
2 Augustus 2020 

09:00 Familiediens 
Regstreeks op YouTube 
Ds. Philip Scholtz 

Deuroffer: Vrouebegeleiding 

9 Augustus 2020,  
Nasionale Vrouedag 

Op 1 April 1982 begin Elize 

Botma as die eerste (en tot 

dusver enigste) skriba 

van ŉ nuut afgestigde, jong 

en dinamiese gemeente, 

Durbanville-Bergsig. Dis 

baie moeilik om ŉ storie oor 

iemand te skryf, wat al die 

stories ken. Elize het in 

haar betrokkenheid by 

Durbanville-Bergsig, 

heelwat predikante sien 

kom en gaan, hoogte-

punte, vreugdes fees-

vieringe, dankfeeste, 

plaasfeeste, laagtepunte, 

teleurstellings, trane en 

veranderings beleef.  

Sy het met laasgenoemde 

nie altyd saamgestem nie, 

maar was dinamies genoeg 

om aan te pas. Hoe het sy 

nie haar kommer agter toe 

deure uitgespreek om te 

sien hoe ŉ kansel moes 

plek maak vir ŉ meer 

funksionele liturgiese ruimte 

en ŉ wykstelsel ruimte 

moes maak vir ŉ meer 

intieme kleingroepsisteem 

nie.  

Haar energie, deursettings-

vermoë, nougesetheid en 

verdraagsaamheid om die 

administratiewe ruggraat te 

wees vir die ontwerp van 

destydse gemeente-

vraelyste vir gemeente-

bouprosesse en -

vernuwing, databasisse op 

datum te hou in tye van 

vinnige en konstante 

verwisseling van lidmate – 

ŉ uitdaging in die 

snelgroeiendste ontwik-

kelingsgebied van die land, 

ure van notule-skrywe 

tydens en na afloop van 

lang, uitputtende kerkaads-

vergaderings, die nukke en 

grille van predi-

kante en lidmate 

te absorbeer, vele 

jeugwerkers 

gereeld te dreig 

dat hulle steeds 

baie gelukkig is 

09:00 Familiediens 
Regstreeks op YouTube 
Ds. Johan Els 

18:00 @6 Aanddiens 

Stephanie Steenkamp 

Deuroffer: Straatwerk 

2 Augustus 2020,  DOOP 
Preekreeks: #24/7 Nuwe Taal 

Elize Botma tree af 30 Julie 2020 

Elize se kinders Tanja & Chris 

Vervolg op bladsy 4 
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Skakel Annamaré as jy betrokke wil raak: uitreike@bergsigdv.co.za 

UITREIK PROJEK VERKOPE 

144 Vetkoeke is bestel 

511 pannekoeke is bestel 

R9,172 se verkope waarvan R4,532 reeds ontvang is 

met Snapscan - 49% 

Dankie aan die wat bestellings geplaas het. 

GETUIENISWEEK 

Dankie aan  almal wat ons getuienisweek saam beleef 
het en so mooi ondersteun het. Klik hier as jy nog ‘n 
GGO donateur wil word: http://bit.ly/bergsig-ggo   

Superhero Sondag 

Durbanivlle Kinderhuis 

30 Augustus 2020 

Superhelde bevorder motiverende boodskappe 

oor hoe om vir jouself op te staan en om ander te 

beskerm. Kinders kan ook meer leer oor moed, 

selfopoffering, selfbeheersing en wilskrag. 

 Ons beplan 'n opwindende dag waarin die 

rolmodelle van die kinders as superhelde kan 

optree deur 'n boodskap van hoop deur middel 

van sang en dans oor te dra. 

Bekende kunstenaars soos Neville D & Rouchelle 

Liedemann sal deel maak van die superhelde. 

Weens die Covid-19-pandemie mag ons ongeluk-

kig net hierdie dag saam met ons personeel en 

kinders vier. 

 Tydens die uitdagende tye, wil ons baie graag die 

kinders in ons sorg inspireer en vir hulle die waardes 

en kenmerke leer om 'n ware superheld vir Jesus te 

wees. Ons wil ook ons personeel bedank - ons ware 

superhelde! Vir hul volgehoue ondersteuning en 

liefde vir ons kinders, veral tydens die uitdagende 

tye waarin ons, onsself bevind. 

 Hierdie inspirerende dag kan nie moontlik wees 

sonder die ondersteuning van omgee individue en 

maatskappye nie. 

 Ons benodig die volgende items: 

• Dekor 

• Springkastele  

  Marquees tent 

• Silikoon bandjies (met 'n superheld-boodskap 

daarop gedruk) 

• Superheld-goodie bags (wat skyfies, koeldrank en 

lekkers bevat) 

  

Alternatief is u welkom om 'n finansiële bydrae te 

maak om te help om hierdie dag moontlik te 

maak. Kontak uitreike@bergsigdv.co.za 

Ons het na 10 projekte gereis AANLYN tydens ere-

dienste en op Facebook. Wat  ’n resies was dit nie? 

Skoon moeg en uitgeput, maar ons het so baie geleer 

van ons naby en vêr projekte en dank die Here dat ons 

nog in staat is as Gemeente om ’n missionale spoor te 

trap buite die Gemeente. 

Ds. Philip by die eindstreep 



Bergsig het ’n gebeds-WhatsApp-groep waarop ons 
gebedsversoeke van individue en die gemeente deel 
en dan saam daaroor bid. Indien jy deel wil wees van 
Bergsig se GEBEDSGROEP stuur asb. jou naam en 
nommer vir ds. Mizelle by 083 394 1101. 
 
Raak deel van die groep veral nou as jy baie alleen 
voel. Die leraars is beskikbaar om jul te bedien - al is 
dit per telefoon. 
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Deuroffer: Straatwerk REIK uit na 

 Haweloses, deur middel van Ophelp Projekte; 

 Vroue vasgevang in prostitusie; 

 Die Waardevol vir Jesus veldtog; en diensbaarheids-
uitreike na jongmense wat doelloos ronddwaal in die 

naglewe van Kaapstad. 

BAIE, BAIE DANKIE vir aanlyn-offergawes wat inbetaal word 

deur internet inbetalings, Zapper en Snapscan asook vir kon-

tantinbetalings by kerkkantoor. 
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om nie met omgedraaide nekke hoef 

saam te leef nie, (en nooit aangekla 

te word nie) en uitstaande werk aan 

die argief te verskaf t.o.v. die doop-

lidmaatregister, is verstommend en 

ongekend. 

Elize was ŉ moeder vir jong 

dominees, en die “genadige gewete” 

wanneer predikante dinge vergeet, sy 

was die trooster van treurendes wat 

die dood van hulle geliefdes kom 

aanmeld het, sy kon saam lag met 

diegene wat die lewe gevier het en sy 

kon skaterlag oor ŉ goeie grap en 

sommige se verleenthede dat die 

trane loop en kon dit in die fynste 

besonderhede oorvertel aan al wat 

leef en beef. Sy was ook ŉ 

“kamermaat” vir Esté en Ilse wat 

beteken “vertroulike” gesprekke en 

emosioneel-intieme oomblikke is 

gedeel, wat haar afwesigheid ŉ 

aanvoelbare gemis maak. 

Elize is ook ŉ voorbeeld van geloof 

en om kind van die Here te wees. 

Haar liefde vir die Here word duidelik 

in haar gesprekke en optrede met 

mense, gehoor en ervaar. Sy bewys 

onvoorwaardelike omgee vir ander. 

Elize kon vir ons wys hoe om gelowig 

te treur oor ŉ geliefde, hoe mens in 

jou diepste seer, skok en verwarring 

steeds kan toelaat om deur God 

vasgehou te word. 

Elize, jou deel-wees van Bergsig 

maak dat daar ŉ blywende verlange 

na jou in die gange en ruimtes van 

die kerkgebou sal wees. Wanneer 

ons praat van Durbanville-Bergsig, 

sal ons weet dit is n gemeente wat 

aan die Here behoort, maar dit is 

gedien deur ŉ vrou en haar seun wat 

Hom onuitspreeklik liefhet en ŉ 

onuitwisbare herinnering van liefde 

en toewyding vir Christus, sy kerk en 

hulle medemens gelaat het. ŉ 

Spesiale dankie aan Chris, vir al die 

teemaak, die regmaak van “paper 

jams” in die fotostaatmasjien, maar 

boweal vir jou wegkruipspeletjies met 

ons. Jy het ons laat besef dat die 

lewe nie net uit werk bestaan nie, 

maar dat ons ook moet leer om te 

kan speel. 

Hierdie Jesus wat die bron van Elize 

en Chris se blydskap is, die troue 

Vriend en Trooster in tye van bykans 

ondraagbare hartseer, is dieselfde 

Jesus wat julle toevou in Sy liefde en 

genade op julle pad vorentoe. As 

gemeente bid ons vir julle, die seën in 

Numeri 6:24 toe: 

24 “Die Here sal julle seën 

en julle beskerm; 

25 die Here sal tot julle redding 

verskyn 

en julle genadig wees; 

26 die Here sal julle gebede verhoor 

en aan julle vrede gee! 

Ds. Philip en Personeel, 
Durbanville-Bergsig 

 

 

Ds. Mizelle laat ’n boom in die tuin 

plant ter ere aan Elize & Chris Botma. 

Hierdie is ’n groot dag in Bergsig se 

geskiedenis. Dankie Eliz & Chris. 
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Chris Botma 

Tydens ‘n heerlike personeelafskeid 

vir Elize en Chris Botma, Donderdag 

30 Julie het Pieter Henning oor Chris 

die volgende gesê: 

“Wanneer ek aan Chris dink wil ek dit 

saamvat met sy hand as beeld. 

Eerstens is daar die pinkie wat my 

laat dink aan Chris se nederigheid en 

vriendelikheid. Hy word nie kwaad nie 

en glimlag graag. Hy weet ook met 

wie hy speels kan wees. So sal Ds. 

Johan getuig dat Chris hom graag om 

hoeke skrikmaak en dit baie geniet. 

Hy is ook lief vir kindertjies wat by die 

kerk opdaag saam met hulle Mam-

mas. Dan hou hy van nuwe voertuie 

en wil graag ‘n entjie saam ry 

Langs die pinkie is die ringvinger wat 

my laat dink aan Chris se mooi ver-

houdinge met almal. Chris kom met 

almal goed klaar en hou daarvan om 

tussen mense te wees. Chris wou 

altyd deel wees van elke personeel 

geleentheid. 

Langs die ringvinger is die lang mid-

delvinger wat ons laat dink aan die 

mooi verhouding met sy Ma. Elize en 

Chris is altyd saam en hy is altyd ger-

eed om haar met enigiets te onder-

steun. Elize is vir Chris die belangrik-

ste persoon vir wie hy omgee en met 

respek hanteer. Hy maak vir haar 

kos, was skottelgoed en help graag 

met huistakies 

Die wysvinger wys na ander mense. 

Dit pas perfek by Chris want hy doen 

so baie vir ander. Vir ‘n klompie 

dames maak hy daagliks spontaan 

lekker skuimende koffie. Hy ken die 

koffiemasjien goed en vul dit aan met 

bestandele en stel dit reg wanneer 

niemand kan nie. Hy was in beheer 

van die mediasentrum en is vele kere 

behulsaam met ‘n papier blokasie. En 

tee-tye was Chris die personeel se 

ligstraal, gereed met twee soorte tee 

en allles wat daarmee saamgaan. 

Maar soms druk die lewe soos die 

duim op ‘n tafel. Ons wil vir Chris 

bemoedig dat ons weet amal kry 

soms sulke moeilike tye of dae, maar 

dat hy in herinnering dan sy hand kan 

oopmaak en dink aan Jesaja 49:16. 

Soos eienaars van slawe hulle name 

in die handpalms van die slaaf 

grafeer het, het God jou name in Sy 

handpalm grafeer. Hy weet wie 

Christiaan Eduard Botma is. Jy is 

spesiaal vir Hom. Hy sal jou nooit 

vergeet nie. 

Dan, Chris kan jy maar jou vuis toe-
maak want ons weet dat ons Iemand 
het wat weet, wat sorg, wat omgee. 
Ons bid die Here se seën oor Chris 
se lewe in die jare wat voorlê” 

SPESIALE WOORDE AAN ELIZE 
VAN ESTE STEWART haar kollega 
wat die langste saam met haar 
diens doen: 

Ek is in 1996 as hulp vir Elize in die 
kerkkantoor aangestel.  Tot daar het 
sy alle take alleen hanteer.  Wel, nie 
heeltemal alleen nie, want Zintie, 
haar worshondjie, was ook elke dag 

getrou saam met haar aan diens.  Dié 
het grootliks doodstil onder haar 
lessenaar gelê, maar sy het dit nie 
verdra dat sekere mense daar kom 
nie, dan sou sy uitstorm, deur die 
veiligheidshek skiet en ‘n groot lawaai 
opskop.  Ek kan nou nie so lekker 
onthou of sy net vir dominees en di-
akens geblaf het, of ook vir gemeen-
telede nie…. 

So Elize is lief vir diere, maar hul 
moet darem bietjie size hê, muise 
(wat vir jou loer wanneer jy die kluis 
oopsluit!) of kakkerlakke laat vir Elize 
Duits praat….  En sy raak mos nie vir 
mense kwaad nie, maar was tog nie 
beindruk toe die muis selfs binne-in 
haar lessenaar laai aan haar sjoko-
lade knibbel nie!  Dit sou ‘n “ingaan in 
die kluis en hardop skreeu” oomblik 
wees! 

Elize is ‘n bo-baas grapverteller.   

Alles wat ek van kerkkantoor admin-
istrasie weet, het ek by Elize geleer, 
en later ook van oop- en toesluit by 
Chris toe hy ook na skool by Bergsig 
begin werk het.  Ek het by hulle 
geleer van lief wees vir gemeen-
telede, van luister na gemeentelede 
en om altyd te help.  Hoeveel keer is 
hulle nie heel laaste by die kerk weg 
na funksies nie, hande rooi van skot-
telgoed was.   

Ek het altyd gesê ons drie is ‘n pack-
age deal, en nou tree hul sowaar 
sonder my af.  Ek gaan hul elke dag 
mis. 

Hierme ons groet vir nou, maar Elize 
het altyd nog ’n plan - sy bly omtrent 
langs die kerk … DUS sal ons hulle 
nog baie sien. 

Elize Botma dinge: 

Sy is die eerste en enigste skriba 

van Bergsig in 38 jaar. 

Sy het meer as 152 kerkraadnotules 

getik. 

Sy hou van bloedrooi skoene, lippe 

en naels (veral in die jonger dae) 

Sy mis nie ‘n Sondag diens nie. 

Ons wil graag 
ons tegniese 
span uitbrei. 
Het jy kennis 

van  
rekenaars?  

 
Ons benodig: 

 
MULTI MEDIA 

OPERATEURS & LIVESTREAM TEGNIKUS hulp. Dit 
is albei groot woorde, maar dit beteken net dat jy die 

rekenaar en die video kamera op ’n Sondag sal 
hanteer tydens die Erediens. Hoërskool kinders tot 

enige ouderdom volwassenes wat geroepe voel om by 
Bergsig betrokke te raak kan vir Pieter Henning kon-

tak by 082 766 7371. OPLEIDING DEUR RCM  
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Aangesien Covid-19 grendeltyd effens langer met ons is 
as wat ons aanvanklik verwag het, moes ons nuut en 
kreatief gaan dink oor hoe ons steeds in hierdie tyd 
kinders in die gemeente kan bedien.  Ons het besluit om 
in sawewerking met Durbanville gemeente die volgende 
in plek te stel: 

Sondae 10:00-10:30 via Zoom:  

  ‘n Groep waar kinders en ouers saam en lekker 
interaktief bedien word.  Stephanie Steenkamp 
(juniorjeugleier by Bergsig) gaan die groep 
fasiliteer en ouers word genooi om saam met 
hul kinders deur groot- en kleinmotoriese vaar-
dighede, musiek en beweging en stories die 
Bybel te beleef en te ontdek. Die groep is gemik 
op voorskoolse kinders. 

‘n Groep waar kinders met prettige aktiwiteite en 
stories die Bybel beleef en ontdek. Jean van 
Niekerk (juniorjeugleier by Durbanville) gaan die 
groep fasiliteer. Die groep is gemik op Gr. 1-3 
(ouderdom is net ‘n riglyn, kinders buite hierdie 
ouderdomsgroep is welkom om die groep by te 
woon sou dit hulle pas). 

Bybelskool vir kinders waar kinders leer hoe God se 
storie met die mens in die Bybel vervat is en 
saam deur die Bybel reis en ontdek.  Die 
voorgestelde ouderdomsgroep waarop die kur-
sus gemik is, is gr. 4-6 en dit sal deur Elize 
Cronje (kinderbedieningsfasiliteerder en spel-
terapeut) aangebied word. 

Die drie skakels na die onderskeie groepe sal weekliks 
via whatsapp gestuur word sodat kinders (en ouers) kan 
inskakel direk na die aanlyn erediens. 

Vir meer inligting kontak gerus vir  
Stephanie (Durbanville-Bergsig) by 0832787111 of  
Jean (Durbanville gemeente) by 0845888846. 

IDENTITEIT in Christus-kursus 
As ek vir jou sou vra, “Wie is jy?” 

wat sou jy antwoord?  

Ons sukkel baie meer met hierdie 

vraag as wat ons dink. ’n Chris-

ten kan en moet verseker weet 

WIE ons is in Christus.  

As jy dit nie weet nie gaan jy 

altyd NET dit glo wat jou ouers 

gesê het, wat jy by jou vriende 

beleef het of hoe jy oor jouself 

“voel.” 

God wil graag hê dat ons identiteit in Jesus gevestig sal 

wees, want dit is die ENIGSTE waarheid oor jou wat ’n 

EWIGHEID sal vasstaan.  

Kom woon gerus die vyf weke lange kursus by. 

Glowkidz Zoom groepe Sondae 2020 
Alle groepe begin om 10:00.  Ouderdomsgroepe is slegs 
'n riglyn.  Skakel gerus in waar jou kind tuis voel. 

 
Voorskool - Gr. R 
https://us04web.zoom.us/j/75428725553?
pwd=WmlFTWpPWGwwK2NMeit5S0xxSmtrUT09 
Meeting ID: 754 2872 5553 
Passcode: 3GVakL 
Gr. 1-3 (gr.4-6 ook welkom) 
https://us04web.zoom.us/j/8514802417?
pwd=NUV3U2NSNWtiZE4yRXI5dDhmZDJJZz09 
Meeting ID: 851 480 2417 
Passcode: slang 
Gr, 4-6 Bybelskool 
https://us02web.zoom.us/j/84256453531?
pwd=OE5GQnA5dGF1UlFIVkxaQVVSUmlWUT09 
Meeting ID: 842 5645 3531 
Passcode: Bybel101 

Manne TGIF 

TGIF Ondersteunings WhatsApp groep 

Sluit aan by ons TGIF Ondersteunings WhatsApp 

groep.  Die doel van die groep is dat ons mekaar sal 

bemoedig in hierdie tyd en waar ons met mekaar kan 

deel wat die Heilige Gees op ons harte lê.   

Gebruik asseblief hierdie link om aan te sluit by die 

groep: 

https://chat.whatsapp.com/F9bS3Qx6AzCJSLcx1taO3E   

 

Die Vrydag oggend boodskappe word ook op ons TGIF 

webbladsy geplaas 'n paar dae later. 

https://bergsigdv.us4.list-manage.com/track/click?u=ea4afefb4fea1432f3f9caeea&id=b22403a876&e=6c2c4554ba
https://bergsigdv.us4.list-manage.com/track/click?u=ea4afefb4fea1432f3f9caeea&id=b22403a876&e=6c2c4554ba
https://bergsigdv.us4.list-manage.com/track/click?u=ea4afefb4fea1432f3f9caeea&id=360a8002e0&e=6c2c4554ba
https://bergsigdv.us4.list-manage.com/track/click?u=ea4afefb4fea1432f3f9caeea&id=360a8002e0&e=6c2c4554ba
https://bergsigdv.us4.list-manage.com/track/click?u=ea4afefb4fea1432f3f9caeea&id=73b493e6b2&e=6c2c4554ba
https://bergsigdv.us4.list-manage.com/track/click?u=ea4afefb4fea1432f3f9caeea&id=73b493e6b2&e=6c2c4554ba
https://tgifcape.us12.list-manage.com/track/click?u=9f3e1b1b101457d64258426cb&id=8ba1ffc03c&e=f3603bb671
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GETUIENIS 

China en Christenskap deur my oë 

Sjoe, om te dink ek sit duisende kilo’s weg van die land wat ek 

eens op ‘n tyd my huis genoem het. Dit is vir my nogsteeds 

soms so onwerklik. Tyd vir ons gesin om leefkeuses te maak 

en in die proses was dit die mees amazingste ding om vir God 

te vra “stuur my waar U my wil hê”, maar ek wil julle waarsku, 

dit is ook die mees gevaarlikste ding wat jy ooit kan sê. My 

rede is dat toe God sê CHINA! het ek lank en hard baklei. 

Hoekom China, hoekom nie in my eie land nie, hoekom ek? 

Wanneer jy jou oop maak vir God om die besluite te maak, 

maak jy jouself oop vir ‘n ongelooflike ervaring, maar dit be-

teken nie dit gaan maklik wees nie.  

Die pad China toe was so moeilik en vol soveel probleme. Toe 

ons in China kom het dit nie juis gestop nie, dit was omtrent 6 

weke van ongelooflike seer en hartseer. Die vraag hoekom 

China was heeltyd in my gedagtes, en iewers het dit begin 

verander hoekom nie China nie, hoekom nie ek nie.  

So ek is nog altyd gewoond daaraan om my geloof sonder 

skaam te kon leef sonder om te wonder wat wie dink wanneer 

ek Jesus se naam gebruik om ander te ondersteun of lief te 

hê, maar… 

In my kontrak by die werk moes ek onderteken dat ek onder 

geen omstandighede oor geloof mag praat nie, as ek gevang 

word sal ek my werk verloor…. Ek’t nie gedink dit is ‘n prob-

leem nie, want om ‘n lewende Bybel vir ander om my te wees 

sal mos maklik wees…. Toe nie. 

‘n Kollega se oupa is oorlede en my eerste reaksie was om 

dadelik vir haar ‘n boodskap te stuur, dis mos die regte ding 

om te doen… en daar slaan ek “blank”. Hoe stuur mens vir 

iemand ‘n boodskap wat diep seer het sonder om Jesus se 

vertroosting aan te bied. Hoe sê jy vir iemand wat leeg en 

hartseer is dat Jesus jou met Sy liefde sal kom vul in die 

hartseer tyd wanneer hul nie glo nie, nie wil glo nie en jy MAG 

NIE. My boodskap aan haar het so leeg gevoel, “I am so sorry 

for your loss, please know I am here for you and I will give you 

a long loving hug when I see you again.” SO LEEG! 

‘n Ander kollega sit eendag en huil oor sy dood eenvoudig 

moeg is en voel dat sy niks het om te bied nie. Ek kon nie vir 

haar sê hoe Jesus haar lief het en dat sy ‘n pragtige prinses is 

vir hom en daar niks is wat haar uit sy liefdevolle hand kan ruk 

nie. Ek kon haar net vashou en haar probeer verseker dat sy 

‘n goeie juffrou is en dat sy moet rus en as ek met iets kan 

help kan sy net skree. 

In Suid-Afrika besef ek (ons bly op hoogte deur vriende en die 

nuus) gaan dit op die oomblik sleg. My hart breek vir al die 

seer en hartseer waardeur mense nou gaan. Maar aan jul kan 

ek die volgende boodskap gee: 

“Jesus het jou lief en daar is absoluut niks wat jou uit Sy liefde 

kan ruk nie. Jesus het elke situasie klaar oorwin.” En nou dat 

ek die woorde tik besef ek ook hoe leeg dit vir iemand in die 

situasie gaan klink. Wanneer jy in die situasie is (wat ookal 

joune is) gaan woorde leeg klink, maar ‘n drukkie, iemand wat 

belangstel, iemand wat omgee, iemand wat hul hand uitsteek 

wat deur Jesus op jou pad gestuur word kan ‘n verskil maak. 

En dan slaan dit my, my woorde en dade is nie leeg nie, want 

Jesus werk deur my. 

Kontak my gerus as jy wil gesels: botesbea@gmail.com 

REEKS TEMA: You’re not far 

Deel 1: Write this down 

Teks. Markus 12:31-34, Markus 1:1 

Dalk wil jy nie jou spanning, frustrasies en vrae op ie-
mand anders se skouers plaas nie, maar weet jy wat… 
dit is ons hier by Bergsig se werk om gemeentelede te 

ondersteun. Sukkel jy en jou gesin met emosies, roetine 
of selfs geloofsgewoontes. Ons wil graag met jou en jou 
gesin kontak maak en gesels. Ons wil deur middel van 
’n Whatsapp Video oproep lekker met julle gesels. ’n 

Groep mense by die Sinode (DinkJeug) het wonderlike 
materiaal ontwikkel om ons te help om met hierdie nuwe 
werklikheid waarin ons onsself bevind. Indien jy en jou 

gesin opsoek is na ’n hulpmiddel om op julle eie tyd deur 
emosies en ervarings van die afgelope tyd te werk gaan 

asseblief na die volgende skakel: 
https://dinkjeug.co.za/dinkjeug-covid-19-album/  

Laai ook die DINKJEUG APP op jou selfoon af en volg 
elke dag die oordeking vir kinders, gesinne en tieners. 

 
Kontak vir ds Mizelle Prinsloo 0833941101 indien julle 

as gesin ’n behoefte het aan ondersteuning. Sy help en 
gesels graag. 

Gedaan? Nodig om te praat? 

https://dinkjeug.co.za/dinkjeug-covid-19-album/


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 

https://pos.snapscan.io/qr/ALS0527 

Geselskerk oor ZOOM het op die laaste aand van Getuienisweek 

met meer as 20 mense plaasgevind.  Dit was lekker om vir so 40 

minute saam te kon kuier, getuienisse te deel en te bid. Prys die 

Here vir 'n geseënde Getuienisweek. 

Bergsig Oppihoek-Kos is ’n inisiatief om die kerk se 
fondse aan te vul. In die tye wat die kerk net aanlyn 
plaasvind het die inkomste aansienlik afgeneem. 

Ons maak jou kook taak makliker op: 

7 Aug: Kerrie & Rys R35;  Sagopoeding & vla (R15) 
So heerlik soos by die SENIORS SE BASAAR 

28 Aug: Ribs & Tjips (R100), Hamburgers & Tjips (R50) 
Ons GELIEFDE rib & tjips aand smaak. 

Bestel deur die skakel: https://bit.ly/oppihoek-kos of bel die 
kerk. Covid-19 protokol word gevolg. Alle etes is wegneem 
etes. As jy kontant wil betaal moet die korrekte bedrag in ‘n 
koevert uitgetel wees met jou naam en bedrag daarop 
geskryf. Jy kan per EFT, Zapper of Snapscan ook betaal. 

Produk-skenkings is welkom vir: 
Boksies Vla 
Chutney 
Verskillende geure pakkies jellie 
Suiker 
Kaneel 
Kondensmelk 
10Kg Rys 
Tuisgemaakte Appelkooskonfyt 
Blikkies fyn pynappel 
Kontant-skenkings vir aankope is welkom  
Hulp met :   
Pannekoek bak  
Poedings maak 
Potjieskos-makers 

https://pos.snapscan.io/qr/ALS0527
https://bit.ly/oppihoek-kos

