
09:00 

 
Erediens 
Ouditorium 
Ds. Johan Els 

Deuroffer: Studente- 

                   bearbeiding 

24 Junie 2018, Uitstuursondag 
Biddag: Middelafhanklikes & 
Rehabilitasie 

Bergsig Boodskap 
   24 Junie  2018 

24 Junie: Uitstuursondag 

Biddag: Middelafhanklikes en 

Rehabilitasie 

25 Junie: Vakansie-Uitreike 

17 Julie: Skole open 

23 Julie: Kerkraadsvergadering  

               (Strategie) 

24 Julie: Doopkategese 

27 Julie: CHARGE 

28 Julie: Betesda-mark 

29 Julie: Getuienisweek 

Psalm 25:7  

Moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van my jeug nie.  
Dink aan my in u trou, Here, omdat U goed is.  

RUS ... want God glo in my 

Bediening aan studente is vir 

die kerk ’n belegging in die 

geestelike vorming van môre se 

leiers. Die fondse word gegee 

vir bediening van studente op 

verskillende plekke. Die 

grootste gedeelte van fondse 

gaan na die Moederkerk in 

Stellenbosch wat verantwoor-

delikheid aanvaar vir die bedie- 

ning waar die grootste konsen-

trasie studente is. 

09:00 

 
Erediens 
Ouditorium 
Ds. Philip Scholtz 

Deuroffer: Christelike Lek- 

                   tuurfonds 

1 Julie 2018,  Doop 

09:00 

 
Erediens 
Ouditorium 
Dr. Kobus de Jager 

Deuroffer: Borg-’n-Kamer 

8 Julie 2018 

09:00 

 
Erediens 
Ouditorium 
Ds. Wynand Breytenbach 

Deuroffer: Borg-’n-Kamer 

15 Julie 2018 
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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 

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) 

Dankbaarheidsbediening 
 
“ Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot 
gevolg dat God gedank word, want die bediening 
van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die 
behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar 
bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God 
mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle 
bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan 
God eer toebring. Hulle sal Hom prys oor julle ge-
hoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat 
julle bely, en oor julle opregte mededeelsaamheid 
teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook 
vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat 
die genade van God oor julle so oorvloedig was. 
Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe.” 
2 KORINTIËRS 9:11-15 AFR83 
 
Dit is met dankbare harte en alle eer aan God, dat 
ons span by Attie van Wyk skool elkeen wat ons 
ondersteun het by die Vinkel en Koljander mark se 
jaffel verkope, bedank. Dankie vir elke skenking, 
dankie vir elke een se geduld wat dalk moes wag 
vir ’n jaffelbestelling, dankie vir almal wat glimlagte 
uitgedeel het, ’n seer rug kom vryf en ons kom be-
moedig het. Dankie aan die organiseerders van die 
mark vir ’n geseënde uitreikgeleentheid soos dié.  
 
Met groot respek en opregte waardering vir ’n span 
uitgekies deur die Here self, baie dankie vir julle 
harde werk, waarsonder ons verseker nie die 
mylpaal kon behaal het nie.  
 
Ons moet nog pryse gaan soek maar ons vermoed 
dat ons ten minste 3 dataprojektors met die fondse 
van die jaffelverkope vir die skool sal kan aankoop 
en installeer.  



’n Vrywilliger is iemand wat van sy tyd, liefde, 

omgee, kennis en dikwels geld “gee” en  

geen betaling daarvoor ontvang nie.  

Hoewel die vrywilliger geen geld in ruil kry vir sy 

insette en omgee nie, kry hy of sy gewoonlik die 

voorreg om te sien dat die insette 'n verskil maak 

aan iemand se lewe.  

Dit is gewoonlik iemand wat onvoorwaardelik gee 

omdat hulle die groter prentjie sien. 

 05:45 Vrydagoggende  

Luister ook na getuienisse by www.tgifcape.co.za 
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Om vrywillig deel te word van 

die kerk se algemene 

WhatsApp ‘broadcast’ groep  

stuur jou naam en van na: 071 529 9491  

BID SAAM MET ONS VIR DIE  

REIS EN VEILIGHEID 

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

Op 1 Julie neem ons die deuroffer op vir die 
Christelike Lektuur Fonds (CLF). 

CLF bring sedert 1957 die Boodskap van die Bybel aan 
almal deur gratis en bekostigbare lektuur. Pamflette is 
beskikbaar in meer as 20 tale oor onderwerpe wat 
wissel van geloofsgroei tot sosiaal-maatskaplike 
probleme. Hierdie hulpmiddels is ideaal vir eie 
geloofsgroei of om in ŉ een-tot-een verhouding met 
iemand anders te gebruik om hulle te vertel van sy liefde 
en trou.   

Raak betrokke by die  
1 MILJOEN BYBELS VIR 1 
MILJOEN KINDERS-PROJEK om 
die Bybelse boodskap na die kinders 
van ons land in Afrikaans, Engels, 
Xhosa, Sotho, Tswana, Zoeloe en 
Pedi te bring. Vir meer inligting of 
indien jy self die projek vir kinders in 
jou area wil aanpak, stuur ‘n epos 
aan info@clf.co.za (Mei 2018: meer as 88 264 Bybels 
versprei in sewe tale.)  

Besoek ons webwerf by www.clf.co.za of skakel 021 873 
6964 vir meer inligting 

Transkei | Zithulele | Oos-Kaap 

Blootstelling | Leesskool | Bouwerk 

25 Junie - 8 Julie 2018 

Christelike lektuurfonds 

http://www.clf.co.za/
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Immergroen Ouerskapkursus  
(Ontwikkel deur Hettie Britz) 

Die sewe weke kursus sal jou ‘n beter begrip gee van 
die volgende: 

 Die dissipelskapproses 

 Jou en jou kind se temperament 

 Die boustene van gesag 

 Groeiseisoene van jou kind 

 Jou as ouer se kweekstyl 

Die doel van die kursus is om ouers en kinders se harte 
na mekaar toe te draai. 

Datum: 25 Julie-12 September 

Tyd: Elke Woensdag oggend 9:00 -11:30 

Plek: Bergsig gemeente 

Kontak: Junita 082 3037330 (Immergroen fasiliteerder) 

Koste: R500 (werkboek ingesluit) 

ISRAEL TOER 2019 

Bergsig beplan in die Maart 2019 skoolvakansie ‘n 10 
dag Israel toer wat om en by R30 000 per persoon gaan 
kos. Ds. Johan Els gaan die toer lei en daar is 20 plekke 

beskikbaar! 

Kom woon gerus ’n eerste inligtingsaand by op 18 Julie 
om 18:30 – 20:00 by Bergsig. 

Vir verdere navrae kontak gerus Ds Johan Els 

ds.johan@bergsigdv.co.za 



WIL JY GRAAG DIE 
DIENS BYWOON,  

MAAR JY KAN NIE? 
Die 10:00 en @6 

Aanddienste om 18:00 

word lewendig gebeeld-

send (“livestream”) op  

You Tube.   

HET JY ’n 

PREEK 

GEMIS? 
Ons poog om alle preke 

op die web beskikbaar te 

stel vir lidmate om te 

luister. Met groot 

uitsondering ondervind 

ons soms tegniese 

probleme en is dit nie 

moontlik nie. Gaan luister 

gerus by skakel  

MEDIA/preke. 

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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Durbanville / Durbanville-

Bergsig Seniorgroep 

Ons Junie-vergadering vind plaas op  

Donderdag,  

28 Junie 2018 om 9:30 by Bergsig Gemeente. 

Ons lede kan weer uitsien na die heerlike  

worsbraai en saamkuier. 

VERBLYF BESKIKBAAR 

Durbanville Sentraal 

Eenmanwoonstel beskikbaar 

Veilige parkering 

DSTV, elektriese meter R2900 p/m 

Soekie 083 648 5858 

GESIN VAN 3 SOEK HUIS TE HUUR 

- Enkelverdieping / geen trappe 

- Troeteldier vriendelik 

-  Ruimte nodig om van huis af te werk 
(professionele dienste). 

Kontak Carel by 0834409640  
carelhventer@gmail.com 

mailto:carelhventer@gmail.com


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 

Jy kan deur Kruis Kuns 

’n positiewe rol speel in 

’n jongmens se 

toekoms?  

Die doel van kuns is om 

vir ons te help om uiting 

te gee aan gevoelens 

wat onbeskryfbaar is.  

Op 3 Augustus 2018 sal 

daar goeie kos, goeie 

wyn en goeie kuns wees 

by Bergsig!  

Die wins van die kuns 

wat verkoop word by 

Kruis-Kuns sal vir onder-

steuning gaan aan Echo 

huise in ons gemeen-

skap.  


