne en buite die gemeente. In hierdie 

geloofsgemeenskap probeer ons om 

koppe en harte te verstaan en bymekaar 

uit te bring 

 Daar bestaan langtermyn kontinuïteit  

teenoor organisasies wat na vore kom en 

oornag verdwyn. 

 Bergsig het ‘n bewese rekord van hoe 

daar verantwoordelik met jou geld omge-

gaan word. 

As Gemeentebestuurder nooi ek jou uit om 

enige vrae rondom die gemeente se finansies 

met my te bespreek. Wanneer ons 2017/18 

finansiële state binnekort beskikbaar word, 

gaan u as lidmaat insae daarin kan hê.  

In Sy diens 

Pieter Henning 

 

Durbanville / Bergsig Seniorgroep 

Lede moet asb. daarop let dat ons MEI-

MAAND VERGADERING op Donderdag 24 

Mei 2018 om 9:30 by Bergsig Gemeente sal 

plaasvind. 

Marion Holm, bekende kunstenaar, sal by 

hierdie geleentheid optree. 

Kom geniet heerlike sop en brood. 

LIVESTREAMING VAN EREDIENSTE 

GAAN NA YOUTUBE, tik in:  

Durbanville-Bergsig Gemeente Sy ligdraers en kliek. 

Durbanville Kinderhuis 

mailto:jstrauss@durbanvillekkinderhuis.org.za


NG Kerk Durbanville-Bergsig      

021 976 4106 • administrasie@bergsigdv.co.za • 
www.bergsigdv.co.za 

Facebook: Durbanville-Bergsig kerk - Sy ligdraers    
Straatadres: H/v. Boland- en Proteaweg, Durbanville 7550 

Posadres: Posbus 479,  Durbanville, 7551         
Kantoor-ure: Ma tot Vry 08:00 - 14:00    

Leraars en kantoorpersoneel kan daagliks by die kerkkantoor gebel  word.

           

24 uur nood vir geestelike & emosionele ondersteuning 071 196 4191 / bergsig911@bergsigdv.co.za            
S33 48.966 O18 39.728  

Bankbesonderhede: NGK Durbanville-Bergsig, ABSA, 1410590154,Tak: 334810 

Durbanville Plaasfees 2019 

Ons nooi jou om deel te wees van die  

2019 beplanningspan! 

Die plaasfeesspan is besonders heg aanmekaar - dit 

raak soos ’n familie! Ons groet die jaar lede van die 

familie wat oor die afgelope tyd ‘n baie GROOT bydrae 

gemaak het tot die sukses van die plaasfees! 

Foto v.l.n.r: LJ & Lara Opperman = Eksterne stalle-

tjies 2013-2018, Pieter Traut = Parkering 2013-2018, 

Hennie Fritz = 2009 Plaasfeeskoordineerder, Terrein 

2014-2017 & raadgewend 2018 en Ilse Fritz = Interne 

stalle-tjies 2010 & 2012, Plaasfeeskoördineerder 2011 

en 2014-2018 (Ilse bly raadgewend in 2019). 

Bel Ilse as jy wil deel word van die span 0823763236  

Vinkel- & Koljandermark  
30 Mei – 2 Junie 2018 

Dit is ’n wintermark met ’n omgeehart vir verhoudinge en 
uitreikprojekte.  

Kom geniet heerlike etes, pannekoek, soetgebak en die 
beste koffie en cuppucino’s van Die Koffieman  

65 + stalletjies met kaartfasiliteite, sentrale betaalpunt, 
snapscan & zapper. 

Aandetes: 
Woensdag 30 Mei: Hoenderpotjie op rys @ R55 

Donderdag 31 Mei: “Pulled pork” met tradisionele koolslaai 
op ’n spesialiteitsbroodjie @ R70 

Vrydag 1 Jun: Beefburger R55, aartappelskyfies 200g @ R20 

 Kom koop solank jou etekaartjies -  beskikbaar vanaf  
6 Mei by die kerk of skakel Edna van Tonder  by 083 302 

4838 vir verdere inligting.  

E-pos by j.evantonder@mweb.co.za 

mailto:j.evantonder@mweb.co.za

