
Bergsig Boodskap 
4 November 2018 

2 Nov: Charge 

4 Nov: Doop 

10 Nov: Vroue Avontuur begin 

11 Nov: Preekreeks: Advent 

18 Nov: Biidag Beskermings-

dienste 

19 Nov: Kerkraadsvergadering 

20 Nov: Doopkategese 

24 Nov: Betesda-Mark 

25 Nov: KERSSANGDIENS, 

Sertifikaatsondag 

29 Nov: Seniors Kersete 

Ons buurgemeente moet 

groot uitdagings t.o.v. ar-

moede en werkloosheid die 

hoof bied en ons help hulle 

om dit te doen. 

08:15 Klassieke diens 
Ouditorium 
Ds. Mizelle Prinsloo 

10:00 Informele diens 

Ouditorium 

Ds. Mizelle Prinsloo 

Glow Kidz diens (Saal) 

Stephanie Steenkamp 

18:00 @6 Diens 

Arno Mattheus 

Deuroffer: Biblia/Hawesending 

11 November 2018,   
Preekreeks: Advent - Krip 

08:15 Klassieke diens 
Ouditorium 
Ds. Philip Scholtz 

10:00 Informele diens 

Ouditorium 

Ds. Philip Scholtz 

Glow Kidz diens (Saal) 

Stephanie Steenkamp 

18:00 @6 Diens  

Ds. Johan Els 

Deuroffer: Plaaslike VGK 

4 November 2018,  DOOP 

Ek sien hom glimlaggend 
speel in vuil Superman 
kleertjies in ’n vlugte-
lingkamp in Lebanon. Hy 
glimlag. Het seker al die 
ergste van die lewe 
gesien. 
 
Elke kind dáár het iemand 
sien sterf in die Siriese 
oorlog! Iemand waarvoor 
hulle lief was. Ek hoor 
daar woed op die oomblik 
54 oorloë wêreldwyd. 
 
Dit laat my dink aan die 
kinders van Durbanville 
wat “onbesorg” lewe. 
 
Ek wonder hoe die kinders 
in die vlugtelingkampe sou 
ontwikkel as hulle in 
Durbanville gebly het? 
 
Hoe sou ons kinders hul 
omstandighede hanteer 

het as dinge omgeruil 
was? 
 
Die Sinode praat van die 
eerste 1000 dae van ’n 
kind se ontwikkeling en my 
gedagtes spring na die 
Magdalenahuis in Bellville 
wat hier ’n verskil probeer 
maak vir jong ongehude 
moeders wat nie weet na 
watter kant hulle ’n tree 
moet gee nie. 
 
Op die ou end kan ons 
HOOP gee en kan ons dit 
oral doen deurdat ons 
verkondig dat Jesus 
Christus die Verlosser is. 
 
Om HOOP te bring aan 
ander is ’n gawe. Selfs 
hoop te bring vir die 
Durbanville kind wat dalk 
nie so “onbesorg” lewe 
nie. 

 
Dra jy OMGEE en die 
hoop van die Evangelie 
uit? Lyk jou lewe so? 
 
In Koninkrykstyd is die 
kerk die sentrale simbool 
as draer van die kruis in 
die wêreld. Ons dra die 
Evangelie deur verskeie 
bedieninge uit na mekaar, 
maar ook verder as die 
kerk se mure.  Ons streef 
om ’n draer van HOOP te 
wees. Ons vat hande met 
vennote en so omhels ons 
met liefde. 
 
Ons vra jou om ’n draer 
van HOOP te wees daar 
waar jy leef, maar gee 
ook die ekstra treetjie 

weg uit jou gemaksone - 
sprei jou geestelike 

vlerke en omhels ander 
wat dit nodig het. 

KOEKIES  VIR  KERSFEES 2018 
TUSSEN 2008 – 2017 VERSPREI ONS 10 009 PAKKIES 
Begin bak?  So gou as wat die bak-lus jou tref! 

Afleweringsdatum:  25 Nov (Kerssangdiens ) 2 Des by die Kerkkantoor 

Verpak: Kom help asb. op 3 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, Nooddienste, Brandweer, Badisa kan-
toorpersoneel, Nag-skuiling, House of Grace,  New Beginnings, ens. 

KERSSANGDIENS 25 Nov om 19:00 

Die reuk van Kersfees 
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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 

KOEPONS:  

Koop gerus van die koepons om vir straatpersone te 
gee. Een koepon kos R5 en ’n boekie kos R50. U kan dit in u 
motor hou, en uitdeel soos persone u nader vir geld. Alle wins 
wat gemaak word met die boekies, word weer teruggeploeg in 
die dienslewering aan ons eie mense op straat. Koop gerus u 
boekie by Bergsig kerkkantoor, Aurora Spar, by die Green 
Grocer of ook Sondae by die A-Koord tafel. 

Die sopkombuistrokkie is 100% funksioneel vanaf die week Ma
-Vry by die Morningstar rugbyklub oorkant die kliniek. 

ATTIE VAN WYK SKOOL 
Ons bid en glo dat die Here dit alreeds op 2 per-
sone se harte gelê het om die liefde van God met 
die kinders by Attie van Wyk  se Graad R en 4 
klassies te kom deel. Indien jy voel dat dit jy is wil 
jy my nie asseblief kontak op 083 235 1400 of  
neldarou@gmail.com nie.  
 
Baie dankie dat jy saam met ons bid vir arbeiders 
in God se koningkryk.  

SPES BONA GELOOFSGEMEENSKAP 
Ons beplan n huismarkie op Spes Bona die 26ste Okt-
ober as fondsinsameling vir ons jaarlikse Kersete wat 
op 9 Desember gaan plaasvind.  
 
As daar enige iets groot of klein in jou huis is wat jy nie 
meer gebruik nie en vir ons sal skenk sal dit n groot ver-
skil maak in ons bediening.  
Baie dankie dat jy ook vir ons bid terwyl jy die boodskap 
lees 
 
Alles wat julle dink ons sal kan gebruik en nog in goeie 
werkende toestand is kan voor of op 25 Oktober by die 

kerk afgelewer word. Merk dit asb duidelik aan 
Spes Bona of kontak my by neldarou@gmail.com 
of 083 235 1400 dat ek dit kan kom afhaal!  

MAGDALENAHUIS:   

Die aantal swanger vroue wat gehelp word, het baie 
toegeneem en daarom het Magdalenahuis groot be-
hoefte aan kosvoorraad.  U kan skenkings gee van  
enige nie-bederfbare kruideniersware en skoonmaak-
middels tot en met 15 November 2018.   

Merk asb dit duidelik “Magdalenahuis” en laai dit af by 
die Kerkkantoor.  Enige vrywilligers wat betrokke wil 
raak, kan Magdalenahuis skakel by 021-948 3637 en 
met die maatskaplike werksters Stephny en Anneke  
gesels. 

WELGEGUND PLAASDIENSTE 
Elke jaar is daar ’n Kersafsluitingsgeleentheid by 
Welgegund Plaas. Hierdie jaar is dit Sondagoggend 25 
November om 10:00. Daar word Kersliedere gesing, die 
Sondagskoolkinders tree op en daar word ook ’n Kers-
boodskap gebring. Daarna kuier die lidmate, kinders en 
besoekers almal gesellig saam. 

Ons wil soos in die verlede vir die Sondagskoolseuns en
-dogters en ook die ander kinders bederf met ’n spesiale 
verrassingspakkie. Jy kan hierdie uitreik ondersteun 
deur ’n finansiële bydrae te maak voor of op 18 Novem-
ber 2018. Betaal in by die Kerkkantoor en merk dit 
“Welgegund Kersdiens”.   

As jy die Kersdiens wil bywoon of enige verdere navrae 
het, kontak vir Peter Montgomery by sel 084 299 6697. 

House of Grace 
House of Grace benodig dringend ’n losstaande 
klerekas vir een van die dogters.  Indien daar iemand is 
wat kan help hiermee, kontak asb. vir Leonette Burger 
by 082 440 5662.   

Khayalitsha                           

Soos jy weet was daar vernietigende brande in 
Khayalitsha. Twee vroue van die gemeenskap het my 
kom sien. Hulle vra vir enige klere – veral vir kinders 
sowel as enige huisware soos potte en panne. Die Stad 
het blykbaar gehelp met huisstrukture en komberse. 
Hierdie twee vroue is bereid om enige werk te 
doen.  Kontak Annamaré  indien jy wil help. Indien jy 
donasies by die kerk aflaai merk duidelik: Khayalitsha 
brand. 

mailto:neldarou@gmail.com
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 

Ek dink dit is hoe dit gaan 

voel eendag op pad He-

mel toe.  Die groot opge-

wondenheid van ’n won-

derlike vooruitsig, omring 

met opregte kinders van 

die Here.  

Die behoefte om na “It’s 

Time” toe te gaan in Preto-

ria was groot. Die gedagte 

aan busry … nie so groot 

nie.  Somtyds weet ek, dat 

ek die Here uitdaag met 

my behoeftes en dan voel 

ek so klein as Hy gehoor 

gee en my persoonlikheid 

“entertain”. 

Die antwoord kom op ’n 

snikhete dag buite  

Malmesbury, toe Oom 

Angus aankondig by die 

Mighty Men Gesinsdiens, 

dat daar ’n trein Pretoria 

toe gaan.  Nou is daar 

geen twyfel meer nie, ons 

is beslis op pad. 

Ons klim Donderdag net 

voor middernag op en vat 

die lang pad.  Die gees en 

opgewondenheid is groot.  

Ons bid saam vir die 

byeenkoms wat voorlê en 

leer mekaar beter ken op 

’n ander platform.  Die 

groot dag breek aan en 

met ons aankoms by Rhi-

no Park, hou ons saam 

Nagmaal en dra die dag 

op aan ons Here. 

Geen ras, ouderdom, 

rang, titel, geslag en die 

10 kilometer wat ons heen 

en weer loop, speel ’n rol 

in hierdie dag nie.  Jesus 

se liefde is duidelik 

sigbaar.  Hitte, stof en 

wind, keer nie die en-

toesiasme van die mense 

nie en God se teen-

woordigheid is tasbaar in 

die lug.  Ons kom moeg 

maar vervuld weer by ons 

trein aan en begin met die 

terugtog huistoe.  Wat ons 

nie weet nie, is dat ons 

grootste ontmoeting met 

God nog voorlê.  Kort an-

derkant Beaufort-Wes 

breek ons trein onherstel-

baar.  Sonder huiwering 

klim 260 mense uit die 

trein om saam te bid en 

sing.  Die Here lê dit op 

een van ons treinvriende 

se hart om die enjin te 

seën en die masjinis 

bewus te maak van wat 

die Here wil hê hy moet 

doen.  Ons trein het mi-

nute later weer geloop. 

Ons is weereens daaraan 

herinner dat ons God wat 

wonderwerke gedoen het, 

nog dieselfde God is 

vandag. Mag ons altyd 

bewus bly van God se 

onvoorwaardelike liefde vir 

ons. 

Louise Lategan 
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Jesus is op reis na 

Jerusalem. Net toe hy 

‘n sekere dorpie wou 

binnegaan, kom tien 

melaatse mans Hom 

tegemoed. Op ‘n af-

stand roep hulle 

hardop, “Jesus, Here, 

ontferm U oor ons” 

Jesus sien hulle en sê 

vir hulle, “Gaan wys 

julle vir die priesters” 

Op pad daarheen 

word hulle gesond. 

Een van die tien besef 

dat hy genees is. Hy 

draai om en hardloop 

terug en val voor Je-

sus se voete neer en 

bedank en prys Hom. 

Hierdie man was ‘n 

Samaritaan 

Toe sê Jesus. “Was 

daar nie tien wat 

gesond gemaak is 

nie, waar is die ander 

nege dan? Is daar 

niemand anders wat 

omgedraai het om 

God die eer te gee 

nie, behalwe hierdie 

man wat nie eers ‘n 

Jood is nie” Jesus sê 

toe vir die man. 

“Staan op en gaan 

huistoe. Jou geloof 

het jou gered” 

Offergawes begin by 

‘n stilword oomblik en 

terugkyk na God se 

voorsiening. Om te 

herleef watter verskil 

God maak en dan 

Hom te loof met die 

dankoffers wat ons 

gee. Dit is in die 

eerste plek ‘n tasbare 

dankie-sê geleen-

theid. 

Die gee van offer-

gawes is dus ‘n reak-

sie op die groeiende 

bewussyn dat God 

deel van my lewe is. 

Dus ‘n praktiese 

uitdrukking van die 

feit dat ek ‘n dissipel 

van Christus is. 

Baie dankie aan 

elkeen wat sovêr tot 

hierdie Kon-

inkryksveldtog by-

gedra het. Die fondse 

word aangewend 

regoor die spektrum 

van bedieningswerk in 

Bergsig. Wanneer jy 

‘n elektroniese in-

betaling doen, merk 

asseblief duidelik 

“Koninkryk” vir ons 

om dit van die nor-

male dankoffer te 

onderskei. 

Die fokus op hierdie 
veldtog is Okober, 
November en Desem-
ber en strek tot in 
Februarie 2019 

R240 040 

’n Storie uit Lukas 17 

TE HUUR: 

Netjiese tuinwoonstel in Uitzicht. Oopplan.  

Slaapgedeelte met baie kaste. Badkamer met 

stort. Kombuis met  4-plaatstoof en oond.  

Ideaal vir enkellopende dame, nie-roker 

Bel Rinie 084 418 9635 

Huweliksvoorbereidingklasse vir alle  
voornemende paartjies wat gaan trou.   

Vind plaas  5 - 7 November om 20:00 by NGK Bell-
ville-Uitsig, Mountainviewrylaan 17, Ridgeworth.   

Skakel Francois by 082 781 6854 vir meer inligting 

HUIS ARISTEA 
verswakte 

afdeling seniors 

Help om 23 dames en 7 
mans te ondersteun met 

die lysie wat ons van 
Suster Wessels ontvang 

het by huis Aristea.  

Volledige pakket se 
onkoste (± R250). 

Belangstellendes se 
keuses: 

1.  Doen lysie aankope 
self en plaas in 'n oop 
geskenksak (vir nog 

bydraes) 

2.  Skenk enige items op 
die lysie 

3.  'n Finansiële bydrae 
dan doen hul self die 

aankope 

Aflewering van 

pakkies 10 Des.  

 

Enigeen welkom 

om saam te kom. 

083 265 4240 

Christina 

Besoek die Christelike Lektuurfonds se nuwe webblad  en 

laai hulle nuwe toep (“app”) af. 

www.clf.co.za 

OMHELS EN BRING HOOP  

AAN ’N SENIOR 



www.bergsigdv.co.za 

 05:45  
Vrydagoggende  

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

Een keer per jaar sê ons dankie aan die leraars en jeug-

bedienaars vir wat hulle doen en beteken vir die ge-

meente en gemeenskap. Ons bid vir julle bediening! 

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 van ’n verskeidenheid musiekinstrumente en 

vaardighede deur ‘n ervare onderwyser in aanbiddings-

bediening. 

Onderrig om ’n verskeidenheid aanbiddingsmusiek te 

speel en te kan toepas in verskeie musiekstyle. 

Kombineer ’n student volgens vaardighede en ontwik-

keling 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 epos stuur na 

info@worshipcollective.co.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.           

HUISBESOEKTEE 

VIR SENIORS 

Die jaar is daar twee 

huisbesoektees 

gehou vir verskillen-

de ouderdoms-

groepe by Bergsig 

sodat daar lekker 

gekuier en met me-

kaar gesels kan 

word. Die kuiers is 

baie waardevol en 

ons is baie opge-

wonde om in 2019 

dit weer te doen. 

met GROOT dank aan die skenker van die ribs!!! 

Daar is R21 000 wins gemaak en ons is dankbaar vir elkeen wat gehelp het. 


