
 
 

 

  Kleinmond,  Bettysbaai,  Pringlebaai,  Rooiels 

 

                                             

           

                                                  

DEURKOLLEKTE SONDAG:   
Diens van Barmhartigheid. 
Volgende week:  CANSA. 

 

15 September 2019 
2019 2019 

 

Gemeentesentrum, Disaweg 
Bettysbaai om 09:00: 

 

 
Dr. Frans Hancke is die leraar.  

  
 
   

  
Tema 

Want almal moet Hom eer! 
  
  

van die 

KERKKLOK 
 

Kerk,  Vierdelaan 67 om 
09:30 

 

Ds. Dirk Coetzee preek.   .       
 
     

 Tema 
Want almal moet Hom eer! 

   
   
 
 

Kerksaal,  Eerstelaan 38 
om 09:00 

 

Dr. Chris Malan preek. Hy 
lees uit Nehemia 4: 6    

 
 

Tema 
Wanneer jou hart in’it is! 

 



                      DIE WEEK SE PROGRAM 
Sondag 18:15  Getuienisfees 

Maandag 18:15  Getuienisfees 

Dinsdag 16:30  Gebedsgroep  
18:15  Geyuienisfees 

Donderdag 16:00  Kooroefening 

Vrydag Skole sluit 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Ons dink aan almal wat ons gebede baie nodig het.   
 

Veral bid ons vir  Tweenitha Coetzee: KB1 (3440),   
Kobus de Jager: Sc2 (0765348088,       
Douglas en Marie Veldtmann:  KB3 (0828240765),  
Wynand Badenhorst: Sa1 (0824626484)  
Suretha Luttig: Ba1 (0726068525), Hennie Rall: Bb1 (5364), 
Joyce Botha:  KP,  Careen de Hart: KP. 
  
  

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

                                                        
        

 
                                 
                                            

 
 

 
 

 
 
 
 
  

Ons dink aan die familie van Ezette Swanepoel van PM1. 
Mag hulle vertroosting ervaar. 



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. 

                     
 
 
 
 
 
 
                                                                                

                                                   
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

19 September 
MARYKE BARNARD (0864489106  -  KB5) 
MARINA DU PLESSIS (0836874745  -  RE) 
LIDA FOURIE (0796137485  -   Bb1) 
HENNIE KLEYN (0711203332  -  Sa3) 
DAWIE KRUGER (0842065651  -  Bb2) 
HILDA ROETS (0827282427  -  KB5) 
MARTIE VAN DEN BERG (0282714115  -  Sa3) 
WILLIE VAN SCHALKWYK (0825090370  -  KP) 
ISABEL WAGENER (0842067292  -  KP) 
 

15 September 
TEWIS JOOSTE (0282713900  -  Sa1) 
ISBEL KLOPPERS (0832615968  -  Bb4) 
LINDA LE ROUX (0828950870  -  BB6) 
ANNIERIA MCFARLANE (0795314377   -  KP) 
WOLLIE WOLMARANS (0823729443  -  PM4) 
 

18 September 
 LORNA BONTHUYS (0825754568  -  Sc4) 
LOUIS FOURIE (08243497  -  PM3) 
DANIKA SINGLETON (0282715267  -  Bb4) 
PIETER THERON (0828906205   -  KB3) 
 

16 September 
 ESTHER CONRADIE (0282714760  -  Sc2) 
LINDIE JOUBERT (0837020013  -  PM3) 
ELIZE SAAYMAN (0835224539  -  HK3) 
ALEX TAWSE (028272 9979  -  BB3) 
JOHANNA VAN ZYL (0723716300  -  KB5) 
 

17 September 
 ONAH DE STADLER (0834026642  -  KB2) 
ABRAHAM DE VILLIERS (0824948706  -  Sa3) 
CARINA DU TOIT (0834146909  -  KB2) 
CECILIA LIEBENBERG (0282729123  -  BB6) 
STEFAANS OLIVIER (0828716087  -  BB6) 
PAULINE ROUX (0825909754   -  Ba2) 
ROHAN VAN NIEKERK (Sb3) 
 

20 September 
 CHRIS GELDENHUYS (0829008299   -  PB2) 
ANLIE LEMMER (0846422275  -  Sc1) 
MARIE MALAN (0282713276  -  PM4) 
ANDRE MARAIS (0726586298  -  BB1) 
HJ TALJAARD (0282729673  -  BB4) 
  
 
   

 
  
 
 
  
   

 

 
   
 

  
  
 
 
  

 
 
 
 
 
   
 

21 September 
DRIAAN HALGRYN (PB3) 
ARNO HATTINGH (0282729939  -  BB3) 
TALITHA JOUBERT (0282713570  -  KB1) 
GERRIT MÖLLER (0825438901  -  BB6) 
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 



DIS DIE TYD VAN ONS GETUIENISFEES! 
 

Saterdag 14 tot Dinsdag 17 September 2019 
 

Soos Paasfees en Kersfees, is daar ook net een 
Getuienisfees in ‘n jaar. 

 
Wat het dit met ons elkeen te doen? Die antwoord is: Alles! 
Dit het alles met ons te doen. Dit herinner ons aan die rede 

waarom die kerk van die Here Jesus bestaan: om die 
evangelie te deel! 

 
ALMAL MOET HOM EER!!! 

 

Sondag 15 September se eredienste fokus hierop:  
 
Ds Dirk Coetzee in die kerk, dr. Frans Hancke in die 
Hangklipsentrum, dr. Chris Malan in die kerksaal. 
 
Daar is ‘n elke aand om 18:30 ‘n 
byeenkoms in die kerksaal 
(Eerstelaan).  
 

•  Die lofprysing begin om 18:15. 
 

•  Die hoofspreker elke aand is dr. Frans 
Hancke wat bekend is vir sy studie oor en 
inisiatief om gemeentes en kerke bewus te 
maak van wat die kerk se ware doel is – 
soos wat die Skrif dit vir ons sê.   
 
Deur die organisasie “Die Plan”  word 
gelowiges uitgedaag om behoorlik te besin 

oor hulle verstaan van God, wie die kerk is, en hoe ons 
die wêreld moet sien.  Kom wees asb. deel van die reis 
waarop dr. Frans ons gaan neem. 
 



•  Tussen die twee helftes van die program 
word elke aand tee, koffie en toebroodjies 
geniet.  Dit gee geleentheid vir saam 
gesels, ons sendelinge van nader te leer 
ken, en na die uitstallings te kyk.  Thys 
Visser van Geopende Deure verkoop ook 
in dié tyd geestelike boeke. 
 

•  Na die pouse is ‘n tweede spreker aan die woord:  
 

Sondagaand:  Dries en Ilse 
van Jaarsveldt  van Zambië.  
Hulle is by verskeie projekte 
betrokke.  Dries en ander het 
vanjaar ‘n mylpaal bereik toe 
die eerste bouprojek voltooi 
is wat ‘n inkomste vir  
sendingwerk skep.  Hulle 
maak dissipels vir Jesus, 
ontwikkel vaardighede en 

maak gemeenskaps-werk moontlik.  Ilse werk toegewyd 
om vroue se nood te verlig. 
 

•  Maandagaand: Bruce van 
Eeden van Ten Forty Outreach. 
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:  Thys Visser van 
Geopende Deure.  Hy is goed bekend 
in ons gemeente.  Hy het baie kennis 
van die werk wat gedoen word om 
vervolgde Christene wêreldwyd te 
onder-steun 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. 

 
 
 

•  Wees asb. deel van elkeen van hierdie 
byeenkomste.  Kom dink saam oor God se plan vir ons 

elkeen se lewe! 
 

 
 

 
 
 

 
 

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. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                               

                                      
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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. 

 

 
 

 



 
 
 



KLEINGROEPE 
Inligting oor die samestelling van kleingroepe word 
dringend benodig.  Kleingroepleiers word gevra om 

Hendrina te bel of ’n sms te stuur (3331 of 
0719322659) met die volgende inligting: 

Naam van leier,  uit hoeveel lede die groep bestaan 
en wanneer die groep vergader. 

 

 
 
 
 

DEMENSIE ONDERSTEUNINGSGROEP 

Die groep vergader Donderdag 19 September om 
10:00 By  te Kogelpark. 

Dit is ons Lentebyeenkoms waar ‘n regskenner sal 
kom gesels oor regsaspekte. 

Vir meer besonderhede bel Corrie Hugo 084 877 
5356 of Wilma Meyer 084 581 3818 

 

 



HERWINNINGSPUNT IN KLEINMOND 
Ons kan weer herwinbare afval (papier, karton, plastiek, glas 
en metaal) van ons ander huishoudelike afval skei en saam in 

’n aparte sak sit. Dus, dieselfde artikels wat ons tot verlede 
jaar buite ons erwe in wit/deurskynende sakke uitgesit het. 

Aangesien die munisipaliteit nie tans herwin nie, moet ons dit 
nou net self in die groen sleepwa kom sit by BD HUB in 

hoofweg, langs Sasol. Die sleepwa sal elke week die hele 
Woensdag en Donderdag daar staan. Stap om die sleepwa, sit 
jou herwinbare afval agter in en Walker Bay Recycling ry dit 

Vrydae weg. Kom ons kyk of ons die sleepwa in 2 dae kan vol 
kry! LW: GEEN ander huishoudelike afval nie. Geen sakke op 
die grond nie. Dankie aan Wynand Bock van BD Hub vir die 

gebruik van die perseel en vir SASOL wat 24-uur ’n ogie gaan 
hou. 

 

 

 

Martin,  Louis en Jan was die eerstes om 

hul herwinningsakke in die sleepwa te laai. 

 



GEBEDFOKUS 
Ons Vader wat in die hemel is, ons aanbid U as die 

enigste ware lewende God. Ons erken dat U magtig en 
alomteenwoordig is en dat U in beheer is van ons 

lewensomstandighede. Ons bely dat ons onder druk 
wonder waarom U ons nie beskerm het nie en die kwaad 
van ons weerhou het nie. Ons bely ons sondige natuur, 

maar ons dank U vir die oorwinning wat Jesus deur middel 
van Sy dood oor die bose behaal het. Dankie vir die 

gesagsposisie waarin ons nou is as gevolg van daardie 
oorwinning. In Christus het ons gesag oor die bose magte 

en in Jesus se naam kan ons die werke van die bose 
vyand bind. U leer dit vir ons in die Bybel soos wat dit 

opgeteken is in Jakobus 4:7. Vader,  hierdie geveg waarin 
ons betrokke is,  is U geveg en daarom vertrou ons op 
U  en gaan ons nie vir U voorskryf wat om te doen nie. 

Ons wil U sonder teëspraak, opstand, ongeloof of twyfel 
volg. Ons bely ons neiging tot ongehoorsaamheid. Ons is 
meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. 
Ons proklameer die oorwinning en probeer nie opklim tot 

in die oorwinning nie. So bid ons dan vir ons gemeente, vir 
die Kleinmond gemeenskappe en vir Suid Afrika. Amen” 

 
 
 

INTERKERKLIKE 

GEBEDSBYEENKOMS 
As gevolg van die Getuienisfees 
verval die   geleentheid hierdie 

maand. 
 

 

 



 
 

PRAISE & WORSHIP 
Vrydagaand 13 September kom almal wat 
lekker wil kuier om 18:00 by die kerksaal 

bymekaar gewapen met ’n 
piekniekmandjie.  Ons eet eers lekker 

saam en daarna sing ons. 
Kom deel in die vreugde van alle eer aan 

God te gee. 

 
 

FYNBOS HOU JAARVERGADERING 
Donderdag 26 September om 10:30 hou Fynbos hul 

jaarvergadering.  Woon dit by en kom drink sop en eet 
heerlike tuisgebakte brood. 

 
 
 
 
 
 



Voorgestelde Kleinmond Spesiale 

Aanslaggebied. 
(Vir ’n veilige, gesonde en skoon Kleinmond-omgewing) 

Die KSAG-sakeplan beskryf die voorstel volledig en sluit ’n 
vyfjaarbegroting en implementeringsplan in. Dit, asook algemene 

Vrae en Antwoorde kan afgelaai word by 
www.kleinmondsag.co.za. ’n Kopie van hierdie dokumente is ook 

in die Kleinmond Biblioteek en by die KSAG-kiosk in die 
Sparsentrum (op die stoep by die noordelike parkeerterrein) 

beskikbaar. 

Volg die skakel op die webwerf onder “Instemmingsvorm” om jou 
besluit vir of teen die voorstel te gee. Dit sal slegs ’n paar minute 
neem. As jy meer as een eiendom in Kleinmond besit, verstrek 
die erfnommers van elke eiendom in die ruimte wat daarvoor 

voorsien word. 

Jy kan ook by die KSAG-kiosk in die Kleinmond Sparsentrum ’n 
instemmingsvorm kom voltooi. Die kiosk sal van Maandag, 9 
September tot Saterdag, 21 September 2019 daagliks, buiten 

Sondae, van 11:00 tot 13:00 en 15:00 tot 21:00 oop wees. Bring 
jou ID en munisipale rekening saam vir verifikasie-doeleindes. 

 
 

http://www.kleinmondsag.co.za/


13 September 2019 
Liewe lidmaat, 
Die sinode is die vergadering waar al die gemeentes van ons wyer omgewing 
byeenkom om oor sake en kwessies wat ons almal raak te besin en te besluit. 
Die verkose leiers noem ons (weens ou tradisie en gebruik) die moderatuur.  
Hulle is basies die dagbestuur wat tussen die vergaderings na die uitvoer van 
die besluite moet omsien.  Vir die wyer besinning het die sinode ’n wyer 
liggaam ingestel wat uit al die ringe (streke) van die sinode saamgestel word.  
Hulle word die moderamen genoem.  Saam met die verkose 
verteenwoordigers is, ook die mense wat gespesialiseerde diens vir die hele 
sinode moet lewer.  Dus is die predikante in sinodale diens vir bv. jeug en 
barmhartigheid ook by die moderamen betrokke.  Mens sou vergelykenderwys 
kon sê die moderamen soos ŉ dagbestuur en die moderatuur is soos die 
uitvoerende deel daarvan.    
Ons het ’n brief van die moderamen ontvang wat inligting deurgee van 
waaroor hulle glo die Here ons besig is om te bedink en te hanteer.  Ons heg 
dit graag aan vir elke belangstellende lidmaat sodat jy ook op hoogte kan 
wees én toegespits kan bid en betrokke wees by wat die Here deur ons kerk 
aan die doen is. Lekker lees! 
Groete uit Tweedelaan, 
Jannie Hougaard. 

 

 

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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