
INTERNASIONALE STRANDSKOONMAAKDAG:  

21 SEPTEMBER 

Eerskomende Saterdag, 21/9/2019 is Strandskoonmaakdag! 
Kom help asb van 09:00-10:30 óf so lank as jy kan. Sakke en 

handskoene word verskaf, maar jy kan jou eie tuinhandskoene of 
broodsakkies vir ingeval saambring. Daar is groepe by 

Kleinmond, Palmiet, Bettysbaai se hoofstrand en Rooiels. 

 

HANGKLIP SE BASAAR 

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.  Teen R55 is dit baie goeie waarde vir geld. 

 
 

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   
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 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Welkom by die Erediens:  Getuienisfees                          

       

       09:00      Kerksaal           Dr. Chris Malan 

       09:00      Sentrum            Dr. Frans Hancke   
        

       09:30      Kerkgebou       Ds. Dirk Coetzee   

Deurkollekte:  Plaaslike Diens van Barmhartigheid 
 

 
 

Eredienste 22 September 2019 
09:00 Hangklip-Sentrum in Bettysbaai 
09:30 Kerkgebou 

Deurkollekte:  CANSA 
 
 
 

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 voor 15 Oktober.   

 

 
 
 
 

 

ONS GEE OM  

      WAAR DAAR HARTSEER EN KOMMER IS... 

Ons dink aan almal wat ons gebede baie nodig het   

          KLEINMOND BETTYSBAAI PRINGLEBAAI ROOIELS 
  KERKKLOK 

15:09:2019 

Kerkkantoor:  Nienie  0282713470  Elizna 0282713268 
ngkkleinmond@gmail.com/  www.ngkkleinmond.co.za 

Ds. Steven Sass  072 352 8347  
sasssteven@hotmail.com 

Dr. Chris Malan  072 198 7279  

drchrismalan@outlook.com 

mailto:ngkkleinmond@gmail.com/


Ons dink veral aan Riti Turner:  KB1 (0793862695),   
Tweenitha Coetzee: KB1 (3440),  

Douglas en Marie Veldtmann:  KB3 (0828240765), 
Wynand Badenhorst:  Sa1 (0824626484), 
Kobus de Jager:  Sc2 (0765348088),   

Suretha Luttig: Ba1 (0726068525),  Hennie Rall: Bb1 (5364),  
Joyce Botha:  KP,  Careen de Hart: KP,  Du Toit v/d Merwe:  Sb2, 

En Mercia van Zyl: KP.  
 

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

 
 

 

...EN WAAR DAAR VREUGDE IS. . . 
Baie geluk aan almal wat gedurende die week verjaar. 

 

 

In die besonder almal  wat vandag verjaar.  Ons gee ook hul 
kontaknommer sodat u hulle kan bel.  
Tewis Jooste (0282713900  -  Sa1), 
Isbel Kloppers (0832615968  -  Bb4), 
Linda le Roux (0828950870  -  BB6), 

Annieria Mcfarlane (0795314377  -  KP), 
Wollie Wolmarans (0823729443  -  PM4). 

 

DIE WEEK SE PROGRAM 

Sondag 18:15  Getuienisfees 

Maandag 18:15  Getuienisfees 

Dinsdag 16:30  Gebedsgroep 
18:15  Getuienisfees 

Donderdag 16:00  Kooroefening 

Vrydag Skole sluit 
  

 

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. 

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” 

  

 

HERWINNINGSPUNT IN KLEINMOND 

Groot deurbraak! 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. 

 
 

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! 

 

WANT 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 elke aand om 18:30 „n byeenkoms in die 
kerksaal (Eerstelaan).  

 

•  Die lofprysing begin reeds 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! 

 


