
18 Oktober 2020 

09:00 Familiediens (kerk) 
ook op YouTube 
Dr. Kobus de Jager 

18:00 @6 Aanddiens (kerk) 

ook op YouTube 

Ds. Johan Els 

Deuroffer: Paarlskool 

18 Oktober 2020,  
Biddag Gesondheidsdienste 
Preekreeks: #24/7 Lewenslank 

Wat sal ons daar leer? 
Psalm 90:12 

Leer ons dan so dat ons 

wysheid bekom … 

Het jy ‘n leerbare gees? Of 

wil jy almal vertel en wys 

jy weet die beste? 

’n Ou tannie het eendag 

vir my gesê dat sy baie 

dom sou wees as sy nie 

haar gees elke dag oop-

gestel het om te leer nie. 

Dit het my baie laat dink. 

Mens kan onmiddelik sien 

of iemand oop is om te 

leer. So ’n mens is ook 

oop om hul standpunt te 

wysig as hul meer kennis 

opdoen of hulle is meer 

geneig om onmiddellik die 

kennis wat hul bekom het 

toe te pas tot die voordeel 

van ander rondom hulle. 

Soms is die kennis wat 

ons aanleer pynlik. Jy 

moet dalk heeltemal an-

ders oor jou eie kultuur of 

ras dink en optree. 

Daar is gelukkig ’n skool 

met ’n ander ingesteldheid 

waar elke mens op die 

aarde kan leer en dit is ’n 

tipe leer wat ons 

saambind.  

Die wysheid waarvan die  

Bybel praat in die boek 

Spreuke is iets wat vir ons 

almal beskikbaar is om 

aan te leer. Dit is emo-

sionele intelligensie  ver-

pak in die mooiste taal-

beelde. 

Gaan lees Spreuke weer 

en weer en geniet dit om 

te leer. 

25 Oktober 2020, NAGMAAL 
Preekreeks: #24/7 Invloed 
Hervormingsfees 

 

09:00 
Familiediens (kerk) 
ook op YouTube 
Ds. Johan Els 

18:00 @6 Aanddiens (kerk) 

ook op YouTube 

Arno Mattheus 

Deuroffer: Biblia / Hawesending 

COVID-19 Vlak 1 – Kerkbywoning 
NAGMAAL word bedien 25 Okt 2020 

Ds. Johan Els is prediker 

Bespreek jou plek vir volgende So.: 

http://bit.ly/bergsig-
bywoon 

Gebruik die skakel of bel die kerkkan-

toor direk by: 

021-9764106 

Kerk vind steeds aanlyn plaas sog-

gens om 9:00. Ons verstaan dat som-

mige nog nie kan bywoon nie. 

http://bit.ly/bergsig-bywoon
http://bit.ly/bergsig-bywoon


Bladsy 2  Bergs ig Boodskap  

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

Love Unveiled 

Projekleier: Andre van der Westhuizen (074 330 
4431) (andre.addnet@webmail.co.za) 

Die doel van die 
Love Unveiled-
projek is om die 
Evangelie van Je-
sus Christus aan 
Moslems bekend 
te stel en om be-
keerde Moslems 
te ondersteun. Die 
fokus is die Mos-
lems op ons voorstoep – in Durbanville en die Wes
-Kaap – hulle wat langs ons woon, saam met ons 
werk en in baie gevalle, dieselfde taal as ons praat. 

Tans is die bediening aktief betrokke by ’n huis wat 
’n veilige heenkome bied aan bekeerde Moslems 
wat vervolging ervaar.  Een van die doelwitte is om 
hierdie fasiliteit verder uit te bou en te ondersteun 
in hul poging om ’n vaardigheidontwikkelingsen-
trum te stig.  

Toepaslike lektuur is beskikbaar vir enigiemand 
wat graag meer te wete wil kom van Islam en hoe 
om Moslems te evangeliseer.  Daar word tans be-
plan aan ’n Moslem-evangelisasiebiblioteek by 
Durbanville-Bergsig.  

Gebed vorm ’n integrale deel van hierdie be-
diening.  Bid gereeld vir spesifieke Moslems wat jy 
ken, sodat hulle Jesus Christus as hul Verlosser 
sal ontmoet en wees beskikbaar om die liefde van 
Christus te deel.  

TUINWOONSTEL TE HUUR 
DURBANVILLE. 

 

Tuinwoonstel te huur aangebied vir ’n vol-
wasse persoon met sober gewoontes. 
Baie ruim woonstel bied die volgende: 

kombuis, oopplan met sitkamer en DSTV.  

Aparte groot slaapkamer met baie inge-
boude kaste. En suite badkamer. Veilige 

parkering, diefwering en sekuriteit- 
kameras op erf.  

Beskikbaar enige tyd vanaf 15 November. 
Kort of lang termyn.  

 
Huur: R4 500 per maand.  

 

Skakel 083 648 5858 om aansoek te doen. 

Teologie student RG van Vuuren soek asb. verblyf in 

Durbanville om nader aan Bergsig te wees waar hy 

betrokke is. 

Hy versoek asb. ook dat die plekkie ’n studente se 

sak sal pas :) Kontak hom gerus as jy ’n lekker  

buitekamer het 084 516 6217. 

Uitreike deel goeie nuus!!  
Die uitreikespan het besluit om bietjie statistiek rondom 
projekte met die kerk te deel: 

Attie van Wyk skooltjie het sy ontstaan gehad in 
1974!! 

Bergsig is steeds daar betrokke. Daar is op die oomblik 
297 kinders en 16 personeellede. 

Die skool word weekliks deur die projekspan besoek en 
programme word deur die jaar met die kinders behan-
del. Dit is in skoolkwartale. 

Daar word ook ten minste een keer per jaar ‘n vakansie- 
program aangebied. 

Die kinders ervaar die deurlopende kontak baie positief. 

Baie baie dankie vir almal wat Bergsig-Uitreike help om 
hierdie moontlik te maak. 

Alle eer aan ons Vader. 

‘n Versoek: 
Duitsland: Menges-Gesin 

Tobias en Sandra wil baie graag vanaf Januarie tot 
Maart 2021 na Suid-Afrika kom met studieverlof. 

Hulle is opsoek na ‘n huis wat iemand dalk aan hulle 
kan leen, of baie bekostigbare huisvesting in die 
George omgewing waar Sandra se ouers in die ouete-
huis woonagtig is. Hulle sal graag naby haar ouers wil 
wees in hierdie tyd. 

TUINWOONSTEL IN EVERSDAL TE HUUR 

Gedeeltelik gemeubileerde ruim woonstel met 

aparte slaapkamer en  en-suite onmiddellik 

beskikbaar. Aparte ingang met onderdak par-

kering en sekurieitshekke. R4900 per maand 

met water, elektrisiteit en internet ingesluit. 

Skakel Chris 

082 457 5095 

mailto:andre.addnet@webmail.co.za


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: Paarlskool 

Paarl-skool Brackenfell vir neuraal gestremde kinders 
het tans 345 gestremde leerders tussen die ouder-

domme van 3 en 18 jaar met 'n voltydse personeel van 
127 waarvan 68 vergoed word deur die skool se beheer-

liggaam. 

Ongeveer 220 leerders word daagliks met 16 bussies 
vanaf Paarl, Stellenbosch, Wellington, Somerset Wes, 
Gordonsbaai, Parow, Bothasig en die res van die Noor-

delike voorstede na die skool vervoer. 

45 leerders is in die koshuis waarvan die meeste leer-
ders geakkommodeer word as gevolg van hulle swak 

omstandighede, asook leerders wat nie naby die 
bestaande busroetes woonagtig is nie. 

 
Tel 021 981 3756 of ontwikkeling@paarlskool.org.za 

www.paarlskool.org.za 

BAIE, BAIE DANKIE vir aanlyn-offergawes wat inbetaal word 

deur internet inbetalings, Zapper en Snapscan asook vir  

kontantinbetalings by kerkkantoor. 

Bergsig het n finansiële te kort. Covid-19 het ons ook 

ten diepste geraak. Daar is ongelukkig te min geld. Kan 

mens dit so reguit sê? Ons moet dit nou maar doen.  

Daar is heelwat mense wat nie bydraes gemaak het nie 

en ander het dit weer reggekry om die volle afgelope 29 

weke steeds bydraes te maak. Ons verstaan daar is 

baie uiteenlopende omstandighede betrokke. Sou dit in 

jou vermoë wees om by te dra - oorweeg dit asseblief. 

Die goeie nuus is dat ons die volle 29 weke steeds kon 

voortgaan met fondsinsamelings soos Oppihoek 

kosverkope en barmhartigheidswerk. Ons kon steeds 

Deuroffers insamel vir instansies wat dit nodig het en 

lidmate se harte was oop om hul naaste by te staan.  

Dit is ’n vreugde en die Here glimlag hieroor. 

mailto:ontwikkeling@paarlskool.org.za
http://www.paarlskool.org.za


Roomysbakke   

Ons kort BAIE - 2 liter & 5 liter bakke. Die sopkokers het dit altyd nodig. 

VROUE RETRAITE 

WELLINGTON 

Stilte is al wat ek 

vra, sodat jy My kan 

hoor. As jy luister 

sal jy God hoor  

fluister. 



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 

PORTEFEULJE BESKIKBAAR 

Hiermee nooi ons belangstellendes uit om met die kerkkantoor te skakel rakende Plaasfees 2021.  

Daar is een portefeulje oop op die reëlingskomitee. Die KINDERVERMAAK kort ’n entoesiastiese, vrolike persoon.  

E-pos: Ilse plaasfees@bergsigdv.co.za / 021-9764106. 

Oppi-hoek  

      kos:  

Kom kuier heerlik saam op die grasperk van  

die kerk.  

Die volgende fondsinsameling van die kerk deur 

kosverkope is op 6 Nov. 2020.  

 

Daar is ’n heerlike verskeidenheid te koop: 

Pannekoek spesiaal gebak deur die Bouwer Gesin.  

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

Pannekoek is vanaf 10:00 tot 19:30 beskikbaar.   

 

Jaffels (maalvleis)  R20 

Basaarpoeding R15 

Boereworsrolle met smoor R20 

Fudge, Ladida snuisterye  

Die Koffieman se heerlike koffie. 

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 bes-

tel:  http://bit.ly/oppihoek-kos of bel die kerkkantoor 

met jou bestelling. 

Jong volwassenes: jul kan steeds inskakel al het 

die reeks Woensdag begin. Jy is baie welkom. 

18 Okt 2020 @6 aanddiens met Ds. Johan Els 

Tema: Best Mess Ever  

Johannes 3:17 & 8:10-12 

Dit is die tweede tema in die nuwe reeks. 

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

