
 
 

 

  Kleinmond,  Bettysbaai,  Pringlebaai,  Rooiels 

 

                                                      
           

  

 

                                                            

DEURKOLLEKTE SONDAG:   
Plaaslike Gesinsbediening 

Volgende week:  Instituut vir Dowes 
 

1 September 2019 
2019 2019 

 

Gemeentesentrum, Disaweg 
Bettysbaai om 09:00: 

 

 
Ds. Theuns Henn is die leraar.  

Hy lees uit Romeine 12.           
 
   

  
Tema 

Nuwe denke bring nuwe 
hoop. 

  
  

van die 

KERKKLOK 
 

Kerk,  Vierdelaan 67 om 
09:30 

 

Ds. Steven Sass preek.  Hy 
lees uit   1 Konings 17: 8-24       

 
     

 Tema 
God se Koninkryk,  daar 

waar ek en jy ligdraers is. 
   
   
 
 

Kerksaal,  Eerstelaan 38 om 
09:00 

 

Ds. Hannes van Wyk preek en 
lees uit   Hebreërs 13. 

 

Tema 
Geloof laat jou praat en 

doen... 
  
  

 



                       

DIE WEEK SE PROGRAM 
Sondag 18:00  Bybelskool 

Dinsdag 08:30  Dagbestuur vergader 
16:30  Gebedsgroep  
18:00  Aksie vir Getuienis vergader 

Donderdag 09:00  Senior Burgers:  Speledag 
16:00  Kooroefening 

Vrydag 18:30  Waarderingsaand 

Saterdag 11:30-13:00  Snoek&Patatfees 
 
 

WAARDERINGSAAND 
Maandag is die laaste dag waarop op die 

uitnodigingskaartjie na die waarderingsaand geantwoord 
kan word. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ONS GEE OM 
WAAR DAAR HARTSEER EN KOMMER IS... 
 

Ons dink aan almal wat ons gebede baie nodig het.   
 

Veral bid ons vir  Ezette Swanepoel: PM1(0826758765),   
Tweenitha Coetzee: KB1 (3440),  Marie Groenewald:  KB3 (0722205457),   
Douglas en Marie Veldtmann:  KB3 (0828240765),  
Reinet van Niekerk: KB4 (5309),  Wynand Badenhorst: Sa1 (0824626484) 
Kobus de Jager: Sc2 (0765348088,  Francois Olivier:  BB2 (9318),    
Suretha Luttig: Ba1 (0726068525), Hennie Rall: Bb1 (5364), 
Joyce Botha:  KP,  Careen de Hart: KP 
en Monica de Wit (0722868919). 
  

Ook vir Riti Turner van KB1   (0793862695)  
                                                    en Du Toit van der Merwe van  Sb2                                   
 

                                                        



Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Mag die 
jaar wat voorlê ’n jaar van vreugde en vrede in die 
Kleinmond-gesin van ons Hemelse Vader wees. 

                     
 
 
 
 
 
 
                                                                                

                                                   
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 September 
HETTIE DU TOIT (0785434202  -  Bb3) 
LEATITIA KRUGER (Bb2) 
TARIQUE MOSTERT (0282738123  -  PB3) 
ANDRÉ NAUDÉ (0282714457  -  PM4) 
CHRIS POTGIETER (0846145167  --  KB1) 
ELAINE REITSMA (0722079588  -  Sb1) 
   
 
 

1 September 
LETTIE FERREIRA (0282715255  -  PM1) 
ELSA GROVÉ (0827428602  -   Sa1) 
TIAAN SCHOEMAN (Bb3) 
DAYNA STOFBERG (0848051301  -  Sa3) 
 

4 September 
 MIREILLE NEL (0822563444  -  Bb4) 
NELIE UNGERER (0824117527  -  KB 04) 
 

  

2 September 
SUZANNE BEUKES (0846576833  -  Ba1) 
LUKE CARDOSO (Ba3) 
BRUCE HOUSTON (0836908058  -  HK3) 
   

3 September 
SHAREEN GERBER (0846458960  -  HK2) 
HENNIE LOUW (0282715890  -  Ba2) 
JOAN MARNEWICK (0825380792  -  Sa4) 
TILLA MOUTON (0766890101  -  PM1) 
BEN PRETORIUS (0845485838  -  KB1) 
ROSSIE ROSS (0824122514  -  HK1) 
 RIKA STEENKAMP (0282713130  -  Sa2) 

 

6 September 
MARIE BONTHUYS (0825950482  -  PB2) 
JOHAN ELS (0825761423  -  Sa1) 
CHRIS SCHNETLER (0721793400  -  BB) 
MANDI VAN DER HAVE (0728282373  -  Sc4) 
   

 
  
 
 
  
   

 

 
   
 

  
  
 
 
  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

An 

7 September 
Ilandie Diminy (1282713708  -  Sc2) 
SW GOOSEN (0282713346  -  Sa4) 
MARET HATTINGH (0837010210  -  PM5) 
DEAN LUDICK (0282714461  -  PM1) 
DANIE NEL (0832640807  -  Sa2) 
HENNIE OLIVIER (0829281419  -  BB1) 
 

   
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 



GETUIENISFEES:  14 tot 17 September 2019 
 

WANT ALMAL MOET HOM EER!!! 
 

Verlede week is die hoofspreker in die Eerste Gelui bekend gestel:   
Dr. Frans Hancke, outeur van “Ons is die Plan”. 
 
Hierdie week val die klem op ander sprekers: 
 

•  Michiel  de Villiers wat vir die organisasie Echoyouth 
die dienswerker op Calitzdorp is, is die spreker by die 
byeenkoms vir die kinders/jeug in die gemeenskapsaal 
in Proteadorp (Saterdag, die 14de, 15:00).  Daar gaan 
ook gesing en gespring en musiek gemaak word!  Ons 
nooi graag ons ouers en kinders uit! 
 
 
 

 

Aandbyeenkomste (die Sondag-, Maandag- en Dinsdag) 
om 18:15:  Kerksaal in Eerstelaan. 

 
 
Sondagaand is Dries en Ilse van Jaarsveldt  van 
Zambië ná dr. Frans Hancke aan die woord.  
Dries en ander spanlede bou infrastruktuur om 
‘n bron van inkomste vir  sendingwerk te skep.  
Hulle benut dit ook om dissipels te maak, werk 
te skep en vaardighede te ontwikkel.  Die 
opbrengs word teruggeploeg in 
gemeenskapswerk.  Ilse werk toegewyd om die 
nood van verdrukte vroue te verlig. 
 
 

Maandagaand is Bruce van Eeden van Ten Forty 
Outreach tweede aan die woord.  Ons gemeente 
ondersteun hom reeds jare lank in sy volgehoue 
ywer om in die mees onbereikte dele van die wêreld 
pastore op te lei.  Hy het verlede jaar ‘n Mighty Men-
byeenkoms in Indië aangebied. In Kaapstad bedien 
hy ‘n gemeente en reik uit na gemeenskappe. 



 
Dinsdagaand is Thys Visser van Geopende Deure 
tweede aan die woord.  Hy is ‘n ou bekende in ons 
gemeente.  Hy het baie kennis van die werk wat 
gedoen word om vervolgde Christene wêreldwyd te 
ondersteun en het waarlik ‘n hart vir dié werk.  In die 
Wes-Kaap gee hy leiding aan gemeentes en daag 
gelowiges uit om ook te bid vir diegene wat die 
vervolging dryf. 
 
Middagete vir almal:  Op Sondagmiddag, 15 September, is daar ‘n ete in die 
Hangklipsentrum vir die predikers, sprekers en sendelinge.  Al ons 
gemeentelede is baie welkom!  Die koste is R70 per persoon.  Gee asb julle 
name vir die kerkkantoor of  bel vir Esther (028 273 8627  /  082 786 3100) 
teen Maandag, 2 Sept. 
 
  

Teken asseblief die Getuienisfees aan 
en kom neem deel!! 

 
FYNBOS HOU BASAAR 

Die  jaarlikse Basaar vind op Saterdag 31 Augustus 
2019 om 09:00 in die N G Kerksaal, 1ste Laan, 

Kleinmond plaas.    Ons is ook dringend op soek na Wit 
Olifante vir ons stalletjie – ons sal kom haal!!  Bel Fynbos 
028 271 3602  Maandag – Vrydag tussen 08:00 – 14:00. 

 
 

VGK HOU LENTETEE 
Op Sondag 1 September hou die VGK om 15:00 ’n 

Lentetee as fondsinsameling.  Die kaartjies is R50 per 
persoon en is by die kerkkantoor beskikbaar. 

 
 

 



Augustus 2019 
 

Liewe mede-kind van ons Hemelse Vader, 
 
Die Kerkraad moet kwartaalliks vergader.  By enige 
organisasie waarby baie mense betrokke is, is so iets 
nodig. Wat ’n kerkraadsvergadering anders as ’n 
bestuursvergadering maak, is die feit dat ons in ’n ander 
paradigma, ’n ander denkraamwerk opereer. Ons is binne 
die Koninkryk van God wat met Jesus se koms duideliker 
na vore begin kom het.  Ons kyk na die wêreld met dit 
waarvoor ons bid in gedagte: dat God se koninkryk ook 
al hoe meer hier effektief sal word soos wat dit reeds in 
die hemel is.   
 
Wanneer ons besluite namens die geloofsgemeenskap 
neem, is dit dus met ons verstaan van ons roeping hier 
en nou, in gedagte. Ons hoef nie baie besluite te neem 
nie, omdat die Here nie net via die Kerkraad te werk gaan 
nie.  Hy werk saam met elke gelowige wat ons roeping 
uitleef en lei hulle as Heilige Gees op die dieper vlak van 
menswees. En dit word sigbaar op die praktiese vlak van 
ons lewe.  
  
Dit is ’n voorreg om in ’n kerkraadsvergadering via die 
gestruktureerde bedieninge van ons gemeente, verslag te 
kry van wat op voetsoolvlak gebeur.  Ons verneem elke 
keer hoe dit in ons verskillende streke met die lidmate 
gaan. Die streekkerkrade met die dienswerkers doen daar 
’n groot ondersteunende werk.  Hulle is soos olie tussen 
die ratte wat ook die leraars ondersteun met hulle 
herderlike versorging. 
  
Die groep lidmate wat inisiatief neem met die wyer 
barmhartige versorging in ons gemeente, kon ons van 
mooi gebeurtenisse vertel.  So byvoorbeeld is die Omgee 



Boetiek besig om van krag tot krag te gaan.  Ons het 
hulle lokaal vergroot, want die diens wat hulle lewer is 
besig om te vergroot.  Die geld wat sodoende ingesamel 
word, gebruik hulle weer om op ander plekke te help.  
Van die ouers wat dit moeilik vind met die duur 
onderwyskoste, word gehelp omdat hier nie ’n hoërskool 
op Kleinmond is nie. Het jy geweet dat ons ’n koskas vol 
nie-bederfbare bydraes het waaruit mense gehelp word?  
Het jy geweet dat elke skooldag 2 brode se toebroodjies 
gemaak word vir kinders wat andersins honger op die 
skoolbanke sou sit? Het jy geweet dat ons maandeliks ’n 
klomp Spar-kaarte met geld laai sodat behoeftige gesinne 
nie honger deur die maand moet worstel nie? Weet jy van 
die breiprojek, die ondersteuning van Herberg 
Kinderhuis, die uitreik na huisgebondenes op 
Kleinmond? Alles maniere om lig in mense se donker 
omstandighede te wees, verskilmakers en ambassadeurs 
van hoop op praktiese vlak.  
 
Ons is dankbaar dat die aanbouings aan ons kerk fluks 
vorder.  Ons is so dankbaar oor die argitek en die bouer 
wat ons kon kry en die kwaliteit van die werk wat gelewer 
word.  Ons sien uit na die positiewe effek wat die nuwe 
ruimte vir die onderlinge ondersteuning van ons mense 
sal hê.  
 
Onder die sambreel van die Diensaksie vir 
Gemeentebediening is die Ekobediening besig met ’n 
inisiatief wat ons almal help om verantwoordeliker met 
ons omgewing om te gaan.  Die Viva Vitaliteit-bediening 
is ’n terapeutiese groep wat met die hulp van dr. Chris vir 
lidmate wat angs en depressie ervaar, hulp bied.  
 
Oor die Getuienisaksie se organisering van 
betrokkenheid buite ons gemeente, kan ek eintlik ’n 



aparte brief skryf.  Kom liewer na ons Getuienisfees 
hierdie maand en hoor meer daarvan.  
 
Ons is dankbaar dat ons, na die skielike dood van Nico 
Jacobs, vir Johan de Clerk kon vra om die fasilitering van 
die kleingroepe, wat weekliks met die Bybel in die hand 
saamkom, te hanteer. Ons is dankbaar oor die 
gesinsbediening wat Sondag by die erediens in die saal 
plaasvind.  Ons is baie dankbaar.  As jy nog meer 
inligting wil hê, skryf vir my of lees die notule van die 
vergadering. Jy kan dit by die kerkkantoor aanvra.  
 
Ten slotte: Baie dankie vir die praktiese manier waarop jý 
ons roeping uitleef!  Dit word dalk nie aan die groot klok 
gehang nie, maar dit is ’n (kerk)klok wat lui en van die 
nuwe bedeling wat Christus gebring het, vertel. Mag jy 
die Here se nabyheid elke oomblik beleef! 
 

Groete uit Tweedelaan, 
Jannie Hougaard. 
[hougaardjan@gmail.com of 083 680 7694.]  
 
 
 

Groot geleentheid vir alle kunssinniges in die 

gemeente 

EMBLEEM VIR JUBELJAAR 
 

Volgende jaar is ons gemeente 50 jaar oud.   
Ons gaan die hele jaar deur feesvier.  

Ons wil graag ’n fees-embleem vir die jaar ontwerp.   
Enige lidmaat wat lus is om sy/haar hand aan soiets te waag,  

is welkom om in te skryf. 

 
 



VROUEBYBELSTUDIE 
Dinsdag   
KB1-5  15:00 Maria Theron,  Esseboomweg 36 
Sb4  09:30 Annel’e van Wyk,  Tweedelaan 36 
Sa3 15:00 Annelene sTrydom,  Eerstelaan 132 
PM1 15:00 Annetjie Gouws,  Gerrit Maritzstraat 19 
PM3 15:00 10 Sept.  Daleen Swart,  Palmietweg 70 
Sa4 15:00 Elize Uytenbogaardt,  Eerstelaan 116 
Bb1-4 15:00 Hesta Smit,  Sesdelaan 18 
HK3   15:00 Rosetta Marais,  Ursinialaan 39 
Woensdag   
KP 09:30 Kogelparksaal 
HK1+2 09:30 Chrissie Els,  El Shammah 5 
Ba1-3 10:00   Johanna Hugo,  Twaalfdelaan 45 
Sa1+2 10:00 Susarah van Rensburg,  Tweedelaan 45 
Sc1-4 10:00 Lorna Bonthuys,  Derdelaan 4 
PM2,4,5 15:00 11 Sept. San,  Marineweg 12 
Sb1-3 15:00 Suzette Groenewald,  Tweedelaan 92 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                               

                                      
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

WIT OLIFANTE VIR HANGKLIPBASAAR EN 

HEERLIKE WILDSWORS 
Indien jy bruikbare huishoudelike artikels het wat nie meer 

gebruik word nie,  kan Wolfgang Steinbach gebel word (082 
823 6821)  Hy sal dit kom oplaai. 

 

Daar is ook weer heerlike wildswors beskikbaar.  100% vleis 
teen R100 per kilogram.  Kleinmonders kan hul bestelling 
plaas en indien daar meer as 10kg bestel word,  sal dit by 

die kerkkantoor afgelewer word.   
Bel Riekie Nel by 084 704 4412. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

KERKRAADSVERKIESING 
By die kerkraadsverkiesing van  

19 Augustus 2019 is 
Johannes Jacob de Clerk as lid van die 

Kerkraad verkies as diaken met spesifieke 
opdrag Kleingroepe. 

Indien iemand beswaar wil maak teen die 
verkiesing,  kan dit skriftelik by die 

kerkkantoor gedoen word. 

 

Hoender wegneem-ete:  4 Oktober 

En Hangklip het weer hul aanloop-tot-die-basaar 

heerlike wegneem-ete:  gebraaide kwart-hoender,  2 

slaaie en ’n broodrolletjie.  En die lekkerste is dat 

Kleinmonders dit by die kerksaal kan kom haal,  

Bettysbaaiers en Pringlebaaiers by die gemeentesentrum 

en almal in Rooiels by Drummond Arms.  Dit kan tussen 

17:00 en 19:00 gekry word.  Die kaartjies is by die 

kerkkantoor of by die dienswerkers in Hangklip 

beskikbaar.  Teen R55 is dit baie goeie waarde vir geld. 

 





INTERNASIONALE STRANDSKOONMAAKDAG: 

21 SEPTEMBER 

Ons almal raak meer en meer bewus van die gevaar van 
plastiek in ons omgewing. Hier is ŉ gulde geleentheid om 
daadwerklik te help. Vanjaar gaan die strandskoonmaak 

ons hele gebied dek: van Rooiels tot Kleinmond se 
hoofstrand. Aktiwiteite begin om 09:00 en duur tot 10:30 
(of solank jy kan). Sakke en handskoene word verskaf. 

Hou hierdie spasie dop en hou die datum asb oop! 
 

 
 
 

 



GEBEDFOKUS 
C.E.M. Bounds het gesê: “Geen geleerdheid kan opmaak vir 

die versuim van bid nie. Geen erns…. geen ywer….geen 
studie nie. Geen gawes sal opmaak vir die gebrek aan gebed 
nie.” Uit erkenning vir hierdie waarheid dank ons God vir die 
genesing van lidmate wat siek was vir wie ons gebid het; ons 
dank die Heilige Gees vir die Bybel wat ons vandag as God 
se Woord erken; ons dank Hom vir gemeentelike aktiwiteite 
soos die Vroue Bybelstudie, die werk wat die Dienswerkers 
doen, die reëlings vir die Getuienisfees en Sy beloftes van 

seën op daardie werksaamhede. 
 

 

 
Ons gemeente se snapscan kode 

 
 

Leraars: 

Ds. Steven Sass         072 352 8347   

sasssteven@hotmail.com     

Dr. Chris Malan   072 198 7279    

drchrismalan@outlook.com    

Kerkkantoor:    

Nienie Burger:  0282713470      nelineburger@gmail.com  

Elizna Hogan:  0282713268      eliznahogan@gmail.com 

Webwerf:  www.ngkkleinmond.co.za 

Facebook: NGK Kleinmond. 

Om direk met die kerkraad te kommunikeer: 
ngkkleinmond@gmail.com 
 
Gemeente se bankbesonderhede: 
ABSA 
Rekeningnaam:       NG Kerk Kleinmond 
Takkode:                  334-812 
Rekeningnommer:  322-015-0320 
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