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09:00 Familiediens 
Regstreeks op YouTube 
Ds. Eric Swanepoel 

Deuroffer: Hugenote Kollege 

20 September 2020 

‘n Nuwe bloeitydperk 

September en Oktober is 
dit bloeisel tyd en die pa-
pawerblomme steek ook 
pronkerig hul kop uit. 

Daar is ‘n verskil tussen 
die soorte blomme - beide 
verdwyn en laat iets an-
ders agter. 

Party bloeisels kondig net 
‘n nuwe seisoen aan, an-
der bloeisels gaan oor en 
bring vrugte. Altwee seën 
ons met hul prag. 

Die papawer aan die an-
der kant is weer ’n baie 
weerlose blom wat gou-
gou verdwyn. Tog bly dit 
so mooi en lank na die 
mooi weg is, saai dit 
nogsteeds klein nuwe 
swart papawer saadjies, 
wat jaar-na-jaar weer 
opkom. 

Wat interessant is, is dat 
die blomme verskil en tog 
albei mooi is - elkeen op 
hul eie manier. Ons leer 
opnuut uit die natuur dat 
die Here juis dinge ver-

skillende gemaak het en 
al die blomme nie in een 
blokkie/kategorie pas nie. 

Ons as mense is ook so. 
Ons is anders en verskil-
lend gemaak, elkeen 
uniek. Party wil voor hard-
loop, ander is baie geluk-
kig om onder die boom te 
sit en dink. 

Die kombinasie van ver-
skillende mense, ge-
dagtes en talente help 
ons om God se Koninkryk 
volledig uit te leef. 

Hy wil nie gehad het ons 
moet almal dieselfde 
wees nie, anders sou Hy 
ons dieselfde gemaak het. 

Waardeer ons mekaar se 
andersheid? Gee ons me-
kaar ruimte om anders as 
mekaar te wees? Tree jy 
menswaardig op teen die 
wat anders as jy is?  

Kom ons dink die week 
daaroor. Kom ons vier 
mense se menswees wat 
selfs anders as ons is. 

09:00 Familiediens 
Regstreeks op YouTube 
Ds. Philip Schotlz 

Deuroffer: Sending aan Melaatse 

27 September 2020 

MATTEUS 6:26-29 AFR53 

26
Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog 

voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?  
27

Wie tog onder julle kan, deur hom te 

kwel, een el by sy lengte voeg? 
28

En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle 

arbei nie en hulle spin nie; 
29

en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van 

hulle nie.  
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Skakel Annamaré as jy betrokke wil raak: uitreike@bergsigdv.co.za 

House of Grace  

Projekleier: Leonette Burger (082 440 5662) 
(lazylawns@telkomsa.net) 

“every child matters ... we cannot replace that which is 
lost, but we can help heal.” 

WAT IS HOUSE OF GRACE? 

House of Grace is ’n veiligheidshuis vir kinders wat 
weens mishandeling, seksuele molestering of verwaar-
losing uit hulle ouerhuise verwyder is.  Die huis is geleë 
op die County Fair Hoenderplaas net buitekant Klipheu-
wel. Aletta Herbst, haar dogter en twee helpers versorg 
tans 10 dogters en vyf seuns hier.    

Hulle ouderdomme wissel tussen 7 en 18 jaar. Die 
kinders is ingeskryf by verskillende plaaslike skole en 
moet daagliks skool toe en terug vervoer word. Een van 
die dogters is vanjaar in matriek en sy vaar baie goed 
op skool.  Die kinders floreer onder Aletta se toesig en 
sy doen alles in haar vermoë om vir hulle normale, 
liefdevolle huislike omstandighede te skep. 

WAAR KOM DIE FONDSE VANDAAN? 

House of Grace word ondersteun deur Bergsig wat help 
met fondse vir kos, klere en voertuigonderhoud.  Die 
huis is egter ook afhanklik van donasies uit die gemeen-
skap en gemeentelede. Die huidige swak ekonomiese 
toestande bring mee dat die huis nou baie minder sken-
kings ontvang wat die kinders nadelig raak.    

 
HOE KAN EK BETROKKE RAAK?   

Daar is ’n groot behoefte aan mense en/of omgee-
groepe wat aktief betrokke kan raak by die volgende: 

 Die skenking van maandelikse kruideniersware, 
skoonmaakmiddels en vleisprodukte. 

 Hulp met kontantbydraes om te help met dag tot 
dag uitgawes of fondsinsamelings.  

 Hulp met instandhoudingswerk aan die huis. 

 Klere vir die kinders. 

 Voertuigonderhoud. 

 Hulp met vervoer van kinders na die Familiediens 
Sondagoggende. 

 Hulp met toesig van kinders om Aletta van tyd tot 
tyd af te los. 

Die werk wat Aletta met hierdie kinders doen en die 
goeie opvoeding wat sy vir hulle gee, is ongeloof-
lik.  Sonder die finansiële, praktiese en emosionele hulp 
van die gemeenskap is dit egter nie volhoubaar nie.  

Hoe gebruik en seën Vader ons sendelinge? 

 

FRONTIDA: 

Andre het verlede week in Hua Hin die 
geleentheid gehad om deel te wees van 
’n Buddistiese/ en Christen begrafnis. 
Die een gedeelte van die familie is 
Christene en die ander gedeelte is Bud-
diste. Die familie het besluit om met die 
begrafnisdiens beide partye te akkomodeer. Die oumat-
jie wat oorlede is, was Christen. En so het Andre die 
geleentheid gekry om uit haar lewe die Woord en die 
Liefde van die Vader met die hele uitgebreide familie te 
deel!! 

 

 

MOSAMBIEK: 

Die Thiarts … Andre en Annamarie moet 
dringend dokumentasie in orde kry ten 
einde voort te gaan met hulle werk. Hulle 
het twee keuses om by hul bestemming 
te kom …*hulle moet deur die le-
wensgevaarlike terroriste gedeelte ry of hulle kan ’n 
verskriklike ompad ry, maar wat ook maar gevaarlik is. 
Vader voorsien aan hulle ’n GRATIS vlug uit die bloute, 
en al hulle probleme is opgelos. 

BLY asb. ERNSTIG BID VIR AL ONS SENDELINGE 
DAAR BUITE!!  

Vader seën en beskerm hulle daagliks en gebruik hulle 
asb. meer kragtig as ooit te vore. Laat die Heilige Gees 
beweeg onder onbereiktes meer as ooit asseblief. 

Ons het hierdie jaar tien skoolverlaters (8 meisies en 2 
seuns) wat ongelukkig hul matriekafskeid mis weens die 
Covid-19-pandemie. 
 
Ons wens is om 'n driegangmaaltyd by 'n restaurant vir 
hulle aan te bied. 
 
Ons wil graag aan hulle die geleentheid bied om 'n 
spesiale aand te hê waar hul mooi kan aantrek. 
 
Ons kan dit nie doen sonder die voortdurende onder-
steuning van individue en ondernemings wat omgee nie. 
 
Die volgende items word benodig: 
 
· Formele rokke 
· Pakke 
· Grimering 
· Juweliersware 
· Haar toebehore 
 
Indien u 'n finansiële bydrae wil 
maak, maak gebruik van die volgende besonderhede: 
 
Durbanville Kinderhuis 
Absa Tjekrekening 
141 029 0983 
Durbanville 
Verwysing: Voorletters + Van / Afskeid 

Durbanville Kinderhuis se prinse en prinsesse 

mailto:lazylawns@telkomsa.net


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: HUGENOTE KOLLEGE 
Die Hugenote Kollege is 'n privaat opleidings-

instansie wat studente vanuit die Christelike 

geloof en waardestelsel oplei om maatskap-

like- en kerklike dienswerk te kan beoefen. Tans 

bied die Kollege sertifikaatkususse in 

Maatskaplike Hulpwerk, Gemeenskapsontwik-

keling, Vroeë Kind Ontwikkeling, Kinder- en 

Jeugsorg asook Teologie en Bediening aan. 

Die Kollege bied ook kort kursusse aan vir ge-

meentes en lidmate wat hulle kan help om 

hulle dienswerk in die Koninkryk van God nog 

beter te kan doen. 

BAIE, BAIE DANKIE vir aanlyn-offergawes wat inbetaal word 

deur internet inbetalings, Zapper en Snapscan asook vir  

kontantinbetalings by kerkkantoor. 

Die Gebedskamer is ’n rustige plek waar jy ook kan stil 
word met Gebedsriglyne en rustige musiek. Ons nooi 

jou uit na hierdie spasie om by die Here te kom stil word. 
Indien jy nodig het dat iemand saam met jou bid hê 

asseblief die vrymoedigheid om ’n predikant te nader om 
saam met jou te kom bid. Al is ons in Grendeltyd is die 

kerk beskikbaar vir almal om elke dag te kom 
stil word en tyd met die Here te spandeer. 

In die Bybel lees ons God het in die aandwind saam met 
Adam en Eva in die tuin gewandel.   

In die tuin van Getsemane lees ons van Jesus se wor-
steling in die tuin. ’n Tuin is dus vir die Here ’n plek van 

ontmoeting. Bergsig se Gebedstuin is ook ’n besonderse 
plek waar jy die Here kan ontmoet.   

 
Tannie Rentia en Oom Martin is meer as 16 jaar be-
trokke by Bergsig se tuin en het al vir baie jare die 

droom om een van die hoeke in die tuin as ’n 
Gebedstuin te omskep.  Die afgelope jaar het die droom 
(met baie gebed en deursettingsvermoë) ’n werklikheid 

geword.  
Tannie Rentia vertel hoe die 

voëltjies haar vermaak wanneer sy in die tuin besig is. 
Tannie Rentia en Oom Martin bid en droom dat die tuin 
van Bergsig ’n gebedsplek vir baie sal word en dat men-
se die tuin saam met hulle sal koester en instand hou. 

Hul wens is dat Bergsig ’n plek van GEBED sal bly. 

Martin en Rentia Slabber - ’n tuin laat ons HOOP 



DATABASIS OPDATERING: 

Almal wat die afgelope tyd ’n e-pos OF 
selfoonnommer verandering gehad het, kontak 

asb. administrasie@bergsigdv.co.za 

As hulle miskien ook weet van bure wat getrek 
het - stel Ilse Fritz in kennis sodat die databa-

sis op datum gebring kan word. 
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Registreer gerus by: 

https://forms.gle/XeD5NFwtMm5ys77S9 

DURBANVILLE TUINWOONSTEL 

Eenman woonstel te huur 

aangebied vir ’n enkel 

persoon met sober ge-

woontes. Baie netjies en 

veilig. Met kombuisie, 

baie ingeboude 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 

Dankie Bergsig dat jul help om geestelike en praktiese 

ondersteuning aan vervolgde gelowiges wêreldwyd te 

bied deur jou onlangse R2600 skenking. 

  

Behalwe vir die gewone vervolging, word daar ook teen 

ons vervolgde broers en susters gediskrimineer wan-

neer dit kom by noodsaaklike hulp tydens die COVID-

19-pandemie. 

  

“Pastoor Samuel”, ons plaaslike vennoot in Indië, deel 

dat ŉ pastoor die volgende gesê het toe ŉ vrywilliger 

aan hom ŉ kospakkie gegee het: “Ons was die afgelope 

drie dae honger. Ons het selfs daaraan gedink om ons 

eie lewens te neem.” 

  

Weet asseblief hoe belangrik jou gebede en onder-

steuning vir ons vervolgde familie is. “Jou gebede en 

ondersteuning beteken baie vir hulle.”  

  

Mag God jou ryklik seën vir jou gebede en 

vrygewigheid! 

 

Saam in Sy diens 

Jan Gouws 

Uitvoerende Direkteur 

Geopende Deure Suider-Afrika 

mailto:administrasie@bergsigdvb.co.za
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FXeD5NFwtMm5ys77S9&data=02%7C01%7C%7C2c966e433e4b45da734808d858b07bd5%7Ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7C0%7C0%7C637356862293829120&sdata=XvYMam%2FjkwVASPMerWSdmdXHtZ8v%2FwO%2FyYYo


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 

Leiersberaad 2020 met maskers! ’n Groot stilword by 

die Here om te hoor wat Hy bevestig vir Durbanville-

Bergsig Gemeente. Ons luister hoe die pad vorentoe 

moet loop. Covid het alles verander - ons werk ’n nuwe 

normaal uit. Tyd sal leer, maar een ding staan vas en 

is bevestig: Ons verheerlik Jesus Christus as verlosser! 

#Hoe leef ons nou? 

Ons is trots op ons seniors 

wat tegnologie so mooi 

baas geraak het. Hier sit 

die Ollewagens elke Son-

dag met hul kerk lekker 

ooghoogte opgestel op 

stoeltjies voor hulle. 

Ons wil graag aan seniors 

gratis opleiding gee in die 

gebruik van sekere tegno-

logie - gee jou naam op by 

Ilse indien jy belangstel: 

021-976 4106. 

Sukkel jy om die eredienste aanlyn te volg weens 

een of ander rede soos te min data/te min kennis 

van tegnologie? Bel die kerkkantoor asseblief by 

021-976 4106. Ons kan probeer iets uitwerk soos 

preke op ’n  flashdrive te laai om te luister ens. 

PERSONEELWAARDERINGSETE 

Die kerkraad het dit goedgedink om die personeel van 

die kerk te bederf met ’n Covid vriendelike ontbyt om 

dankie te sê vir hul werk en sterk staan deur die pan-

demie te midde van salariskortings en geen verhog-

ings. Daar is volstoom voortgegaan met werk. 

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

