
13 September 2020 

09:00 Familiediens 
Regstreeks op YouTube 
Ds. Johan Els 

18:00 @6 Aanddiens 

Arno Mattheus 

Deuroffer: Alta du Toitskool 

13 September 2020,  
Preekreeks: #24/7 Siel-stelers 

09:00 Familiediens 
Regstreeks op YouTube 
Ds. Eric Swanepoel 

Deuroffer: Hugenote Kollege 

20 September 2020 

Bergsig luister 
Bergsig is in ’n ritme om 
elke 5 jaar ’n jaar van groot 
evaluering te hê. Dit be-
teken vir ons dan opnuut 
dink, evalueer, konsulteer 
en veral weer opnuut vra 
na God se wil vir die ge-
meente. Is ons nog ge-
hoorsaam aan Hom? Is die 
bedieninge nog relevant? 
Is ons regtig “Sy Ligdraers” 
in die Praktyk? Groei lid-
mate in hulle verhouding 
met die Here en wys dit in 
hoe ons uitreik na buite en 
dissipels maak? 

2015 was ons vorige eva-
luasie jaar met vraelyste 
wat uitgestuur is na lid-
mate. Communitas het die 
data geouditeer en 
aanbevelings gemaak. Die 
kerkraad het talle bevestig-
ings gekry oor lidmate wat 
Bergsig byvoorbeeld baie 
gasvry beleef, maar ons 
moes ook hoor dat dinge 
soos prediking dalk nog 
meer prakties kan wees. 
Vyf strategiese doelwitte is 

vir die gemeente opgestel 
waarvan een byvoorbeeld 
uitgeloop het op die kerk-
planting van Graanendal 
Gemeente. 

2020 sou die volgende 
groot jaar van evaluering 
wees en toe gebeur die 
onverwagse COVID 19. 
Die ouditorium en kerksaal 
moet sluit en alles gaan 
aanlyn. Daarom het hierdie 
jaar se evaluering 
noodgedwonge anders 
gelyk. Vrae soos, is jou 
finansies geraak deur 
COVID 19, het jy vesel 
(Fibre) in die huis en kry jy 
ingeskakel by die ere-
dienste was eweskielik in 
die vraelys. 148 lidmate 
het tussen 2 en 19 Julie 
die vraelyste ingevul (baie 
dankie!) en die resultate is 
baie insiggewend!  

Meeste lidmate sê hulle 
onderdersteun die visie 
van “Sy Ligdraers” en dink 
ons slaag in die uitleef 
daarvan. Verbasend was 

dat die 1 uur lewendige 
uitsending van die ere-
dienste meeste mens pas 
(dit is nie te lank nie) en 
dat die volwasse 
gemiddelde ouderdom van 
die gemeente 48 jaar oud 
is. Alhoewel Bergsig nog ’n 
baie sterk kinder- en 
tienerbediening het, is die 
ouderdomsgroep van 20 
tot 30 jariges onder ver-
teenwoordig in die ge-
meente. Aksie is alreeds 
ingestel en 16 jong volwas-
senes het al ’n eerste 
byeenkoms gehad by 
Bergsig op 9 September 
en ons glo hierdie be-
diening gaan groei! Wil jy 
graag nog meer weet? 
Gaan kyk gerus na die re-
sultate op ons webwerf by 
die skakel: Algemeen/
Aktueel 
Of skakel in by Geselskerk 
op 13 September na die 
erediens 10:00.  
Navrae:  Ds. Johan Els & 
Alida Vorster 

http://bit.ly/geselskerk 
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Skakel Annamaré as jy betrokke wil raak: uitreike@bergsigdv.co.za 

Attie van Wyk Laerskool  

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

Die Attie van Wyk Laerskool is ’n plaasskool geleë 
net buite Durbanville langs die Philadelphiapad 
(M58), ongeveer 1km anderkant die ingang na die 
plaas Diemersdal.  Die skool was die inisiatief van 
Ds. Attie van Wyk, wat in 1974 begin is met fondse 
van die NG Kerk se Kersboomverkope.  

Die skool het tans (Feb 2020) ongeveer 304 leer-
ders vanaf Graad R tot Graad 7.  Daar is 20 perso-
neellede.  

Lidmate van Bergsig ondersteun die leerders van 
hierdie skool deur die aanbied van weeklikse Bybel
-klasse aan die Graad 1 – 7 leerders elke 
Woensdagoggend tussen 09:30 en 10:00. 
Voortdurende voorbidding word gevra vir vrywillige 
betrokkenheid van gemeentelede.   

Sedert 2014 word elke kwartaal afgesluit met ’n 
verjaardagpartytjie vir al die leerlinge wat ge-
durende die betrokke kwartaal verjaar het.  Die te-
ma van die partytjie is “God is Liefde”.  Die jaar 
word ook afgesluit deur die organisering van ’n 
speletjiesdag en die voorsiening van Bybels of 
Dagstukkieboeke aan die Graad 7 leerders. 

Gedurende die wintermaande en reënseisoen is 
daar slegs een afdak voor die hoofgebou wat 
tydens pouses en etes deur die leerders as skuiling 
gebruik kan word. Die grootste nood tans by die 
skool is ’n saal waar die kinders onderdak kan 
bymekaar kom. 

Die skool het ook behoefte aan sportfasiliteite, 
soos bv. ’n verspringput en area waar leerlinge 
hardloopnommers kan oefen om aan at-
letiekbyeenkomste deel te neem. 

Soos oral raak veiligheid ’n probleem en beleef die 
skool inbrake tydens naweke en vakansies. Dit is 
’n droom van die span om veiligheidskameras  
rondom die skool te installeer. 

Ons nooi u almal uit om op ’n Woensdag by die 
skool besoek te kom aflê, en deel te neem aan die 
uitdra van God se liefde aan sy kinders.    

Sondag se eredienstemas: 

mailto:neldarou@gmail.com


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. 

Bladsy 3  Bergs ig Boodskap  

Deuroffer: Alta Du Toitskool en Nasorg 
 

Die Alta du Toit skool bied gespesialiseerde, profes-
sionele onderrig aan leerders met intellektuele 
gestremdhede.  Die kinders kom uit verskillende kul-
turele agtergronde wat nie kan baat vind by die hoof-
stroom nie.  Elke kind hier kry die beste moontlike 
geleentheid om te vorder volgens hul vermoë en teen 
hul eie tempo.   

Sover moontlik word hulle in staat gestel om selfver-
sorgende volwassenes te word, wat geredelik betrokke 
raak in die gemeenskap waaraan hulle behoort. 

http://altadutoitschool.wix.com/altadutoitschool 

BAIE, BAIE DANKIE vir aanlyn-offergawes wat inbetaal word 

deur internet inbetalings, Zapper en Snapscan asook vir  

kontantinbetalings by kerkkantoor. 

http://altadutoitschool.wix.com/altadutoitschool
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DIENSTE AANGEBIED 

Doen die volgende:  

 Dataverwerking - Internet 

beskikbaar vir aanlyn 

 Huis oppas wanneer u vir ’n na-

week of vakansie wil wegbreek 

(Slaap ook oor) 

 Shuttle diens– PDP lissensie en 

eie Vervoer 

NIEL KOTZE 

Kontak my by:   

(Villa Cortona Via Nazionale 60) 

 

Selnommer: 0764008392 

E-pos Adres:  

kotzeniel@gmail.com 

 

 

THE RETURN 

Suid-Afrika 

“Bekeer… Draai terug… Herlewing…” 
Kom terug na My met julle hele hart… 

Joël 2:12,13 

Oproep tot die Kerk in Suid-Afrika vir 10 Dae van 
Gebed en Terugdraai na God 

18-28 September 2020 

Nasionale dag van Gebed en Verootmoedig 

26 September 2020 

mailto:kotzeniel@gmail.com


Tyd vir stil word! 

 

Ek het in die aanloop na 

Maandag 7 September se 

Kerkraadsvergadering 

ervaar dat die Gees vir my 

sê dat dit tyd is om stil te 

raak. Ons het dan ook een 

uur tydens die vergadering 

spandeer aan Wandel in die 

Woord – die spesifieke teks 

was Luk 10:1-12 waar Je-

sus die 72 uitgestuur het. 

Dit was wonderlik om net 

stil te wees en tyd in God 

se Woord te spandeer.  

Ons het daarna saam gebid 

vir die opkomende leiersbe-

raad wat op 12 September 

plaasvind. Die geleentheid 

word deur die strategiese 

span gekoördineer en die 

eerste 90 minute word weer 

ingerig as ’n Wandel in die 

Woord geleentheid. Weer 

eens is dit almal se be-

hoefte om God se stem te 

hoor vir Bergsig! Dr. Freder-

ick Marais fassiliteer die 

stilword gedeelte. 

Ek het dit goed gedink om 

net kortliks terugvoer te gee 

na Maandagaand se verga-

dering wat deur 16 van die 

20 kerkraadslede byge-

woon is.  

 Ons het die afgelope 

maand se inkom-

stestaat bespreek waar 

die hoogtepunt 

ongetwyfeld die sukses 

van die afgelope twee 

Oppihoek-kos 

geleenthede was. Daar 

was R 25 000 begroot 

en ‘n mooi bedrag van 

net oor die R 33 000 is 

ingesamel. Hiermee my 

dank aan die gemeente 

vir julle ondersteuning 

en ook aan almal wat 

gehelp het. Die sukses 

het gehelp dat die tekort 

in Augustus kleiner was 

as wat verwag is en ons 

prys die Here daarvoor. 

 Daarna is ’n paar ad-

ministratiewe sake 

hanteer, en toe het ons 

die voorreg gehad om 5 

nuwe lede tot die Kerk-

raad te verkies – hulle 

name verskyn hier in 

die BB en ons doen 

voorbidding vir hulle 

besluit. 

 Ons het die geleentheid 

gehad om vir Ds. Philip 

te bedank vir sy bydrae 

oor die afgelope 28 jaar 

as lid van die Kerkraad. 

Dit was dan ook baie 

hartseer dat dit sy 

laaste vergadering was 

(vir eers…). 

Ek vra asseblief vir spe-

sifieke voorbidding vir die 

leiersberaad van 12 Sep-

tember waar ons nuut gaan 

luister waar God wil hê dat 

ons as Bergsig moet fokus 

– ek belowe om terugvoer 

te gee in die volgende week 

of twee oor hoe dit gegaan 

het! 

Seënwense 
Juan Benson 
Kerkraadsvoorsitter 
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Nuwe lede tot die kerkraad verkies  
7 Sept 2020 onderhewig aan aanvaarding: 

Jaco van Vuuren 

André van der Westhuizen 

Erik Grové 

Andries van der Vyver 

Elize Botma 

Kerkraadslede wat op 24 Aug 2020 herkies is 
vir nog ‘n 2 jaar termyn 

 

Stella Malan  

Murray Steenkamp 

Ruben Fick 

(Kerkorderlik) 



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 

Oppi-hoek kos:  

 

Die volgende fondsinsameling van die kerk deur 
kosverkope is op 18 Sept. 2020.  
 
Daar is heerlike Boerie-roosterkoeke te koop teen R35 
(dit is ’n vars roosterkoek met twee stukkies boerewors 
en tamatiesmoor). 

Daar is ook “kaal” roosterkoeke te koop @R10 elk en  
pannekoek spesiaal gebak deur die Bouwer Gesin.  
 

Pannekoek pryse: enkel – R7, 3x – R20, 15x – R100 

Pannekoek is vanaf 10:00 tot 18:30 beskikbaar.   
Roosterkoek is vanaf na 12:00 beskikbaar.  

Bring jou Bestellingsnommer saam wat jy sal kry sodra 
jy die vorm voltooi ingestuur het. 

Kontant in 'n koevert met die regte bedrag.  

EFT: Bring asb bewys van betaling saam vir EFT be-
talings.  
Snapscan betalings sal outomaties opgetel word en 
geen bewys is nodig nie. 

Gebruik die skakel om te bestel: 
http://bit.ly/oppihoek-kos of bel die kerkkantoor met 
jou bestelling. 

Oppi-hoek kos 

DONASIES BENODIG ASSEBLIEF: 

50kg Koekmeel 

180 Eiers 

500g bakpoeier 

15 liter melk 

30 kg suiker 

400g kaneel 

6 liter olie 

10 pakkies gis 

 

Aflewering van donasie Woens. oggend 16 Sept. 2020 

Kontak Ilse Fritz as jy kan help:  082 376 3236 

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

