
Bergsig Boodskap 
   10 Junie  2018 

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 

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. 
 
Die week se tema is:  
Kies om te kul … in die 
goeie sin van die 
woord sodat ons posi-
tiewe leefruimte skep, 
dus asemhalingsruimte 
in verhoudings. 
 
Lees Gal 6 : 1-10 
Teks: Efesiërs 5 : 21 
“Wees uit eerbied vir 
Christus aan mekaar 
onderdanig.” 

 
Wanneer ons ŉ verant-
woordelikheid vat wat 
ons eintlik self behoort te 
dra en dit oorskuif op ons 
huweliksmaat of kinders, 
selfs kollegas, is dit soos 
om vir hulle ŉ groot, 
swaar klip te gee en te sê 
hulle moet dit vir ŉ ruk 
vashou.  
 
Ons vra dat hulle ŉ 
verantwoordelikheid moet 
dra wat ek weet eintlik 
myne is. Die probleem 
ontstaan wanneer ons 
van hulle verwag om die 
verantwoordelikheid vir ŉ 
lang tyd te dra. Omdat 
hulle nie gemaak of 
toegerus is om daardie 
verantwoordelikhede te 
dra wat eintlik aan ons 

behoort nie, begin hulle 
stadigaan moeg word. 
Dan ontstaan probleme 
en spanning. 
 
Daar is dalk nie genoeg 
tyd om alles te bereik wat 
jy graag wil of om alles te 
doen wat die kultuur sê jy 
moet doen nie. Jy sal 
dalk met iets moet “kul”. 
Die vraag is: Waar gaan 
jy kul? Vir wie gaan jy 
kul?  
 
In jou begeerte om die 
beste uit die lewe te haal 
moet jy onthou om altyd 
bo alles lojaal te bly aan 
die vir wie jy lief is – die 
mense wat God vir jou 
gegee het en vir wie Hy 
jou geroep het om lief te 
hê. 

Saam met ruimte tussen ons 

08:15 Klassieke diens 
Ouditorium 
Ds. Schalk van Wyk 

10:00 Informele diens 

Ouditorium 

Arno Mattheus 

Pappa-dag Glow Kidz 

diens (Saal) 

Ds. Mizelle Prinsloo 

18:00 @6 Diens 

Arno Mattheus 

Deuroffer: Borg-’n-Kamer 

17 Junie 2018,  VADERSDAG 
Biddag Blindes 

Magdalenahuis is ’n groot rol-
speler in die veld van voorko-
mingdienste,  krisis-swanger-
skapsberading, aanneming en  
herkomsfasilitering.   

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 

Om ons honger magies te vul het benodig ons: 

1kg macaroni, 2kg spaghetti, 5 kg suiker, 4 blikke ertjies, 

4 blikke gemengde groente, 4 blikke gekapte tamaties, 

60l langlewe melk, beskuit, 12kg hawermout, 16 blikke 

tuna, grondboontjiebotter, konfyt 

KOMBERSE Baie dankie vir die komberse wat ons reeds ontvang het. 

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. 

Vinkel & Koljander Mark 2018 sê dankie 

Vinkel & Koljander Mark 2018 was ’n reuse sukses. Die 
mark het ’n 40 % groei getoon. Alle eer aan ons He-
melse Vader vir Sy hand oor en onder die mark. 

Sonder die Here kan daar nie so ’n groot projek 
aangepak word nie. Sonder mensehande kan die mark 
ook nie plaasvind en ‘n sukses wees nie. 

Dit was voorwaar ’n spanpoging van Bergsig en die 
onmiddelike gemeenskap. Dankie aan elke persoon wat 
hierdie mark moontlik gemaak het van die voorbereiding 
tot die opruiming.   

Die uitreikprojekte wat as stalletjies, jaffels, pannekoek, 
koektafel en sop verkoop het, kan dankbaar wees vir 
goeie fondse wat ingekom het.  

Volgens Edna (markorganiseerder) is ons mark se doel-
wit om die Here se Hande en Voete te wees. ’n Hoog-
tepunt vir haar was al die persone vir wie hul kon bid en 
die harte en lewens wat sodoende aangeraak was.  

Edna spreek haar dank en waardeering soos volg uit: 
 
“Vinkel & Koljander Span 2018 , ek is ongelooflik 
trots op julle. 2019 maak ons weer so indien dit die 
Here se Wil is.” 

Ons is baie dankbaar vir die bakkie wat  

beskikbaar gestel is! 

Wil jy ‘n bydrae maak vir die kos? 



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! 

 05:45 Vrydagoggende  

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

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. 

Bladsy 3  Bergs ig Boodskap  

Om vrywillig deel te word van 

die kerk se algemene 

WhatsApp ‘broadcast’ groep  

stuur jou naam en van na: 071 529 9491  

Durbanville-Bergsig se geouditeerde  

finansiële state is beskikbaar in die  

algemene kantoor indien lidmate be-

langstel om dit na te gaan.  

Julle is welkom! 

TEMA: Feesvier 

Daar was  24 woorde  in die rooster 

weggesteek.   

Woorde:    

Vrolik; Braai; Dankbaar; Fête; Gebak; Genot; 

Herdenking; Jolig; Koffie; Lekkerte; Makietie; 

Musiek; Opskop; Pannekoek;  Plesierig; Pret; 

Roomys; Tee; Uitgelate; Vier; Vleis; Voedsel; 

Bier; Wyn. 

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 dryf. 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) 



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 

God is by magte om aan julle alles 

in oorvloed te skenk,  

sodat julle in alle opsigte altyd van 

alles genoeg kan hê, en volop kan 

bydra vir elke goeie werk. 2 Kor 9:8 

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 

Familiebadkamer is daar beskikbaar met ’n doekom-

ruilstasie. Beide lokale het klank en beeld. 

Gebedskamer onder trap kan gebruik word deur ma’s 

wat babas borsvoed. 

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. 

Bel André by fasiliteite@bergsigdv.co.za 

TUINpraatjies 

Bel  Ds. Mizelle  by 083 394 1101  om deel van die 

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

Vandag is biddag vir jeug en kategese! Ons bid saam dat 

ons kinders ’n gelowige generasie sal bly en Sy ligdraers sal 

wees in Suid-Afrika en dat God se liefde hul omvou. 


