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3 Junie: Biddag vir Ekologie 

10 Junie: Biddag: Jeug & 

Kategese 

17 Junie: Vadersdag & Pappa-

dag GLOW diens 

18 Junie: Kerkraadopleiding 

19 Junie: Doopkategese 

22 Junie: Skole sluit 

23 Junie: Betesda-mark 

24 Junie: Uitstuursondag 

Biddag: Middel- en Rehabili-

tasieafhanklikes 

25 Junie: Vakansie-Uitreike 

In die Bybel is 500 verse 
oor gebed, 500 oor 
geloof en 2 350 oor geld 
en besittings.  Sestien 
van die 38 gelykennisse 
van Jesus gaan oor die 
regte hantering van geld 
en besittings. Het jy dit 
geweet? 
  
As Jesus dan so baie 
oor geld gepraat het, 
wonder ek hoekom ons 
so bang is om daaroor te 
praat? 
 
Die veldtog waarmee 
ons besig is handel oor 
om balans te vind tussen 
hoe jy leef en waartoe jy 
in staat is. Daar word 
gekyk hoe om ruimte te 
skep om asem te haal 
in ons skedule, ons 
finansies en ons ver-
houdings. 
 
Vandag praat ons nie 
net oor geld nie, maar 
die asemhalingsruimte 
wat jy vir jouself skep 
binne jou finansiële leef-
wêreld. 
 
Miskien moet ons ge-
nerasie baie meer braaf 
wees en die finansiële 
saak takel en met ons 
kinders meer daaroor 
praat. Hulle leer van 
vroeg af hoe om geld te 
waardeer, te spaar, te 
deel met minderbevoor-
regtes. 
 
Ons moet ook met ons 
gesinne gesels oor 
verantwoordelik gee.  
 
Ons moet ophou om 
skuldig te voel wanneer 
mense bedel. Ons moet 
eerder middele en geld 
gee aan instansies waar 
dit goed aangewend 
word en ’n volhoubare 
verskil maak. 
 
Die pamflet by die deur 

sê: “Give a hand-up! Not 
a handout.” Wanneer 
ons “handouts” gee, kan 
ons onwetend bende- 
aktiwiteite, verslawing en 
bv. die oprigting van on-
wettige strukture 
aanwakker sowel as 
mense op die straat hou 
omdat dit ekonomies 
raak om op die straat te 
leef!! 
 
Volgende week se tema 
is op die oog af ab-
strak: Kies om te kul. 
Ons leer dan meer oor 
asemhalingsruimte in 
verhoudings. 
 
Die veldtogmateriaal is 
gratis in Afrikaans 
beskikbaar (met toe-
stemming van CUM 
boeke) op die webblad 
by die skakel 
“kleingroepe”. 
 
Oor Andy Stanley skry-
wer van die reeks: 
Onthou dat “North 
Point”, waar hy bedien,  
gefokus is op dissipel-
making en daarom preek 
hy nie net vir gelowiges 
nie, maar ook onge-
lowiges. Jy sal agterkom 
dat die preke bietjie 
uitdagend voorkom maar 
onthou om al die ses-
sies saam in geheel te 
luister en te oor-
dink. Die  
groter prentjie 
gaan baie sin  
maak.  
 
Enige vrae  
kan gerig  
word aan  
ds. Johan. 
 
 
Wanneer jy tevrede is 
met wat jy het, is jy 
skatryk!  
 
 
 

VERANTWOORDELIKE 
GEE-OPSIES SLUIT IN: 

 Gee jou onnodige ge-
bruikte, maar tog net-
jiese klere, skoene, 
meubels, komberse, 
kombuisware by ’n 
kerk in sodat hulle dit 
kan versprei na 
erkende instansies. 

 Gee jou tyd by instan-
sies. 

 Bied hulp aan projek- 
inisiatiewe by kerke 
en erkende instansies. 

 Word ’n Geloofs-
gelofte-Offer donateur 

 Gee jou dankoffer en 
deuroffers. 

 Koop ‘n MES-boekie 
en gee ’n ge-
skenkbewys vir ’n ete 
aan ‘n hawelose. 

 Bid vir instansies en 
projekte. 

 Gebruik jou gawes om 
ander te help bv. in-
dien jy sterk adminis-
tratief is word ‘n vry-
williger by instansies 
wat administratiewe 
hulp benodig. 

Leef en gee verantwoordelik ... 

08:15 Klassieke diens 
Ouditorium 
Ds. Johan Els 

10:00 Informele diens 

Ouditorium 

Ds. Johan Els 

Glow Kidz diens (Saal) 

Bea Pretorius 

18:00 @6 Diens 

Arno Mattheus 

Deuroffer: Jeugwerk 

3 Junie 2018,  DOOP 
VELDTOG: Breathing Room 
Biddag Ekologie 

Ons beywer ons om die Jeug van 
SA in ’n persoonlike verhouding 
met Jesus te kry. 

08:15 Klassieke diens 
Ouditorium 
Pieter Henning 

10:00 Informele diens 

Ouditorium 

Ds. Wynand Breytenbach 

Glow Kidz diens (Saal) 

Ds. Johan Els 

18:00 @6 Aanddiens 

Bea Pretorius 

Deuroffer: Magdalenahuis 

10 Junie 2018,   
VELDTOG: Breathing Room 



Bladsy 2  Bergs ig Boodskap  

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

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. 

Durbanville-Bergsig hou daarvan om saam met vennote 

te werk en nie noodwendig die UITREIKwiel van voor af 

ontwerp nie. Ons versterk mekaar se hande. Ons sluit 

die jaar aan by die Winterhoop-projek en gee hoop en 

warmte deur komberse in te samel. Ons versprei dit 

waar nodig deur die Winterhoop-projek en ook by die 

plaaslike sopkombuis. Dankie vir jul bydrae. 

Durbanville | Attie van Wyk | Wes-Kaap 

4 dae | R220 | Kos / T-hemp ingesluit  

Dien | Gee | Ontvang 

10 -13 Julie 2018 
ImagineKidz  

Transkei | Zithulele | Oos-Kaap 

15 dae | R3 500 | R230 pd 

Blootstelling | Leesskool | Bouwerk 

25 Junie - 8 Julie 2018 

Durbanville | Straatslaap| Wes-Kaap 

1 aand | Slaapsak | Warm klere 

Ervaar | Beleef | Leer  

22 Junie 2018 
Kontak Wynand as jy wil deelneem: 

 071 640 9797 

Blootstellingsgeleentheid 

Die jeug van Bergsig reik uit  

in die Wes– en Oos-Kaap 

Ds. Wynand benodig ’n groot voertuig met 7 sitplekke 

om Transkei te besoek in die Junievakansie. Vir die tyd 

wat die voertuig op die uitreik is en u miskien ’n voertuig 

benodig sal daar ’n ander motor tot u beskikking wees. 

KOMBERSE 

Dit raak koud en nat…warm mansklere en komberse is 

baie welkom. Dit sal direk aan die Sopkombuis gegee 

word. Ons dra by tot die Winterhoop-projek bl. 3. 



Hierdie gebedsblokkie gaan jy elke week sien. Dit is die kerk se gesamentlike gebedslysie.  

Ons gaan elke week as gemeente vir 3 goed saam bid. So wees op die uitkyk vir die blokkie en bid saam.  

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

Bladsy 3  Bergs ig Boodskap  

Lyndall van Staden  Botterblomst. 52, 021 975 2219 Mediese behandeling  Herstel en bemoediging 

Jurita Möller Tottumstr. 6. 021 976 0322 Mediese behandeling  Herstel en bemoediging 

Martin Slabber  Hibiscuspark 13, 021 975 1517 Broer oorlede  Troos en bemoediging 

Alex Kriel en kinders  Skilpadvleiweg 5, 082 852 0433 Vrou en ma oorlede  Troos en bemoediging 

Hendrik le Roux  Fairtrees  Hospitalisasie Herstel en bemoeding  

Carol Stemmet  Palomino 13, 021 976 9090 Man oorlede  Troos  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 Alida Muller  Zandkloofweg 10, 076 177 7626 Kanker Herstel en bemoediging 

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

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

Vir bydraes of versoeke, skakel Elize  021 976 4106 

Alan Paton, die gevierde skrywer en filosoof, het gesê: 

“Die grond is heilig. Dit kom immers van die Skepper 

self. Onderhou dit. Beskerm dit. Sorg daarvoor, want dit 

onderhou die mens, beskerm die mens, sorg vir die 

mens. Vernietig die grond, en jy vernietig die mens.” 

 

Dié aanhaling en talle gedeeltes in die Bybel maak dit 

duidelik dat die welsyn van die skepping en die welsyn 

van die mensdom onskeibaar is. Hoe mense leef, het ŉ 

direkte impak op die skepping en wat met die skepping 

gebeur. Om hieroor na te dink word die eerste Sondag 

in Junie elke jaar as Biddag vir die Ekologie ingeruim. 

 

In Bergsig is dit deel van ons Koninkrykbestuuringe-

steldheid. 



GASVRY BY EREDIENSTE 
Bergsig het lidmate nodig 

wat by die eredienste kan 

help om mede-lidmate 

gasvry te ontvang.  

Ons span het bietjie dun 

geraak en ons wil dié wat 

dit gereeld doen ook ’n af- 

naweek gee. 

Persone wat help by die 

eredienste doen diens by 

die deure waar hul die 

Bergsig Boodskap 

nuusbrief uitdeel en ook 

ander items bv. leesstukke 

of veldtogmateriaal soos 

boekies / pamflette.   

Die spanne help ook om 

offergawes op te neem in 

die diens en deuroffers by 

die deure na afloop van 

die dienste. 

Daar is vier nagmaal-

geleenthede in ’n jaar en 

dit is soms nodig om te 

help nagmaal uitdeel aan 

gemeentelede.  

Gee asb. jou besonder-

hede in by die kerkkantoor 

by Elize Botma as jy 

bereid is om hiermee te 

help. Haar e-posadres is: 
administrasie@bergsigdv.co.za 

Daar word vooraf gereël 

met jou as dit jou beurt is 

om die Sondag diens te 

doen.  

Al wat jy moet doen, is om 

op te daag en te help. 

Ons maak staat op jou om 

ons met die belangrike 

diens te help om GASVRY 

op ’n Sondag te wees. 

Ons het veral by die In-

formele diens hande 

nodig. Baie dankie vir die 

vrywilligers wat hand op-

gesteek het, maar kort 

egter nog ’n paar! 

LIVESTREAMING VAN EREDIENSTE 

Bergsig se preke word 10:00 Sondagoggende en 18:00 

by die @6 Aanddiens lewendig uitgesaai. Dit beteken jy 

kyk na die preek op die tyd wat dit uitgesaai word via die 

internet. Terwyl hul preek is daar dus die hele tyd ’n ka-

mera op hulle gerig wat die diens lewendig uitsaai op 

die internet. 

Weg met vakansie, tuis siek of wat ook al en jy wil nie 

Bergsig se eredienste mis nie … skakel dan in via jou 

rekenaar, selfoon, tablet of “smart” TV met YouTube:  

OPSIE 1 

1. MAAK DIE WEB OOP 

2. TIK BY JOU SOEKENJIN IN: 

www.bergsigdv.co.za 

klik op die skakel media/livestreaming 

3. Klik op die skakel in blou gemerk: 

Durbanville Bergsig Gemeente Sy ligdraers. 

4. Kies jou preek (lewendig / 1 uit argief)] 

OPSIE 2 

1. MAAK DIE WEB OOP 

2. TIK BY SOEKENJIN IN: YOUTUBE 

3. TIK IN SOEKBLOKKIE BY YOUTUBE:  

Durbanville-Bergsig Gemeente Sy ligdraers en klik. 

4. Kies jou preek (lewendig / 1 uit argief) 

 

Onthou “livestreaming” / lewendig kyk, gebruik data. 
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P A N N E K O E K V I E R 

H L C B R A A I F O I I G 

E L E K K E R T E E C F E 

R Z X S I E L V T D R F T 

D M A K I E T I E S A O A 

E W W P R E T E E E A K L 

N S Y M O O R G G L B I E 

K Q N W H K B I B W K L G 

I G I L O J S I G E N O T 

N W K A B E G P E Q A R I 

G M U S I E K D O R D V U 

TEMA: Feesvier 

Daar is  24 woorde  in die rooster 

weggesteek.  Hulle kan horisontaal, vertikaal of 

diagonaal gelees word en oorvleuel soms.  

Volgende week publiseer ons die woorde. 

WOORDSOEK deur Heidri Mittendorf 

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

taxi-staanplek in Durbanville. Ses gemeentes span 

saam om die projek te bedryf. Daar kan straatmense óf 

8:00 in die oggend die werkswinkel bywoon en dan gra-

tis eet, of hulle kan eet met ’n etekaartjie (wat jy by die 

kerk kan koop teen R50 ’n boekie) óf hulle kan R5 be-

taal. Hulle word ook daar bedien met die Woord. Ds. 

Johan Els en Annamaré besoek hulle gereeld. Die boe-

kies met etekaartjies is by die A-Koord tafel op Sondae 

beskikbaar. Hierdie is deel van ons “gee verant-

woordelik” inisiatief en ondersteun die MES instansie. 

Straatmense kan die maatskaplike werker daar sien en  

dan verder holisties 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. 

HULP EN HOOP SOPKOMBUIS (MES) 



BABA- EN KLEUTERFASILITEITE 

Naby die damesbadkamer onder die galery is ’n lokaal 

ingerig vir ouers met babas en kleuters. 

Daar is ook fasiliteite agter die liturgiese ruimte. ’n Fami-

liebadkamer is daar beskikbaar met ’n doekomruilstasie. 

Beide lokale het klank en beeld. 

Gebedskamer onder trap kan gebruik word deur ma’s 

wat baba’s borsvoed. 

 05:45 Vrydagoggende  

Luister ook na getuienisse by www.tgifcape.co.za 
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Hoe praat ons 
geld in die 
kerk? 
 

LET ASB. DAAROP: 
Andy Stanley sê dat 
Christene erns moet 
maak met finansiële 
rentmeesterskap en  
veral met onnodige 
skuld wat ons aangaan 
(dit word gedryf deur 
ons verbruikerskultuur).  

Hy sê onnodige skuld 
word baie keer gemaak 
omdat ons ’n leefstyl wil 
onderhou wat in die 
werklikheid nie nood-
wendig lei tot ’n lewe 
van kwaliteit nie.  

’n Kwaliteitlewe begin 
by die ken en daag-
likse kies vir Jesus en 
sy waardes. Dit be-
teken egter nie dat as 
jy skuld het jy nie kind 
van God is nie!  

Jesus waarsku telkens 
sy volgelinge teen 
oormatige skuld (die 
dien van Mammon) as 
gevolg vàn wêreldse 

materialisme wat nie 
kan bevredig soos Hy 
nie.  

Wees versigtig om Andy 
nie hier veroordelend te 
hoor nie, maar pas-
sievol oor die onder-
werp.  

Ons finansiële slawerny 
verhoed dat ons Jesus 
op die regte manier kan 
volg; dit keer dat Hy ons 
Meester kan wees. Dit 
bind ons vas in angstig-
heid en spanning.  
 
Dit veroorsaak ook dat 
ons ons Bybelse roe-
ping kan afskeep waar-
volgens ons ander moet 
dien, want ŉ persoon se 
finansiële wanorde 
maak dat alles in die 
lewe op die ou einde 
oor homself gaan. 
 
Teks: Lukas 16:13 
“Geen huisbediende 
kan vir twee base 
tegelyk werk nie, want 
hy sal òf die een minder 
ag en die ander een 
hoër, òf vir een meer 
oor hê en die ander een 
afskeep. Julle kan nie 

God en Mammon dien 
nie.” 
 
Geld verhoog nie jou 
lewenskwaliteit nie, 
maar finansiële speel-
ruimte. Om die waar-
heid te sê, jy het dalk ŉ 
laer lewenstandaard 
nodig ten einde jou le-
wenskwaliteit te ver-
beter. Jy gaan sukkel 
om Jesus se leringe te 
gehoorsaam as jy op 
finansiële gebied geen 
ruimte het om asem te 
haal nie, want Hy sê 
ons moenie bekommerd 
wees nie.  
 
Jy gaan jou dikwels baie 
bekommer as jy nie jou  
finansiële grense ken 
nie. Moenie toelaat dat 
jou finansies jou 
meester word nie. 
 

Kyk na die wilde voels: 
hulle saai nie en hulle oes 
nie en hulle maak nie in 
skure bymekaar nie; julle 

hemelse Vader sorg vir 
hulle.   Is julle nie baie 
meer werd as hulle nie?      
Matt 6:26  

Omdat ons mense is, is dit 
so moeilik om te glo! 
Lees weer Psalm 36 : 6-10 
waarin God se trou aan 
ons weer bevestig word. 
 
Ons onderskat God heel-
temal en vertrou ons eie 
vermoëns amper bo wat 
God vir ons kan doen. 
 
Ons nooi lidmate om ‘n 
geloofsprong te maak so-
dat hul finansiële rus kan 
ervaar. 
 
Dit is belangrik vir Bergsig 
se kerkraad om lidmate 
toe te rus. 
 
Indien daar iemand in die 
gemeente is wat passievol 
brand om vanuit ’n Ko-
ninkryksperspektief  ander 
lidmate toe te rus wat 
smag na meer inligting oor 
die onderwerp, kontak 
Pieter Henning by  
bestuurder@bergsigdv.co.za 

 
 

Om vrywillig deel te word van 

die kerk se algemene 

WhatsApp ‘broadcast’ groep  

stuur jou naam en van na: 071 529 9491  
Dirk Bosman 

Peter Montgomery  

Adriaan Tromp 

Kerkraadslede herkies: 

Durbanville-Bergsig se geouditeerde finansiële state is beskikbaar in die algemene  

kantoor indien lidmate belangstel om dit na te gaan. Julle is welkom! 

Weens die skade van die afgelope droogte, beoog 
ons om die tuin weer op te knap en ’n nuwe baadjie 
aan te trek, teen so laag as moontlike koste, indien 
enige. 

Ons neem dus hiermee die vrymoedigheid en nooi 
alle tuinbeplanners/ontwerpers uit om aanbevelings 
te maak oor hoe en wat gedoen kan word, met veral 
die oog op so min as moontlik onderhoud en mini-
mum watergebruik. 

Skakel André by fasiliteite@bergsigdv.co.za 

TUINpraatjies 



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 

Aan al die Uitreikprojekte en veral vir die Projekspan van Vinkel-en-Koljandermark … baie, baie 
dankie vir julle harde werk by die mark. Dit was ‘n reusesukses op vele terreine … ja, daar het 

mooi fondse ingekom, maar die stories en getuienisse span die kroon.  


