
27 September 2020 

09:00 Familiediens 
Regstreeks op YouTube 
Ds. Philip Schotlz 

Deuroffer: Sending aan Melaatse 

27 September 2020 

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

18:00 @6 Aanddiens 

Stephanie Steenkamp 

Deuroffer: Geopende Deure 

4 Oktober 2020,  
Biddag vir Seniors 
Preekreeks: #24/7 Wees tevrede 

Ds. Philip Scholtz - 28 Jaar 
Die kinders sal sê: 

Wat ’n legend!!!  

Philip het vele fasette en 

troetelname: 

Flippie, Flipster, Felimon 

en so gaan dit aan. 

As daar gelag of tee ge-

drink word is Philip altyd 

by en sy kwinkslae en 

goed uitgedinkte grappies 

met uiters goeie woord-

keuses is deel van hoe 

ons Philip ken. Soms kom 

Philip verstrooid voor, 

maar is eintlik net ’n diep-

denker met insig. 

Ons het Philip in aksie 

gesien onder uiters 

moeilike omstandighede - 

hoe hy mense beraad in 

moeilike tye - dit is Philip 

se sterkpunt - die liefde, 

die luister, die mooi 

woorde met baie erns en 

deernis. 

Hy het die vermoë om 

lank en goed te luister 

sonder om mense in die 

rede te val en dan die 

gedagtes mooi terug te 

verwoord.  

Philip is lief vir sy vrou,  

Kiekies uit Philip se lewe 

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

SAPD Durbanville—Projekleier:  Anniel de Lange 
(083 963 2427) (annieldelange3@gmail.com) 

Bergsig gemeente is alreeds vir etlike jare betrokke by 
die Suid-Afrikaanse Polisiedienste (SAPD) in Durban-
ville via hierdie uitreik-projek. 

Daar word jaarliks tydens Paasfees, Kersfees en 
Nuwejaar klein geskenkies (bv. Paaseiers, eet- en drink-
goed) met ’n toepaslike boodskap aan elke lid van die 
SAPD in Durbanville oorhandig.  Die SAPD-
personeelgetal is tans ongeveer 150 (insluitend 
speurders en administratiewe personeel). 

Sedert 2011 word daar verder ook jaarliks tydens Au-
gustus ’n vrouedag vir die SAPD-dames gehou. Die 
bywoning van hierdie gebeurtenis is baie goed en groei 
elke jaar. Dit het die verhouding tussen Bergsig lidmate 
en die SAPD van Durbanville baie versterk. Tydens 
spesiale geleenthede, soos algemene verkiesings, reik 
hierdie projek ook uit na SAPD-lede aan diens met die 
uitdeel van broodjies om hulle dienslewering gedurende 
langer as normale diensure ’n bietjie makliker te maak. 

Die behoefte van hierdie projek is finansiële ondersteun-
ing om die betrokke aksies te kan befonds. 

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 onder-
nemings 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 

ALGEMEEN UIT DIE UITREIK KANTOOR: 

Ds Mizelle doop volgende week ons House of Grace 

kinders wat graag gedoop wil word. Bid asb vir hulle. 

Ons sendelinge van Mosambiek het veilig gevlieg en al 

hulle “papierwerk” is suksesvol afgehandel. Dankie vir 

almal wat hiervoor gebid het.  

Dis weer sulke tyd! 
Tyd vir Frontida Vlerke se opelug mark. Fondse sal 
bydra tot Marina se onkoste om weer terug te gaan 
Thailand toe waar sy en Andrè sendingwerk doen. Bid 
hiervoor asb. 

Plek:  Grandiflorastraat 8 

           Proteavallei 

Datum: 14 - 16 Oktober 2020 

Tyd:   11h00 - 17h00 

Ons het hulp nodig itv skenkings van goeie bruikbare 
klere, konfyte, ingemaakte of verpakte eetgoed en enige 
wit olifante wat 'n nuwe huis soek. 

Kontak ons gerus vir enige navrae. 

Antoinette  

0219133584/0844433584 of Marina 0832357296 



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: Sending aan die Melaatses  

Die mensdom word al duisende jare deur 
Melaatsheid geaffekteer. In lande soos Indië, 
China en Afrika word mense afgesonder deur 
hulle in melaatse kolonies te plaas.  

Melaatsheid word deur mense versprei. 
Wêreldmelaatsheidsdag (Leprose Sondag) is 
in 1954 ingestel om meer bewustheid van 
melaatsheid te skep. 

BAIE, BAIE DANKIE vir aanlyn-offergawes wat inbetaal word 

deur internet inbetalings, Zapper en Snapscan asook vir  

kontantinbetalings by kerkkantoor. 

Vader ek roep na U stem, o Heer my God, luister na my 

asb. Help my om meer lief te word vir U - my mond belei 

dit, maar deurdrenk my. 

Help my ook om werklik om te gee vir ander mense ron-

dom my en nie net selfgerig te leef nie. 
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Philip 

Iemand sê vandag jou sagtheid, vriendelikheid en omgee 
sal vreeslik gemis word… sommige gemeentelede noem 
jou ook Pappa Beer…. 

Maar ek gaan jou humorsin en lekker lag baie mis, die 
soggens kom sit by my in die kantoor en vra “Vertel my 
iets…” 

Saam het ons baie gelag, maar ook gehuil, saam opge-
wonde gewees wanneer ons hoor Esther is verloof, Mey-
er gaan trou, en sowaar jy gaan Oupa word. 

Hartseer dae wanneer ons by ‘n huis kom waar ‘n 
geliefde aan die dood afgestaan is, jou ware omgee-hart 
het ek ervaar… die swaar tyd met Ds Teyo se afsterwe 
het jou diep laat rou, maar die berusting in dit het ook 
gekom. 

Jou opgewondenheid rondom elke jaar se Plaasfees… 
die worsmaak (eintlik was die wors-braai jou hoogtepunt)
… en saam fees-hou in oorgawe sal onthou word… en 
as jy die radios vergeet wat jy moet oppas ... 

Anneke 

Jou sagtheid is spesiaal in ons harte gegraveer.  Dankie 
dat jy vir Philip ondersteun het in swaar tye, maar een 
van ons lekkerste uit-die-maag-lag sal die stories 
sal  wees van Philip wat ‘n lidmaat se dogter se troue 
vergeet het en hoe jy hom by Virgin Active van sy fiets 
afgeboender het en laat kerk toe jaag het… die bruid en 
Philip was gedaan! Ons sal jou onthou as ons Kinder-
krans-tannie, die saamwerk met basaars en plaasfeeste, 
die bereidwilligheid om daar te wees wanneer nodig.  

Jy was ’n Jubelvrou en ’n Magdalenavrou met ’n hart van 
goud. 

Julle twee het diep voetspore getrap in die kerk  - spore 
wat ons na aan ons hart sal saamdra vir altyd. 

Rus goed – gaan kuier vir jul kinders en reis na kamp-
plekke wat nog altyd jul hartsbegeertes was. En wanneer 
jul lang die vuurtjie sit, weet dat Bergsig baie lief is vir 
Philip & Anneke Scholtz. 

Mooi loop & Toedels Ilse Fritz 
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Vervolg van voorblad ... 

hy is lief vir sy kinders en kleinkind, hy is lief vir Vicky sy 

hond, maar bo alles kon ons altyd sien dat hy lief is vir 

God ons Vader.  

Julle sien baie fotos van Philip en die mense rondom 

hom in sy werk. Baie van die fotos (wat sonder Philip se 

toestemming geplaas is, is ge”pose”). Vat die een waar 

ons skelm al die drankbottels voor Philip gaan pak het  

en hy maar net kon kapsie aanteken en lag vir ons wat 

simpel is. Of die foto waar hy moeg geëet is aan ver-

jaarsdag koek (en kamstig afgesluk het met wyn) of die 

fotos waar ons hom elke kort kort met ‘n ander 

hooftooisel op die kop  getooi het.  

Philip het maar altyd saamgespeel en gelag oor ons wat 

hom so treiter. Kyk ook na die foto waar die manne baie 

kwaad is oor Japan ons in die rugby wêreldbeker gewen 

het. Philip moes al ‘n donkie wees, ‘n Romeinse soldaat, 

hy moes al koek bak en is opgeveil by die Plaasfees. 

Hy het al honderde 

kerk funksies byge-

woon en het by die 

meeste geglimlag. 

Ons het agtergekom 

dat Philip die mees 

gefotografeerde domi-

nee is van Bergsig. 

Philip hou ook nog ‘n rekord, 

vir die mees gekykte preek 

op die YouTube kanaal van 

die kerk. 

Die foto’s beeld egter nie die 

leed uit wat Philip namens 

die kerk moes hanteer nie. 

Die leed word diep in ‘n predikant se siel gegrafeer en 

daarvoor moet ons jou bedank Philip - dat jy in die dorp 

bedien het oor ’n tydsverloop van 28 jaar meestal stil 

stil. Philip staan ook op vir dit waarin hy glo.  

Onder Philip se leiding het die Kleingroepe ‘n bloei-

tydperk in Bergsig beleef - die meeste Kleingroepe wat 

die kerk ooit gehad het was saam met Carien Thom, 

Gertie Kotze en Philip - hullle het weekliks vergader en 

planne gemaak om die kring verder uit te brei. Philip het 

by Teyo die Uitreike been van die kerk oorgeneem met 

sy aftrede. Hierdie werk het rustig voortgegaan en is 

daar verseker saam met Annamaré dat die bediening ‘n 

voetspoor los. Philip is ook verantwoordelik vir die 

omgee/geestelike versorgingsbediening en het saam 

met Liezl seker gemaak dat die bediening instand gehou 

word. Philip was ook verantwoordelik vir die gasvryheid 

bediening met drie bene (erediensontvangs / Nuwe lid-

mate, A-Koord). Hierdie koffiedrink in die binnehof het 

hy baie geniet en bly ‘n hoogtepunt vir hom. 

Lees meer oor die mooi woorde wat oor hom geskryf 

word deur mede Bergsig lidmate en mense wat die pad 

saam met Philip gestap het. 
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Ons het Phillip leer ken as:  
Ons leraar vir wie prediking altyd ‘n hoogtepunt 
was van sy bediening, MAAR… 
Ons dominee wie se kinderpreke nie altyd volgens 
plan verloop het nie. 
Iemand wat ‘n storie kon vertel, ten koste van hom-
self. 
Somtyds effens verstrooid.  Vir wie ek wondergom 
op die preekstoel geplak het, sodat hy sy preek in 
volgorde kon vasplak.  (Lank lank gelede in die jare 
van blommerangskikings op die preekstoel.) 
‘n Ywerige en meelewende stapper op staproetes 
saam met die jeug. 
‘n Israeliet sonder bedrog. 
’n Godsman wat sy roeping ernstig uitgeleef het. 
Iemand wat oor jare met deernis beskikbaar was 
om die Lammers-gesin as herder en vriend by te 
staan en te ondersteun. 
Ons is lief en eer jou en bid jou God se rykste seën 
toe vir die toekoms. 

Gerrit & Hannatjie Lammers 

Philip het nog altyd ’n groot deernis gehad vir 

mense wie seer gekry het in die normale leef 

van die lewe, hy het ’n vermoë om diep te 

luister na ’n persoon in nood en hom of haar 

so te lei dat die persoon nie net die situasie 

verstaan nie, maar ook die Lig sien.  

 

Net so ernstig en vol vertroosting hy saam met 

’n behoeftige persoon kan reis kan hy ook 

ontdeund wees. Baie keer moes ons sy lig-

gaamstaal mooi lees om te weet of hy ernstig 

is en of hy ’n grap maak in ’n sekere situasie. 

Hy hou van lag en vriendskappe vorm en hy 

het groot respek vir mense, die lewe, God se 

kerk en vir die Here- dit ervaar mens in sy na-

byheid. Ons gaan jou mis Philip –  

Liezl Loubser 

Uit die argiewe van die voorkantoor …  

Philip, ek het altyd lekker met jou gekommu-

nikeer want jy het altyd ’n skerp en grappige 

antwoord op alles te sê gehad.   

Ek wonder wie gaan nou altyd jou herinner aan 

dinge wat jy moet doen, want ai jy het altyd so 

maklik vergeet.  Jy sal maar vir Anneke ‘n lys 

moet maak elke oggend sodat sy jou gedurig 

kan herinner aan wat jy die die dag moet doen.  

Ons het soveel jare saamgewerk en nooit een 

maal baklei nie.  Nogal ‘n prestasie!  

Jy moet jou aftrede geniet.  Gelukkig is jy nog 

lekker jonk om baie nuwe dinge aan te pak.  

Ek is nou nie so goed met woorde soos ‘n 

predikant nie en kan ongelukkig nie ‘n baie 

lang stuk skryf van al die jare wat ons 

saamgewerk het nie.  

Dankie vir al jou ondersteuning deur die jare 

veral toe Wicus oorlede is.  Ons het darem 

baie dinge saam beleef. 

Ek hoop nie ek word net onthou i.v.m. die 
”Lemmertjie” grappie nie.  Elize Botma 

Wat vir my uitstaan van Philip is 3 dinge. Baie 

lojaal aan sy kollegas en die personeel. Hy het 

dit vlam van Teyo as uitreike Ds goed gedra. Jy 

lag altyd as jy naby hom kom. Anneke is net 'n 

voorbeeld van toewyding aan God en wonderlik 

om as vriende te hê. 

Johan Els 
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COVID-19 Vlak 1 – Kerkbywoning 

Die Dagbestuur het saam met predikers op Donderdag 

17 September 2020 vergader om die “oopstel” van Ere-

dienste binne die nuwe riglyne te bespreek. 

Daar heers ’n algemene gevoel dat lidmate graag weer 

eredienste by die kerk wil bywoon. Die onsekerheid oor 

presies wat die Vlak-1 protokol gaan vereis en die 

logistiek om in berekening te bring vra dat ons ’n ver-

sigtige, verantwoordelike benadering volg. Ons voel eg-

ter dat goeie kommunikasie na lidmate uiters belangrik 

bly om verwagtinge duidelik te bestuur. 

Daar word voorlopig beoog om van 11 Oktober 2020 

weer eredienste oop te stel vir lidmate binne Vlak-1 

riglyne. Dit beteken dat 250 lidmate per erediens geak-

kommodeer kan word. Ons werk tans aan ’n bespre-

kingstelsel wat baie soos die ‘Oppie-hoek kos’ stelsel 

sal werk, maar mense sal ook die kerkkantoor kan ska-

kel om direk te bespreek. Ons sal laat weet wanneer die 

besprekings oopmaak. 

Die eredienskommisie vergader volgende week om fyn-

ere detail uit te skryk waarna ons weer sal kommu-

nikeer. 

Ons sien uit om almal eersdaags weer by Bergsig te 

verwelkom. 

Juan Benson 

Kerkraad Voorsitter 

Ons opregte dank aan elkeen wat bydraes gemaak het, 

ons ondersteun het en gehelp het op die dag. Alles het 

goed verloop volgens die plan en riglyne. 

Daar is R13 000 ingesamel. Ons het laataand opgepak 

na die laaste pannekoek gerol is. 

Die Boerie-roosterkoeke was ’n groot treffer gewees. 



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 

Talita du Toit met haar  

spesiale geskenkie vir 

dominee Philip 

“Stil, broers, daar gaan ‘n 

man verby, hy groet, en dis 

verlaas. Daar’s nog maar 

één soos hy, bekyk hom 

goed.” Dis die woorde van 

Jan FE Cilliers se gedig 

Generaal de Wet. So gepas 

vir my as ek aan Ds Philip 

dink – iemand wat groot 

vrede het in wie hy is en 

nooit probeer voorgee dat 

hy iemand anders as net 

homself is nie.- daar is net 

een soos hy. Nog iets vir my 

uitstaan van Ds. Philip as 

mens is sy uitstekende sin 

vir humor en die feit dat ek 

hom nog nooit hoor kwaad 

praat het oor sy medemens 

nie. Vir my is Ds. Philip ook 

iemand wat regtig in sy 

handel en wandel vir ons 

almal ‘n voorbeeld is. So 

getrou aan dit dat jy ook nou 

ten spyte van COVID-19 vir 

ons gewys het hoe om met 

waagmoed te lewe. Ek wil 

graag vir jou en Anneke 

bemoedig in die onsekere 

tyd wag voor lê met die 

woorde van Luk 18:29-30: 

En Jesus antwoord: “Dit 

verseker Ek julle: Daar is 

niemand wat ter wille van 

die koninkryk van God 

afgesien het van huis of 

vrou of broers of ouers of 

kinders nie, of hy ontvang in 

hierdie tyd al baiekeer 

soveel terug, en in die tyd 

wat kom, die ewige lewe.” 

Anneke, vir jou ken ek nie 

so goed nie, maar weet uit 

my eie lewe dat ‘n man nie 

jou werk met soveel 

toewyding sou kon doen as 

jy nie deur ‘n wonder-like 

vrou ondersteun word nie. 

Dankie dag jy in die 28 jaar 

ook so getrou aan Philip se 

sy was.  

Philip en Anneke, Sondag is 

tot siens, maar nie vaarwel 

nie. Ons wens julle alle 

sterkte toe vir die pad 

vorentoe, maar bowenal 

wens ons julle God se vrede 

toe. Namens die Kerkraad, 

dankie vir julle toewyding die 

afgelope 28  jaar hier in 

Bergsig. Mag die Here julle 

ryklik seën! 

Juan Benson  

4 Jaar is dalk nie lank 
nie, maar dit is lank ge-
noeg om te besef hoe 

belangrik goeie kollega-
skap is.  

Dankie vir die lekker 
saam werk en lag! Ek 
bid vir jou en Anneke, 

julle kinders en kleinkind 
net vreugde vir die vol-

gende fase van julle 
lewe.  

Onthou Bergsig is jou 
familie - en familie is vir 

altyd aan mekaar 
verbind.  

 
Mizelle Prinsloo 

Philip spreek die seën van die Here oor Bergsig uit. 

Mag jy ook geseënd wees. 

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

