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Goeiedag Bellville Gemeente 
 
Afsluitings, jaareind funksies, eksamens, druk, gejaag 
en rond hardloop om die laaste paar dinge gedoen te 
kry. Beplan jou vakansie – Jan tuisbly of weggaan? 
Soveel word van ons gevra in die laaste paar weke van 
2021. Daar is nog net 26 dae oor dan vier ons Kersfees. 
En in daardie paar dae gaan daar nog baie dinge 
gebeur. Vir jou om op hoogte te bly van alles wat by ons 
gemeente gebeur, bly ingeskakel op ons verskillende 
kommunikasielyne, hetsy Whatsapp (067 400 6543) of 
bedieninge se kommunikasie, epos en selfs Facebook 
en Instagram. So kan jy jou laaste maand van 2021 
goed beplan en op ‘n hoogtepunt afsluit! 
 

~oOo~ 
 

Vertrekpunt 
Ons is opgewonde om op 5 Desember al ons Nuwe 

Lidmate aan ons gemeente voor te stel. Indien jy weet 

dat Bellville JOU nuwe tuiste is en jy wil lidmaat word, 

skakel die kerkkantoor vir die datums en inligting van 

2022 se Vertrekpunt en Suurstof. Navrae kan direk aan 

die kerkkantoor gerig word by 021 949 1600 of per epos 

(info@agsbellville.com). 
 

~oOo~ 
 

BookClub 
Die afsluiting van BookClub vind plaas 6 Desember @19:00. 
Bring ‘n bordjie eetgoed en uitruil geskenkie saam vir die 
aand. Ons gaan die jaar vier en afsluit op ‘n hoë noot. 
 
Indien jy ‘n bydrae wil maak aan ons Kersfees uitreik projek 
by Huis Elizabeth Roos, het jy nog tyd om deel te wees 
daarvan. Finansiële bydraes sowel as skenking van items vir 
die geskenk sakkies is nog baie welkom. Ons weet dat ons 
dié jaar 38 dames se Kersdag ekstra spesiaal gaan maak. 
Gesels met Annedi oor hoe JY ‘n verskil kan maak. 

 

~oOo~ 

 

Ironman 
Elke Maandagaand by Ironman sien ons net 
meer en meer hoe die Here ons manne bedien, 
nader bring aan Hom en mekaar. Hy is getrou. 
Ons kan ons getuienisse met mekaar deel en 
saam die lewe aanpak. Ons het waarlik so baie 
om voor dankbaar te wees. 
 
Moet nie uitmis op ons volgende IRONMAN, 
Maandag 13 Desember nie. Ons gaan ‘n heerlike 
aand saam oom ‘n vuurtjie deurbring en heerlik 
kuier. Gesels met Matthys en die IRONMAN 
manne as jy meer inligting wil hê. Maar die 
belangrikste is, bring ‘n vriend saam! 
 

~oOo~  
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~oOo~ 
 

Bellville Uitreike 
 

Die afgelope maand kon ons die hand van die Here 

weereens opnuut beleef by Bellville Uitreike. Hoe 

deur middel van die Woord, lo fen aanbidding en 

selfs die koppie sop wat ons gee en deur die 

omgee vir mense, mense die vrymoedigheid gehad 

het om na vore te kom en te vra vir gebed vir die 

situasie waarin hulle hulself bevind.  

Daar was werksgeleenthede waarvoor ons gebid 
het en die Here het kom voorsien - vir ‘n permanente 
werk vir een van die manne en ‘n ander een het ‘n 
werk gekry waar hulle hom voorsien van kos. Ons 
vertrou nou op die Here vir ‘n blyplek vir hierdie 
spesifieke persoon. Die vrug van ons arbeid kan 
gesien word in die mense se lewens wat Dinsdag 
aande uitreik na Safe Space. Jy kan ook deel wees 
en betrokke raak. Kontak vir Eben Lourens of skakel 
die kerkkantoor vir meer inligting. 
 

~oOo~ 
 

Gebedspan 
 

Ons is dankbaar dat gebed nogsteeds die fondasie is 

waarom alles kan draai en ons die vrymoedigheid kan 

hê om na die Here te gaan met elke versoek, al is dit 

hoe groot of hoe klein. Daar waar nood is kom die 

Here deur en antwoord nogsteeds gebede.  

 

Ons kon in die gaping staan vir mense wat besig was 
om hul huis te verloor en die Here het kom 
onderneem. Ons het gebid vir mense wat geen 
heenkome gehad het nie en die Here het die een deur 
toe maak maar Hy het weer ‘n beter deur oop gemaak. 
 
Selfs studente wat gevra het vir gebed vir krag vir hul 
studies, die Here het deur gekom en Hy het hul 
aangeraak en hul die helderheid van verstand gegee. 
 
Jy is welkom om in te skakel by ons gebedspan. Alle 
versoeke word weekliks deurgegee en ons bid saam vir 
elke versoek. Ons bid ook voor elke diens in die 
Bidkamer vir ons gemeente en die diens wat gaan volg. 
Jy kan enigetyd hierby inskakel. 



 

Inceba  
 
Ons het weer vir die laaste keer die jaar ‘n vetkoek 
verkoping gehou. Die fondse word gebruik om die 
mammas, wat ondersteun word deur Inceba, te help. 
Ons almal wil graag vir julle dankie sê vir julle 
ondersteuning. Indien jy graag wil betrokke raak by 
die Swangerskap Sentrum, kontak vir Melanie op 
083 99 22 363, en vind uit hoe jy kan help. 
 
Soos julle weet is Inceba die hulp bediening van ons 
kerk en met julle hulp kon ons die maand families 
help met kospakkies. Julle skenkings van blikkies- of 
droë kos, toiletware en selfs finansiële bydraes, 
maak ‘n groot verskil in iemand se lewe.  
 
Ons “Inceba Pre Loved Clothing” winkel help ons om 
al hierdie projekte te befonds en ‘n verskil te maak in 
ons gemeenskap. Baie dankie ook aan julle wat so 
getrou gee. Somersklere is nou brood nodig, indien 
julle skoonmaak, bring gerus vir ons. Gaan loer gerus 
in die winkel op ‘n Maandag en Woensdag 10:00 – 
13:00 en Vrydag 10:00 – 15:00. 
 
Groete van die Inceba Span 
 

~oOo~ 
 

SENDING (WEN) 

 

Ons herinner almal aan die “Bybels vir Afrika” 

blikkies. Daar is nog heelwat beskikbaar en jy kan 

jou blikke afhaal by die Inligtingstoonbank tydens 

Sondagdienste of by die kerkkantoor tydens 

kantoorure. Finale inhandigingsdatum sal in 2022 

gedeel word, maar blikkies kan enigetyd 

ingehandig word volgens eie keuse. Baie dankie vir 

almal wat reeds blikkies geneem het. 

 
 

Indien jy wil betrokke raak by Sending, hetsy deur 

Geloofsoffer beloftes of Gebedsbeloftes, skakel 

gerus met die kerkkantoor. Jy kan jou verbintenis 

tov Sending Geloofsoffer belofte aan ons stuur 

deur gebruik te maak van die volgende skakel: 

https://forms.gle/Hqvoy7s7mq2vefKQ8  

 

Sending-groete! 
 

~oOo~ 
 

AKTIWITEITE: 
 

 
Die dierbare Seniors van ons gemeente word 
Saterdag 4 Desember om 10:00 by die kerk bederf 
met ‘n heerlike ontbyt en vermaaklikheids program. 
Ons gaan omtrent ‘n VIP oggend hou. 

https://forms.gle/Hqvoy7s7mq2vefKQ8


 

  
 
Het jy al Sondag 5 Desember van 17:00 tot 20:00 in 
jou dagboek uitgesit vir ons “Nag in die stal” 
aanbieding? Daar gaan saam gesing word, gekyk 
word na ‘n voorstelling van die Kersverhaal en nog 
baie ander heerlike verrassings ingesluit wees.  
 
Dit is gratis so jy kan jou vriende, familie, bure, 
kollegas en kennisse nooi na die aand. Heerlike 
verversings sal reeds vanaf 17:00 te koop wees. 
 

~oOo~ 
 

Tydens ons Oujaarsdiens op 31 Desember sal ons ‘n 
Doopdiens hou. Kontak gerus vir Carmen by die 
kerkkantoor indien jy tydens die geleentheid 
gedoop wil word. Ons bied voor die aand ‘n 
Doopklas aan waar jy alle inligting sal ontvang. 
 
Dagboek ook hierdie volgende datums vir ons 
Bedieninge wat vir ‘n laaste keer die jaar in-persoon 
bymekaar kom. Skakel gerus hierby in. 
  
 1 Desember – Pulse  

 5 Desember – Lidmaat voorstelling  

 6 Desember – BookClub afsluiting 

 7 Desember – Bellville Uitreike 

 8 Desember – Pulse afsluiting 

12 Desember – K4J karnival 

13 Desember – Ironman afsluiting 

15 Desember – Skole sluit 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Baie geluk aan die volgende persone wat 

besonderse verjaarsdae in Desember vier: 
 

01 – Tiny Cornelissen (88) 

04 – Sylvia Brown (80) 

05 – Rina Lombard (79) 

11 – Jernia van Schalkwyk (75) 

19 – Hester Dippenaar (92) 

25 – Venter van der Walt (72) 

27 – Lilian Raubenheimer (85) 

29 – Marie Haman (94) 

31 – Cecile Swanepoel (82) 
 

~oOo~ 
 

Groete uit die Admin kantoor 
Ivy van Staden 

 info@agsbellville.com 

 021 949 1600 

 067 400 6543 

mailto:info@agsbellville.com


 

K4J Fotos: 

 

     
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Munt en Noot Boom (28 November 2021) 
 

  
 

  
 
 
 

        
 

Wenner van ons Wimpy voucher: 

 


