
30 Augustus 2020 

09:00 Familiediens 
Regstreeks op YouTube 
Dr Kobus de Jager.  

18:00 @6 Aanddiens 

Stephanie Steenkamp 

Deuroffer: RCA Kaapstad 

30 Augustus 2020,  
Preekreeks: #24/7 Van kwaad na 
kalm 

VERVROEGDE 

AFTREDE 

AANKONDIGING 

Liewe gemeente 

Die ontwrigtende 

omstandighede van  

Covid-19 het ook sy 

opwagting in die ge-

meente van Durbanville-

Bergsig kom maak. Dis nie 

net maatskappye in die 

gewone ekonomiese lewe 

wat spartel om oorlewing 

nie, maar ook kerke. 

Die kerkraad het reeds 

teen die einde van 2019 ŉ 

spesiale kommissie 

aangewys om te kyk na 

personeeluitgawes.  

Hierdie taak sou insluit die 

ondersoek na besnoeiing 

op salarisse, sowel as die 

hoeveelheid van die 

personeel. 

Dis juis die finansiële 

wurggreep waarin die 

gemeente en van haar 

lidmate vasgevang is, wat 

my genoop het om te vra, 

wat sou my bydrae kon 

wees om die 

gemeenteskip van  

 

09:00 Familiediens 
Regstreeks op YouTube 
Ds. Mizelle Prinsloo 

18:00 @6 Aanddiens 

Ds. Johan Els 

Deuroffer: CAD 

6 September 2020,  
Preekreeks: #24/7, Vol vs Leeg 
Biddag: Dowes 

Tye van verandering. Elke 

twee jaar verwissel die lei-

erskap en word daar ’n 

nuwe kerkraadsvoorsitter 

gekies. Peter Montgomery 

was vir die afgelope twee 

jaar die voorsitter en Berg-

sig wil hom graag bedank 

vir die wyse waarop hy die 

skip soms deur wilde water 

bestuur het, veral nou in die 

Korona tydperk. Dankie vir 

jou diensbaarheid en die 

manier waarop jy verhoud-

ings gebou het. Jouke Be-

ket was sy regterhand as 

onder-voorsitter en bly 

steeds aan op die kerkraad, 

ook as dagbestuurlid en 

Eredienskommissie voor-

sitter. 

Juan Benson is as nuwe 

kerkraadsvoorsitter verkies 

en Murray Steenkamp as 

onder-voorsitter. Voorspoed 

vir die nuwe leiers om die 

nuwe onbekende tye te 

bestuur. Peter bly nog so 

rukkie op die kerkraad vir 

die oorgee aan die nuwe 

span. Ons gaan die nuwe 

tye met WAAGMOED 

tegemoet … net soos ons 

jaartema sê: Leef met 

waagmoed.  

Mag die Here Sy kerk 

onderhou … selfs in die 

uitdagende tyd. 

Vervolg op bl. 5 
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Skakel Annamaré as jy betrokke wil raak: uitreike@bergsigdv.co.za 

DURBANVILLE TUINWOONSTEL 

Eenman woonstel te 

huur aangebied vir ’n 

enkel persoon met so-

ber gewoontes. Baie 

netjies en veilig. Met 

kombuisie, baie inge-

boude kaste, en ’n en-

suite badkamer. Dstv.   

Met of sonder meubels. 

R3 500 per maand. Kort 

of lang termyn.  
Skakel Mev Van Niekerk 083 648 5858 

Spes Bona Geloofsgemeenskap  

Projekleier:  Nelda Rousseau (083 235 1400) 
(neldarou@gmail.com) 

Hierdie is ’n kerkplantingsinisiatief, wat voortspruit vanuit 
die vrug wat die Gees gesaai het in Bergsiggemeente, 
’n splinternuwe kerk/ geloofsgemeenskap wat tot stand 
gekom het! Die idee rondom hierdie bediening is al se-
dert 2017 aan die groei in lidmate se harte. 

“The ultimate goal of an apple tree is another apple tree” 
… dit is kerkplanting, en dit is die doel van Spes Bona 
geloofsgemeenskap. 

  

Hierdie bediening word hanteer deur ’n baie ywerige 
span lidmate van Bergsig. 

  

Die span is in die dissipelmakende proses om leiers uit 
die gemeenskap van Spes Bona op te rig, sodat hierdie 
bediening kan voortgaan wanneer die loodsspan 
onttrek.  Ons het elke kwartaal ’n intensionele 
gebedsessie sodat die Here vir ons leiers kan wys wat 
ons kan oprig as dienaars in Sy Koninkryk op Spes Bo-
na.  

 

Leierskapontwikkeling deur verskillende kursusse wat 
by Bergsig aangebied word, word ook gedoen met die 
lidmate by Spes Bona.   

  

Volwasse kategese word ook aangebied, en daar het 
reeds twee persone belydenis van geloof afgelê.   

  

Die behoefte is om ’n permanente persoon te kry wat 
die kinderbediening kan oorneem.  Ons benodig ook 
nuwe Sondagskoolmateriaal. Die grootste behoefte is 
egter vervoer.  Indien ons ’n motor vir die kerk sou kon 
aanskaf, sou dit die werkslading van die persoon wat 
mense na die onderskeie kursusse vervoer waar hulle 
toegerus word om as leiers te kan oorneem, baie verlig. 

 

Ons benodig ook glase en bekers.  Die gemeenskap 
geniet die gesamentlike maaltyd een keer per maand, 
en ons beleef ’n positiewe interaksie tussen mekaar en 
met die span. 

 Ons het twee Saterdae per jaar ’n mark waar ons 
tweedehandse goedere wat van Bergsig en ander oorde 
ingesamel word, teen ’n weggeeprys verkoop.  Die ge-

meenskap geniet hierdie markte terdeë. 

Gedurende die Junie/Julie-vakansie het ons ’n week-
lange vakansieprogram vir die kinders. 

In 2019 het ons ’n Vrouetee by Spes Bona gehou wat 
die vrouens vreeslik geniet het.  Ons beplan weer so ’n 
tee en sal die vrouebediening by Bergsig en Moederge-
meente vroegtydig wil nader vir moontlike borgskappe. 
Ons wil ook graag ’n Mannedag reël. 

Ons sluit gewoonlik die jaar af met ’n Kersete vir almal 
se families by die stoor op Spes Bona. 

Ons Vennote en Stuurkerk (Bergsig) 

Ons het ’n goeie verhouding met almal by Bergsig en is 
baie dankbaar vir hulle ontferming en ondersteuning.  In 
2019 het ons met ’n kerkregister begin en aan die einde 
van dieselfde jaar staan ons met trots op drie lidmate! 

Moedergemeente - 

Ons beplan om met Moedergemeente ’n projek van ver-
houdings te bou oor ’n maaltyd voort te gaan.  

Plaaseienaar - Mnr Isak Hugo 

Ons het ’n goeie verhouding met die plaaseienaar, wat 
ons ten volle ondersteun deur toegang tot die plaas te 
alle tye te verseker. Hy verskaf die kerkgebou en meu-
blement, soos stoele, gratis aan ons en help 
voortdurend met onderhoud en versorging van die ge-
bou.  Ons is opreg dankbaar vir sy en sy dogter Tricia se 
onbaatsugtige en volgehoue ondersteuning aan die uit-
breiding van God se Koninkryk op Spes Bona - wat 
“Goeie Hoop” beteken!  



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: RCA Kaapstad 

In die 1960’s is die gemeente Sunthosham as werkkring 
in Kaapstad gevestig binne die Rylands woongebied. 
Tans fokus dié gemeente as Living Waters hulle energie 
veral in die Cravenby woongebied met die aangee van 
die Christus evangelie aan ons Moslem en Hindoe 
naastes deur middel van vriendskapsevangelisasie, ge-
meenskapsbetrokkenheid en diens.  

Dit is ’n baie moeilike arbeidsveld en vrug op die be-
diening is skaars. Maar, heel onlangs is 'n moeder en 
vader uit die Hindoeïsme bekeer, gekatkiseer en met 
groot blydskap saam met twee klein kindertjies gedoop.  

Die gemeente is klein en maak vir hulle bediening in die 
Skiereiland besonder staat op die aktiewe meelewing, 
voorbidding en finansiële ondersteuning uit ons NG 
Familiekring. 

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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Ek wil graag my mede Kerk-
raadslede bedank vir die vertroue 
wat in my gestel is om die Kerkraad 
van Bergsig te lei. Vir my persoonlik 
was my verkiesing aanvanklik baie 
oorweldigend. Die ondersteuning en 
bevestiging wat ek uit verskillende 
oorde gekry het in die daaropvol-
gende dae was eweneens oor-
weldigend, maar terselfdertyd was 
dit wonderlik om God se vrede te 
kon ervaar. Ek is baie opgewonde 
oor die pad waarop Bergsig is en dit 
is vir my ‘n geweldige voorreg om 
die Here te dien as voorsitter van 
Bergsig kerk. Ek sien dit nie net as 
‘n goot geleentheid om diensbaar vir 
die Koningkryk te wees nie, maar ek 
sien dit ook as ‘n seisoen waarin ek 
uitsien om te groei in my verhouding 
met God. 
 
Ek wil graag vir Peter Montgomery 
bedank vir sy leiding die afgelope 2 
jaar. Ek het die voorreg gehad om 
die laaste jaar saam met Peter te 
dien op die Kerkraad. Dankie ook vir 
jou ondersteuning na my verkiesing. 
Ek hoop ek kan in jou voetspore volg 
op die wonderlike pad wat die Here 
vir Bergsig beplan het. Ek weet dat 
jy ook onlangs af- getree het en 
hoop dat jy weg van die kerk die tyd 
met jou vrou, kinders en kleinkinders 
sal geniet! 
Insake ds. Phillip se vroeë aftrede 
wil ek sê dat die besluit ‘n baie 

moeilike een vir ds. Philip moes 
gewees het, een wat groot veranda-
ring vir hom en Anneke meebring. 
Ek kan u verseker dat die Kerkraad 
se spesiale kommissie, die saak met 
groot deernis hanteer het en dat 
daar  nou met die Sinode saam ge-
werk word om vir ds. Philip ‘n vroeë 
aftrede pakket saam te stel. Ek wil 
graag vir ds. Philip, namens myself 
en die Kerkraad, bedank vir sy 28 
jaar van toegewyde bediening in 
Bergsig. Ons vra voorbidding vir ds. 
Philip en Anneke vir hierdie tyd van 
verandering. 
 
COVID-19 en die grendeltyd het 
almal se onstandighede onherroeplik 
verander, en ons sal sekerlik terug-
kyk op dié tyd in die geskiedenis wat 
die wereld vir altyd verander het. Vir 
my is dit gerusstellend dat die Bybel 
vol is van verhale soos die een wat 
ons tans ervaar. Die wondelike vir 
my is dat God ALTYD daar was, is 
en sal wees. So, ek sluit graag my 
skrywe af met die ou Fransiskaanse 
seënbede – vir Bergsig: 
 
“Mag die Here jou seën met onge-
mak oor maklike antwoorde, hal-
we waarhede en oppervlakkige 
verhoudings sodat jy uit die  
diepte van jou hart kan leef. 
 
Mag die Here jou seën met woede 
oor onreg, onderdrukking en die 

uitbuiting van mense sodat jy kan 
werk vir geregtigheid, vryheid en 
vrede. 
 
Mag die Here jou seën met trane 
om te stort vir mense wat pyn, 
verwerping, honger en oorlog 
ervaar sodat jy ŉ hand kan uitreik 
en hulle pyn in blydskap ver-
ander. 
 
En mag God jou seën met genoeg 
dwaasheid om te glo dat jy ŉ ver-
skil in die wêreld kan maak sodat 
jy dinge sal kan doen wat ander 
mense dink nie gedoen kan word 
nie.” 
 
In Sy diens 
Juan Benson 
082 903 9344 

Boodskap van Kerkraadvoorsitter 
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Vervolg van voorblad ... 
 

Durbanville-Bergsig drywend te hou, om steeds ŉ baken 

van hoop en lig te wees en te bly, te midde van ŉ woeste 

en onstuimige see van onsekerheid, geweld, 

ongeregtigheid en verlorenheid.  

Die enigste lig wat ek kon sien was/is om die vrag van die 

skip ligter te maak, sodat die Evangelie van Jesus 

Christus inderdaad bly verkondig kan word in Jerusalem, 

die hele Judea, Samaria en tot in die uithoeke van die 

wêreld. Hierdie skip mag nie sink nie! 

Dit het daartoe gelei, dat ek dit gewaag het om vir hierdie 

spesiale kommissie aan te bied om my omstandighede 

t.o.v. vervroegde aftrede te ondersoek. Na vele 

gesprekke, begrip, geduld en luister na mekaar en die 

Here, het die kerkraad die aanbeveling goedgekeur dat 

ek op vervroegde pensioen gaan met ŉ pakket wat deur 

die Sinode bepaal word. Diensbeïndiging vind plaas op 

30 September 2020. Hierdie besluit is geneem op die 

kerkraadsvergadering van 24 Augustus 2020. 

Laat ek ook enige onduidelikheid uit die weg ruim. Ek 

sien hierdie optrede nie as ŉ heroïese daad nie, maar as 

ŉ uitdagende omstandigheid waarin Jesus voor jou kom 

staan en vra: “Het jy my lief? Indien wel, wys dit. Jy het 

mos my voorbeeld aan die kruis”. 

Waar laat dit vir my en Anneke?  

Met ŉ toekoms wat menslik gesproke onseker is. Of 

dit menslikerwys ŉ goeie besluit was, bestaan 

daar twyfel. Finansiële deskundiges sê nee – jy 

moet aanhou tot en met jou normale 

aftreeouderdom. Gesien uit ŉ geloofsoogpunt, 

wag daar nietemin aan die ander kant, 

opwindende tye, nuwe moontlikhede en deure 

om deur God oopgemaak te word en vrede wat in 

Sy beloftes opgesluit is (Matt. 6; 1Petr.5:7; Jer. 

29:11; Deutr.1:6; Klaagl.3:22,23)). Beloftes van 

sorg en voorsiening wat deur God aan ons 

bekend gemaak is, deur sy Woord en 

medegelowiges. Ons Hemelse Vader weet daar 

is nog bedieningsenergie in hierdie 63-jarige lyf. 

Dit bring ons ook by ŉ plek van afskeid. Ek en 

Anneke moet afskeid neem van ŉ amptelike 28-

jaarlange bediening in Durbanville-Bergsig wat 

dramaties tot ŉ einde gekom het. Hierdie afskeid 

is ŉ verlies en ons treur hieroor soos met en in 

enige ander verlies wat kosbaar, lief en dierbaar 

is.  

Waarvoor is ek dankbaar? 

Ek is die Here innig dankbaar dat hierdie proses sonder 

enige harde woorde, verdagmakery, agterdog of 

beskuldigings verloop het. Die proses was menslik, 

met begrip, met geen onnodige druk nie en simpatiek 

bestuur. Daarvoor dank ek elke lid van hierdie 

spesiale kommissie. 

Ons is dankbaar vir ’n wonderlike 28 jaar van bediening, 

diepgaande verhoudings en ŉ wonderlike gemeente 

wat my toegelaat het om die Evangelie van Jesus 

Christus in woord en daad te kon bedien. 

Hoe lyk die pad vir ons vorentoe? 

Dis ŉ pad wat ek en Anneke in vertroue en in nederige 

afhanklikheid van God wil loop. Ons wil hand-aan-

hand met oop geloofsore en –oë loop om God se 

daaglikse leiding te kan sien, hoor, voel en ervaar. 

Ons wil sò die toekoms aandurf, want God het 

belowe Hy trek voor ons uit. 

Laat ons ook nie ophou om vir mekaar te bid nie. In 

hierdie tyd van ŉ pandemie het ons dit so nodig om 

vir mekaar te bid, vas te hou en mekaar se laste te 

dra, want sodoende gee ons uitvoering aan die wet 

van Christus. 

Daarom wil ek ook afsluit met die seënbede:  

 Mag die genade van ons Here Jesus 

Christus, die liefde van God ons Vader en 

die gemeenskap van die Heilige Gees,  

met elkeen van ons wees en bly. 

* Spesiale nota:  

Hierdie woorde is geskryf deur ds. Philip Scholtz. 

Leraar Durbanville-Bergsig 28 jaar & 3 maande 

 

Belangrik om van kennis te neem: 

Op 27 September 2020 preek ds. Philip Scholtz vir ou-

laas aanlyn en ons nooi die lidmate om saam in te skakel. 

Ons gaan later vir Philip en Anneke Scholtz asook Elize & 

Chris Botma groet deur in die kerk afskeid te neem in 

persoon sodra ons mag terugkeer na die kerk. 

Philip-hulle bly aan in Durbanville en is beskikbaar vir 

heerlike kuiers en geselsies.  



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 

Skakel saam met ons Sondagaand in om 18:00 om die 

vierde tema te hoor in die reeks: You’re not far.  

Stephanie Steenkamp bring die boodskap.  

Oud en jonk kan saam luister. 

Daar is soveel mense wat ons graag wil bedank. 

Dankie vir donasies, ondersteuning en die hulp wat ver-

leen is met die afgelope twee keer se oppi-hoek kos 

verkope. 

Ribs en tjips op ’n afstand met 

maskers, ’n eerste vir Bergsig. 

Tog heerlik, dieselfde smaak. 

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

