
 

Goeiedag Bellville Gemeente 

 

Duidelik is daar WINTER in die lug. 

Ons sien die reën en koue spoel oor 

ons stad. Met dit wil ons almal net 

dieper onder die komberse wegkruip. 

Indien jy nog nie leesstof bymekaar 

gemaak het om vanaand te lees nie, 

hier is ‘n propvol Nuus uit die Kantoor! 

Hier lig ons jou in oor alles wat in jou 

gemeente gebeur.  

 

~oOo~ 

 

Moedersdag was uit die boonste rakke. 

Heerlike bederf geskenkies vir mamma 

en ouma. Daar was ook fotos geneem 

by die Photobooth. Gaan kyk gerus op 

ons Facebook na die mooi fotos en 

“tag” jouself en vriendin op die fotos.  

Ons almal het ook geluister na Wippie 

en Snippie se stories en heerlik saam 

gelag vir hul mannewales. Ons 

verneem die twee het ook gedurende 

Mei maand verder by K4J gekuier! 

 

 

 

~oOo~ 

 

Sign-up Sunday: 16 Mei vir al ons 

Groepe en Kursusse en 23 Mei vir al 

ons Bedieninge was ‘n reuse sukses. 

Daar was omtrent gekuier, gesels en 

kontakbesonderhede uitgeruil asook 

nuwe vriendskapsbande gesmee.  Jy 

kan egter nogsteeds betrokke raak die 

kwartaal. Kontak die kerkkantoor en 

ons sal die besonderhede met jou deel. 

Kyk gerus ook op ons webtuiste vir al 

die besonderhede waar jy jou passie, 

gawes, talente en jou unieke self kan 

uitleef (www.agsbellville.com). 

 

 

 

 

 

~oOo~ 

 

Nuus, fotos en belangrike inligting 

vanaf onderskeie Bedieninge, Groepe 

en afdelings: 

 

Sending (WEN) 

André en Anne-Marie Thiart begin nou 

hul voete vind in Pemba. Soms kry hulle 

kos om uit te deel aan die ontworteldes 

en onlangs het hulle 8 bale 

muskietnette van Kingsley Holgate en 

sy medewerkers gekry om uit te deel.  

 

Hulle probeer ook om Quionga se 

mense op te spoor en te help. 

Daarbenewens is hulle betrokke by 

dankdienste en bidure.  Kom ons as 

gemeente bly intree en bid vir hulle 

terwyl hulle besig is om alles weer te 

hervestig in Mosambiek. 

 

 

 

~oOo~ 

 

Intersessors / Gebed 

Die maand het ons die krag van 

gebed opnuut beleef. Ons het beleef 

hoe versoeke beantwoord word. Die 

Intersessors bid elke dag vir AL die 



 

versoeke op ons gebeds lys, en ervaar 

hoe die krag van God die Vader deur 

die leiding van die Heilige Gees in 

elke behoefte voorsien. Hoe gebede 

beantwoord word volgens die wil en 

Woord van God. 

 

~oOo~ 

 

K4J (Kinderkerk) 
K4J het Meimaand saam met Wippie en 
Snippie PinkStêr fees gehou. Ons het 
geleer van die Heilige Gees wat altyd in 
ons hartjies bly brand soos ‘n non-
blowout kersie en om Jesus se liefde met 
almal te deel. 
 
Junie maand gaan ons op ‘n reis om die 
wêreld saam met Kerkmuis en die 
www.toere...... Moenie uitmis op al 
hierdie avonture 
 
 
 nie. 
 

 

 

 

 

 

~oOo~ 

 

Griefshare (kursus) 
Ons Griefshare kursus is aan die gang en 
dit is regtig lewensveranderend. Ons is 
sowat 16 mense op ‘n Sondagaand (by die 
kerk). Daar is elke week ‘n getuienis van 
hoe iemand van seer na heelheid 
beweeg. Van eensaamheid na volheid 
beweeg. Dit is ‘n kursus wat reeds soveel 
verandering gebring het in ons kerk, dat 
ons skoon oorweldig raak met God se 
goedheid en krag. Ons kuier saam, lag 
saam, huil lekker baie saam, maar bo 
alles beleef God saam. 
 
Vir meer inligting kontak Alicia en raak 
deel van die heel word proses. 

 

~oOo~ 

Inceba Projects – Huis (Quarry straat 9) 
Dis met ‘n warm hart wat ons hierdie 
maand se nuus met julle deel. Inceba het 
so ‘n geseënde maand gehad. Ons is 
geseën met nuwe plaveisel in ons oprit.  
 

Voor:                            Na: 

  

 

Ons sê dankie aan Leendert en sy span vir 
hulle harde werk en hulp met die arbeid 
en ander voorbereidings daar rondom.  
 
Ons bedank ook graag die borge wat dit 
moontlik gemaak het:  
*  GLC vir die sand. 
*  Afribuild vir die sement. 
*  N1 Paving vir die plaveisel/stene. 
 

 

 

Ons herinner almal ook aan Sondag 30 
Mei 2021 se Kaalvoetdag. Bring jou ou, 
nuwe, te groot, te klein, skool skoene, 
boots, plakkies, tekkies, alle grootte 
skoene is baie welkom. Veral 
kinderskoene is in groot aanvraag met die 
koue winter wat reeds sy kop uitsteek. 
 

~oOo~ 

 

Bellville Uitreike 

Dit bly altyd ‘n voorreg om elke week 

te kan uitreik by Safespace. Daar het 

weer persone tot bekering gekom, 

maar daar is 2 spesifieke persone wat 

uitstaan wat die Here bonatuurlik 

aangeraak het. 

David het tot bekering gekom, hy is 

gedoop in ons gemeente en het die 

guns van God op sy lewe beleef. Die 

Here het ook vir hom voorsien vir ‘n 

werk, en as gevolg daarvan kan David 

self vir sy verblyf betaal. 

Faizel is ‘n Moslem wat tot bekering 

gekom het, en getuig nou oral waar hy 

gaan van die goedheid van God. Hy 

het ‘n honger en dors vir meer van die 

Here. Hy getuig ook hoe daar voorsien 

was vir ‘n blyplek vir hom. 

Dit bly altyd ‘n voorreg om die opdrag 

van Mattheus 28:19 te doen wat sê: 

“Gaan dan heen, maak dissipels van 

AL die nasies, en doop hulle in die 

Naam van die Vader en die Seun en 

die Heilige Gees, en leer hulle om alles 

te onderhou wat Ek julle beveel het.” 

 

~oOo~ 

 

Sjoe, met die opgewondenheid wat 

oorborrel oor alles wat in Mei gebeur 

het, wil jy sekerlik nou jou nuwe maand 

vooruit beplan! Ons deel hier onder 

alles wat in Junie gebeur.  

 

AKTIWITEITE: 

6 Junie – Nagmaal & Vertrekpunt 

(Nuwe Lidmaatklasse) 

7 Junie – Book Club 

13 Junie – Kindertoewyding & 

Vertrekpunt 

14 Junie – Ironman 

16 Junie – Pulse Youth Bash 

20 Junie – Vadersdag 

22-25 Junie – ETS Opleiding 

24 Junie – Doopklas (in Zone) 

27 Junie – Doopdiens & Vertrekpunt 

28 Junie – Ironman 

 

~oOo~ 

http://www.toere/


 

Nuwe lidmaat 

Besoek jy al ‘n hele ruk Bellville AGS 

en voel jy tuis en op jou gemak? Is dit 

die plek vir jou? Waar jy voel jy wil 

inskakel en jou passie en bediening 

ontdek en uitleef?   

 

Dan is Vertrekpunt jou beginpunt. Ons 

Lidmaatskap klasse begin op Sondag 

6 Junie om 10:00 tydens die diens in 

die Kapelsaal.  Sondag 13 Junie 

bespreek ons G-P-S, ontdek jou 

Gawes, Passie en Styl.  27 Junie gee 

ons terugvoering en evaluering van 

jou GPS. Ons bedieningsleiers en 

Groepleiers is ook daar om almal te 

ontmoet.   

 

Baie belangrik is dat ons ook Sondag 

27 Junie ‘n Doop diens het. 

 

As jy wil inskakel by die Nuwe Lidmate 

klasse of jou wil laat doop, kontak die 

kerkkantoor. Ons sal vir jou al die 

besonderhede deurgee. 

 

~oOo~ 

 

Diamant Vroue 

 

 
 

Maandag, 7 Junie kom ons vroue 

weer bymekaar vir Book Club.  Ons 

raak prakties en werk met ons hande.   

Koste beloop R50.00 en jy gaan jou 

eie groeiende skepping huistoe vat!  

Maak seker jy boek betyds om nie op 

hierdie amazing aand uit te mis nie!  

 

Navrae by Annedi, Lourette of Nicky 

 

~oOo~ 

 

Ironman  

Ons manne kom op 14 Junie in die 

Ingangsportaal (voordeur kant van 

gebou) byeen. Matthys deel woord 

met ons en ons kuier en geniet 

heerlike koffie saam. Raak deel van 

ons Ironman WhatsApp groep sodat jy 

geen nuus of byeenkoms misloop nie. 

 

~oOo~ 

 

EXPLORE YOUTH BASH 

 

 

 

 

~oOo~ 

 

Kursus: Equipped to Serve  
Krisis Berading kursus word by die 
kerk aangebied. Indien jy daarin sou 
belangstel, kontak asb vir Melanie 
Luus by 0844059793 of epos 
melanie@inceba.com. 

 
 

~oOo~ 

 

Kontak vir Alicia indien jy meer inligting 

verlang oor verskeie kursusse wat 

beskikbaar is of as jy wil inskakel by 

enige Groepe. Stuur ‘n epos aan – 

alicia@agsbellville.com of skakel haar 

by die kerkkantoor. 

 

Junie maand gaan ons as gemeente 

SAAM die lewe doen, aanpak, aandurf 

en in die oë kyk. Moet nie een Sondag 

misloop nie.  

 

Doktor Johan Serfontein kom lê ook 

besoek af by ons vir ‘n baie spesiale 

geleentheid. Alica word die oggend 

georden as Pastoor van die AGS tydens 

die 10:00 diens en ons vier die dag 

saam met haar.  Dagboek dus beslis 

Sondag, 13 Junie vir Johan se woord 

by beide ons dienste. 

 

 

 

Mag jy, jou gesin en familie veilig en 

gesond wees tydens Junie! 

 

Groete uit die Admin kantoor 

Ivy van Staden 

 info@agsbellville.com 

 021 949 1600 

 067 400 6543 
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