
Bergsig Boodskap 
2 Desember 2018 

11 Des: Doopkategese 

16 Des: Versoeningsdag 

25 Des: Kersdagdienste 8:00  

              & 9:30    

31 Des: Familiediens 19:00 

Die Indiërsending baat by die 

deuroffer. 

08:15 Klassieke diens 
Ouditorium 
Dr. Kobus de Jager 

10:00 Informele diens 

Ouditorium 

Dr. Kobus de Jager 

Glow Kidz diens (Saal) 

AFSLUITING 

Stephanie Steenkamp 

 GEEN AANDDIENS 

Deuroffer: RCA Kaapstad 

2 Desember 2018,  DOOP 

Advent  beteken “nader kom/
koms” of “besoek”.  [Advent 
van die Latyn adventus = ad 
– na + venire = kom.] In 
hierdie seisoen berei ons dus 
voor  vir die naderkoms van 
Christus op Kersfees.  

Ons voorbereiding sluit baie 
dinge in: 

 Ons herinner ons aan 
Israel se hoop op die 
koms van God se 
Messias om  mense te 
verlos, te vergeef en 
te herstel. 

 Ons herinner ons aan 
ons hoop vir Jesus se 

tweede koms. 

 Ons onthou weer ons 
behoefte aan ’n Ver-
losser om ons van ons 
sondes te verlos. 

 Ons berei ons voor 
om tydens Kersfees 
vir Christus in ons 
wêreld en in ons harte 
te verwelkom. 

Deur elke week ’n kers aan te 
steek, berei ons onsself voor 
vir die geboorte van Jesus. 
Elke kers het ’n spesifieke 
betekenis wat ons help om te 
verstaan hoe spesiaal die 
geboorte van Jesus is. 

Week 2 se kers: Vrede 

Week 3 se kers: Vreugde 

Week 4 se kers: Liefde 

Gebruik die Adventkalender 
om jul voor te berei op 
Kersdag wanneer ons aan 
Christus, die Koning, se 
koms en wederkoms dink - 
wanneer almal wat sy 
Naam bely welkom sal 
wees aan sy tafel. 

So treffend was die Kers-
sangdiens die jaar wat dit 
prakties uitgebeeld het. Ons 
het weereens besef dat God 
nie onderskeid tref tussen 
mense wat Hom liefhet nie. 

Neem gerus vir jou ‘n gratis 2019 kalender!  

Jy is welkom om vir iemand buite die Gemeente ook te neem. 

Lees meer oor die 2019 jaartema op bladsy 5. 

08:15 Klassieke diens 
Ouditorium 
Ds. Philip Scholtz 

10:00 Informele diens 

Ouditorium 

Ds. Philip Scholtz 

Deuroffer: Toerusting Missionêr 

9 Desember 2018, 

Die eerste kers van Advent 
word aangesteek. Dit is die 
kers van HOOP. Ons ge-
bruik hierdie kers om saam 
met Christene oor die wêreld 
ons harte en denke voor te 
berei vir die koms van God 
se Seun – Jesus Christus, 
ons Verlosser.  
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Skakel Annamaré by (021) 976 4106 uitbreiding 103, as 

jy betrokke wil raak by uitreikprojekte of e-pos na 

uitreike@bergsigdv.co.za 

MAGDALENAHUIS:   
Die aantal swanger vroue wat gehelp word, het baie 
toegeneem en daarom het Magdalenahuis groot be-
hoefte aan skenkings: “new born babygrows”, 0-3 
maande kleertjies, boudsalf, poeier, badgoed en 
selfs gebruikte babagoed soos dummies, bottels, 
sitstoeltjies, ens.  Merk  dit asb duidelik 
“Magdalenahuis” en laai dit af by die Kerkkantoor.   
Enige vrywilligers wat betrokke wil raak, kan Magdale-
nahuis skakel by 021 948 3637 en met die maatskaplike 
werksters Stephny en Anneke gesels. 

SPES BONA 

 
Spes Bona geloofsgemeenskap se jaarafsluiting vind 
plaas op Sondag, 9 Desember om 11:00. Ons beplan ’n 
middagete saam na die Kerssangdiens en wil graag so 
’n paar verrassings uitdeel. Ons wens vir die volgende 
hulp en of bydraes: 
 
10 x kos-hampers (Checkers of Pick n Pay beskikbaar) 
10 x klein geskenkpakkies vir mans (sal graag wil hê dit 
moet toiletware bevat soos onderarmspuitgoed of skeer-
room -  R50 of minder) 
10 x klein geskenkpakkies vir vroue (ook toiletware -  
R50 of minder) 
50 x kinderpakkies met lekkernye ter waarde van R20 of 
minder. 
 
Ons het ook hande nodig wat sal kan help om vir ons 
hoendersosaties te maak die week vooraf. 
 
Ons gebed is dat God julle in oorvloed sal seën om weer 
tot seën vir ander te kan wees! 
 
Kontak asb vir Nelda by Neldarou@gmail.com of  
083 235 1400 vir enige verdere inligting en ook as jy 
hulp kan verleen!  

HOUSE OF GRACE : VERJAARSDAGKOEKE 

Ons wil graag hiermee vir Christelle Bouwer baie, baie 
dankie sê vir al die jare wat sy so getrou vir elke kind by 
House of Grace bederf het met die allerheerlikste ver-
jaarsdagkoek.  Christelle, hierdie liefdestaak word opreg 
waardeer.   

Ons is nou op soek na ’n dame of ’n paar dames wat 
hierdie taak by Christelle kan oorneem.  Skakel asb. vir 
Leonette Burger by 082 440 5662 indien jy hiermee 
behulpsaam kan wees. 

 

Nog Spes Bona sake … 
 
As daar enige Fisioterapeut is wat bereid is om 
gratis dienste op die plaas aan te bied vir Tannie 
Rachel van 76 jaar met rug- en heupprobleme sal 
ons dit baie waardeer. Al is dit ook student vir  
prakties sal dit ons baie help.  
 
Ons is ook op soek na skooldrag vir Durbanville 
hoërskool (Graad 8, medium grootte in goeie toes-
tand), vir Zanelle, ’n dogter van Spes Bona en leer-
ling van Attie van Wyk skool wat gekeur is vir Dur-
banville Hoërskool.  

Peter Montgomery, Hercules Stander & Oom Joos 

mailto:Neldarou@gmail.com
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Bel  ds. Mizelle  by 083 394 1101  om deel van die 

gebedsketting te word of e-pos na: 
ds.mizelle@bergsigdv.co.za 

Word deel van 'n 
Kleingroep in 2019. 

Individue, egpare, 
gesinne, vriendegroepe 

ensovoorts, kan hier 
registreer om deel te 

word van 'n kleingroep 
by Durbanville-Bergsig 
NG Kerk.  Die indeling 

sal vroeg in 2019 
plaasvind. 

Kliek op hierdie skakel 
of scan die QR code: 
http://bit.do/registreer 

JUNIOR EN SENIOR 
KATEGESELEIERS GESOEK 

Bel Arno 072 955 0670 
Bel Stephanie 083 278 7111 

Kerkkantoor sal gesluit wees vanaf 24 Des  

11:00 tot 1 Januarie 2019. 

Dit sal weer open op 2 Januarie. 

AANDAG: 

DURBANVILLE  
Gemeubileerde 1 Slaapkamer Woonstel ( Flatlet) te 

huur in Vierlanden. 
Badkamer met stort 

Oopplan kombuis/sitkamer 
Veilige parkering  

Water & Elektrisiteit ingesluit R6500/maand 
DSTV addisioneel @ R330/maand 1 Maand huur de-
posito betaalbaar vooruit. Beskikbaar 1 Januarie 2019 

Kontak Elnari Barnard 083 4300 909 

KLEINGROEPE 2019 

Here soos ons na die geboorte van Jesus kyk, 
mag dat U liefde vir ons, ons help om lig te 
wees in die lewe van die mense om ons.  

Berei ons harte voor  vir die vreugde van u 
koms, want Jesus is ons hoop. Amen. 

LIDMAATPREDIKERKURSUS  

DOEL VAN DIE KURSUS 

Waaroor handel die kursus? 

Die Lidmaatpredikerkursus lei mense op, wat geen teo-

logiese opleiding ontvang het nie, om in hulle ge-

meentes hulle predikante by te staan en aan te vul met 

die bediening van prediking.  

Die kursus verskaf basiese opleiding in die volgende 

aspekte van die bediening van prediking:  

 Die aard en wese van prediking in ’n ge-

meentekonteks (Ekklesiologie) 

 Die vermoë om Bybeltekste uit te lê met die oog op 

prediking (Hermeneutiek) 

 Die aanleer van ’n kommunikasiemodel vir prediking 

(Homiletiek) 

 Denominasie-spesifieke opleiding in die uitleg van ‘n 

erediens (Liturgiek) 

Duur van die Kursus 

Die kursus strek tans oor ’n tydperk van ses maande. 

Die inhoud van die kursus is in brosjure formaat 

beskikbaar by Pieter Henning. 

Na afloop van die kursus word ’n Sertifikaat van Voltooi-

ing (as pdf dokument) aan die studente uitgereik wat 

verklaar dat die kursus suksesvol deurloop is. In alle 

gevalle word die toelating tot prediking in gemeentes 

gereguleer deur die bepalings en reëls van die studente 

se onderskeie kerkverbande. 

Akkreditasie 

Die Lidmaatpredikerkursus word deur Communitas 

geakkrediteer. Communitas is die bediening vir Ge-

meentebegeleiding van die NGK (Wes-en-Suidkaap) en 

die VGKSA (Kaapland). Die kursus funksioneer op die-

selfde standaarde en vereistes van ’n VBO-kursus wat 

deur predikante bygewoon kan word, met dien 

uitsondering dat dit aangebied word vir persone sonder 

teologiese opleiding.. 

DIE ROL VAN DIE MENTORLERAAR 

Dit word van studente verwag om die kursus onder 

leiding van ’n mentorleraar te voltooi. Die mentorleraar is 

’n teologies-opgeleide predikant van die student se kerk-

verband. Dit moet verkieslik die predikant van sy/haar 

tuisgemeente Die mentorleraar staan die student by met 

sy/haar toekomstige bediening as prediker. Hy/sy 

verskaf teologiese kundigheid en advies.  

Aangebieder: Dr. Guillaume Smit, verbonde aan 

Communitas 

Datum: Vrydag 1 Februarie 2019 vanaf 17:00 tot 

21:00, en Saterdag 2 Februarie 2019 vanaf 9:00 tot 

17:00 by Durbanville-Bergsig. (Konsistorie) 

Kostes: R350 

Navrae: Ds. Johan Els (ds.johan@bergsigdv.co.za) 

of Pieter Henning (bestuurder@bersgigdv.co.za) 

  

http://bit.do/registreer
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Ons is baie opgewonde om bekend te maak dat in 2019 
Bergsig begin met ’n aanbidding- en musiekakademie. 
Die “Worship Collective: Aanbidding en Musiek Akade-
mie” se doel is om musikante, oud en jonk, geleentheid 
te gee om te leer hoe om ’n musiekinstrument te speel 
en dit aan te wend in ’n  lof-en aanbiddingsbediening. 
By die “Worship Collective Akademie” sal die volgende 
gebied word: 

Onderrig in ’n verskeidenheid musiekinstrumente en 

vaardighede deur ‘n ervare onderwyser in aanbiddings-

bediening. 

Onderrig in ’n verskeidenheid aanbiddingsmusiek te 

speel en te kan toepas in verskeie musiekstyle. 

Plaas studente volgens vaardighede en ontwikkeling in 

verskeie “band” groepe om “band” dinamika te leer, 

asook om as “band” saam te kan speel. 

Indien jy enige vrae rondom die Worship Collective het 

kan jy gerus met Arno Mattheus gesels. Jy kan ook 

www.worshipcollective.co.za besoek of ’n e-pos stuur 

na info@worshipcollective.co.za. 

Hoe praat ons oor geld? 
 

Verduidelik kortliks die drie hoofinkom-

stebronne: 

 Maandelikse dankoffers 

Dit is die bydraes wat lidmate maandeliks, 

per debietorder, kontant of elektronies, in-

betaal. Dit is ons kern-inkomste. 

 Geloofsgelofte-offers 

Dit is die bo-en-behalwe bydraes om die 

uitreikbediening na buite te finansier 

 Koninkrykstyd 

Dit is die een maal per jaar (Oktober tot 

Februarie) bo-en-behalwe bydraes om  

bedieninge na binne te finansier 

 

Hoe kan ons ons inkomste aanvul? 

 Lidmate kan hulle bydraes heroorweeg. On-

geveer 480 gesinne dra tans gereeld maan-

deliks by tot die dankofferpoel. Lidmate wat 

nog nie bydra nie kan dit oorweeg. Ons jaar

-teenoor-jaar dankoffer-inkomste stagneer 

tans. 

 Ons kan ons fasiliteite se verhuring verhoog 

om meer inkomste van buite die gemeente 

te genereer. Die huidige 13% kan verhoog 

na 25% oor die volgende 4 jaar 

 Die Koninkryksveldtog kan beter aangevul 

word.  

 

Met net ’n ¼ van die finansiële jaar wat 

oorbly, hoe lyk ons posisie tans? 

 Dankoffers is bo begroting. Dankie vir u 

gereelde bydraes 

 By GGO het die deelnemers/bydraers 

effens afgeneem 

 Ons is tans heelwat onder doelwit vir die 

huidige finansiële jaar. Ons doelwit is 

R750,000. Tans staan dit by R358 545. 

Baie dankie aan elkeen wat getrou tot die 

Bergsig geloofsgemeenskap bydra 

Pieter Henning (Gemeentebestuurder) nooi jul 

uit om met vrae en voorstelle te kom. Ons wil 

graag die gemeente ingelig hou en met ’n oop 

gemoed na jul voorstelle luister. 

Kontak hom by bestuurder@bergsigdv.co.za 

R358 545  

Al is dit besig tel ons die dae af  

na die Christusfees in afwagting. 



Om vrywillig deel te word van die kerk se 

algemene WhatsApp ‘broadcast’ groep stuur 

jou naam en van na:  

071 529 9491 
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By Bergsig se jaarlikse 

leiersberaad in September 

2018  is besluit (met baie 

gebed en saam gesels) dat 

Bergsig se jaartema vir 

2019 “Lewe in Sy lig” gaan 

wees. Ons gaan veral die 

“Sy” leer ken: Vader, 

Seun en Gees. Hoe kan 

ons hierdie Drie-maar-tog 

een-God leer ken en be-

leef? Die klem dus op die 

Sy (van Sy ligdraers) 

In die eerste drie kwartale 

van 2019 wil ons graag 

stilstaan by die Triniteit 

aan die hand van Joe 

Thorn se boekie 

“Experiecing the Trinity.” 

Joe het die boek geskryf 

vanuit ŉ plek van diepe 

soeke na God tydens ’n 

krisistyd van sy lewe. Ons 

leer veral oor die karakter 

en eienskappe van die 

Vader, Seun en Heilige 

Gees ervaar. Ons gaan 

deur die jaar fokus op 

gebed en ingeoefen raak 

in die luister na Hom en na 

mekaar. Gebed is ons hoof 

fokus in kwartaal vier en 

ons gaan saam deur Die 

Onse Vader werk. 

“Experiencing the Trinity” 

is in gemaklike leestaal 

geskryf en na elke karak-

tertrek van die Vader, die 

Seun en die Heilige Gees 

wat mens deurwerk voel 

dit of jy ŉ bietjie nader 

gekom het aan hierdie 

wonderbaarlike, almagtige, 

heilige God wat ŉ verhou-

ding met ons wil hê. 

Ons het die vrymoedigheid 

om julle as Bergsig lidmate 

wat saam met ons op 

hierdie ontdekkingsreis wil 

gaan, te vra om hierdie 

boekie nou al reeds aan te 

koop. Dan kan jy al in die 

vakansietyd daarin span-

deer, aantekeninge maak 

en volgende jaar 

voorbereid wees en met ’n 

verwagting saam met ons 

hierdie Drie-Enige God 

beter leer ken. 

Die boekie sal op 1 

Desember 2018 in die 

Binnehof te koop wees 

teen R60. Daar is ook ŉ 

selfvertaalde Afrikaanse, 

elektroniese weer-gawe vir 

die wie dit verkies en ons 

kan dit e-pos. 

Daar is ook by ‘Christian 

Audio’, ŉ audio weergawe 

van die boek te koop, volg 

die skakel 

  

https://christianaudio.com/

experiencing-the-trinity-joe

-thorn-audiobook-

download 

Ons gaan ook ’n filmaand 

 05:45  
Vrydagoggende  

Luister ook na getuienisse by www.tgifcape.co.za 

www.bergsigdv.co.za 

hê op die 18de Januarie (met 

springmielies en alles) om 

hierdie tema van die Triniteit in 

te lei. Ons gaan kyk na die 

fiksierolprent “The Shack” (dit 

dra wel ’n 

ouderdomsbeperking van 12 

jaar). Teken solank die datum 

aan! Jonger as 12 sal opgepas 

word in die saal. 

Vir meer inligting kontak vir ds 

Johan of vir Liezl by die 

kerkkantoor. 

2019 TRINITEIT - VADER SEUN GEES  

KOMPETISIETYD 
1STE PRYS: 

Naweek by The Tops Gaste-

huis (Wildernis) R3000 

2DE PRYS: 

Vars lam waarde R1600 

3DE PRYS: 

3 liter Diemersdal Rooiwyn 

KINDERPRYSE: 

(vir die mees kreatief versierde 

blikkie met die meeste geld): 

1ste prys: 

Kinderpartytjie OppiKoppie 
hindernisbaan 14 kinders 

2de prys: 

10 gratis pretritte by die 

plaasfees 

Wenners word 

aangekondig op 

 7 April 2019  
Termes & Voorwaardes geld.  

Vanaf 1 Des 2018 is die kaartjies te koop by die 

kerkkantoor en by Computicket.  

Neem ’n blikkie, maak dit vol 

en staan ’n kans om ’n prys 

te wen. 

https://christianaudio.com/experiencing-the-trinity-joe-thorn-audiobook-download
https://christianaudio.com/experiencing-the-trinity-joe-thorn-audiobook-download
https://christianaudio.com/experiencing-the-trinity-joe-thorn-audiobook-download
https://christianaudio.com/experiencing-the-trinity-joe-thorn-audiobook-download


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 bergsig911@bergsigdv.co.za            

S33 48.966 O18 39.728  

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

KOEKIES  VIR  KERSFEES 2018 
2008 – 2017  ONS HET 10 009 PAKKIES VERSPREI 

Begin bak?  So gou as wat die bak-lus jou tref! 

Afleweringsdatum:  tot 4 Des by die Kerkkantoor 

Verpak: Kom help asb. op 4 Desember om 09:00  
“Vele hande… Ligte werk” 

 

Kom ons verbly eensames en minderbevoorregtes met 

koekies en ’n 

vredesboodskap vir die Kerstyd. 
 

Kontak Ilse Fritz by kerkkantoor vir navrae 
 

Koekies word afgelewer onder andere by :  
Huis Aristea, Huis Kraaifontein,  Huis  Ravenzight, Dienssentrum Kraaifontein, 

Siekeboeg by Fairtrees, La Gratitude, Villa Cortona, Polisiestasie, Nood-
dienste, Brandweer, Badisa kantoorpersoneel, Nag-skuiling, House of Grace,  

New Beginnings, ens. 

SERTIFIKAAT SONDAG Menige het die jaar meer geleer van die Bybel. Prys God! 

SENIORS KERSETE & AFSLUITING EENSGEZINDT 

Elke jaar sluit die seniorgroep hul byeenkomste af met ’n heer-

like Kersete (foto’s regs). Foto onder: Die persone oor 90 jaar 

kry ’n spesiale geskenkie 


