
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Liberië en Sierra Leone. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-
groep se terreur. 
RSA & Dorp: Ekonomie - sakelui, arbeidsmag, werkslus, werkskepping [Stellemploy]. Leiers 
op alle gebiede - moraliteit en integriteit. Vigs geïnfekteerdes en 
-geaffekteerdes (Wêreld-vigsdag 1 Des). Dwelmafhanklikes en -geaffek-
teerdes.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behan-
deling en aan die herstel. Aangename rustyd en feesseisoen – veilige reis! 
Meegevoel: Rooies van Wyk van La Clémence is die afgelope week 
oorlede. Ons dink aan Bonnie en die familie in hierdie tyd. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Estelle de Kock 
(Antonie Close), Chris Jones (Sultan), René Smuts (Brandwacht aan Rivier) 
en Anton van Niekerk (Blenheim). 

Sien die kennisgewing-
borde vir meer inligting 
oor kerk- en gemeen-
skapsdinge wat ons 
raak. Júlle bydraes vir 
die borde, relevante 
nuus oor kerk- en barm-
hartigheidsake, is ook 
welkom. Bring dit 
asseblief na die kerk-
kantoor. 

Geroep Gewillig Gestuur   

Teetuin sê dankie 

Die dames van die Teetuin bedank 

almal vir hul getroue ondersteuning 

hierdie jaar. Hulle wens almal ’n 

geseënde Kersfees, vredevolle rustyd 

en voorspoedige 2017 toe! Die eerste 

Teetuin vir 2017 is op 18 Januarie.  

Kom ons kook! Ons is in die middel van aarbeityd én appel-

koostyd en voor jy jou oë uitvee is daar hanepoot, geelperskes 

en makataan beskikbaar! En dan is dit weer kwepers en 

koejawels … Ons daag almal in die gemeente uit om te begin om 

konfyt te kook en allerlei heerlikhede 

in te lê vir die Lentefees volgende jaar 

soos die oorvloed van vars produkte 

beskikbaar word. As jy flesse nodig 

het of ’n donasie van suiker benodig, 

kontak die kerkkantoor.  

Dit is Kersfees elke keer as jy God toelaat om jou te gebruik om sy liefde 

aan ander oor te dra ... dit is Kersfees elke keer as jy vir jou medemens 

glimlag en jou hand na hom uitsteek om te help. Moeder Teresa 

Stellenbosch Hospice vra dat lidmate hulle 
tweedehandse winkel in Borcherdstraat, skuins oorkant 
Heuer se musiekwinkel in Birdstraat, sal besoek. Daar is 
baie winskopies: boeke, klere, skoolboeke, breekgoed, 
juwele, ornamente ens.  Om meer oor Hospice te lees, 
gaan na Stellenboschhospice.org.za. Hospice kan 
geldelik ondersteun word deur eft-inbetalings, maar 
ook deesdae deur van snapscan gebruik te maak. Daar 
is ’n snapscan-blokkie op die Hospice kennisgewing in 
die vierkant as jy dit dalk wil gebruik. 

 

 

W E L W E E K  
Weekblad van Stellenbosch-Welgelegen Gemeente 

Chr is tus  is  d ie  Here!  
Daarom wi l  ons mekaar  in  verhoud inge opbou  

Om so sy groot  opdrag u i t  te  leef .  

Jaartema:  Diss ipels  s ien  men se 

Kersprojek  

Sondag 4  Desember  2016  

                Tema     “Laat die kindertjies na My toe kom, sê Jesus.” 

                     Teks  Markus 9:33-37 en Markus 10: 13-16 

  Prediker Dirkie Smit (emeritus Professor van die 

   Teologiese Fakulteit Stellenbosch) 

     09:30 Erediens en doopgeleentheid   
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Is jy nuut hier by ons? Kom gerus ná die diens na voor waar ’n 

lid van die Bediening vir Nuwe Lidmate jou sal ontmoet. Kom 

geniet ook ’n lekker koppie tee in die vierkant en neem boeke 

uit by die biblioteek.  

Preekrooster vir die 
vakansie: 

11 Des: Theunis Botha  
18 Des: Theunis Botha 
25 Des: Theunis Botha  
1 Jan: Leon Fouché oor 
“Laat die regeerders tog 
die reg handhaaf.” 
[Ps 72] 
8 Jan: Leon Fouché oor 
“Die Here se dienaar 
bring lig in donkerte”. 
[Jesaja 42:1-9] 
15 Jan: Leon Cronje 
[kwartaalbegin] 

As Christene vier ons Advent met die 

wete dat Christus gekruisig is en op-

gestaan het.  Ons dink  in hierdie tyd 

aan God as die altyd komende in ons 

nood, om op verrasssende wyse heil 

en bevryding te bring. Ons berei ons 

opnuut voor om die Verlosser in ons 

lewe te verwelkom.  

Baie welkom aan Reneé 

Schoonees en Gawie 

Nieuwoudt wat vandag 

in hulle amp as diakens 

van onderskeidelik Wyk A 

en Wyk C bevestig word. 

Seën en sterkte vir julle! 

Doopgeleentheid vandag 

Baie welkom aan James Jonker Beale wat vandag gedoop 

word en ook aan sy ouers, Gary en Lise. Baie welkom aan 

Christian Meyer Snyman wat vandag gedoop word en ook 

aan sy ouers, Pierre en Leana. Ook ’n hartlike welkom aan 

al die grootouers, familie en vriende wat dié spesiale 

geleentheid bywoon. 



 

 

Di 6/12 10:00-13:00 Kerkkantoor gesluit vir ons personeelafsluiting. Weer Woensdag oop. 

Wo 7/12 
 
 

 

Skole sluit 

Vr 9/12 
  

Universiteit sluit 

So 
11/12 

 

09:30 
 

 

Erediens: Theunis Botha 
 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 5/12  tot  Sondag 11/12  

 

Verlede week se 
deurkollekte vir 

Stellenbosch Vigs-aksie 
was R3 000-00. 

Baie dankie! 

Volgende week se 
deurkollekte gaan aan 
Biblia Hawesending. 

NG Gemeente Stellenbosch -Welgelegen  
Telefoon: 021 886 5975  

Kantoorure: 08:00 tot 13:00  

Bankbesonderhede  
Stellenbosch-Welgelegen NG Kerk (Nedbank) 
Takno: 149 821   Rekno: 149 8046 320  

PASTORALE VERSORGING 
 

Lidmate wat ’n leraar nodig 
het, skakel enige leraar of die 
kerkkantoor by 021 886 5975. 

 

Die spreekkamer van Theunis  
Botha voorsien gespe-

sialiseerde pastorale hulp. 
Skakel 082 896 2089. 

 

Herwinningspapier vir Huis 
Horison moet asb in die  

houtkas met die opligdeksel 
(in die vierkant, links van 

die hek) geplaas word. 

Die deurkollekte vandag gaan aan Radiokansel: Radiokansel 
en Radio Kaapse Kansel is ’n onafhanklike, transkerklike en 
transkulturele Christelike multimedia organisasie met die 
Goddelike opdrag om die evangelie van Jesus Christus hoof-
saaklik aan alle Suid-Afrikaners te verkondig by wyse van hoë 
kwaliteit radio- en televisieprogramme, publikasies, die elek-
troniese media en uitreikaksies, met die doel om ongelowi-
ges vir Christus te wen en gelowiges in hul 
Christelike geloof op te bou. Radiokansel 
kan ook op DSTV Audiokanaal 882 geluister 
word asook op www.radiokansel.co.za, 
www.kaapsekansel.co.za en 
www.capepulpit.co.za. 

Ons is op soek na mense wat in 2017 vir 
twee agtereenvolgende Sondae blomme sal 

rangskik vir die Sondagdienste. Skakel die 
kerkkantoor: 021 886 5975. 

Diensgeleentheid 

Voedingsaksie vra dat 

gemeentelede asseblief 

brode en smere kom afgee by die kerk. Die nood is 

groot en daar is ’n groot behoefte by al hulle voedings-

punte om aan die groeiende vraag te voldoen. Bring asb 

gedurende kantoorure na die kerkkantoor. 

Baie dankie vir almal wat graag help. 

“As jy vrede wil hê, 

wees vrede ...” 

 

 

HUISGELOOF is elke week beskikbaar om van ons 
webblad af te laai by www.stelwel.co.za of 

kry ’n kopie by die deur.  

Stellenbosch 

Hospice is op 

soek na nuwe, 

goeie, sterk, gehalte bedlinne vir hulle 12-bed saal 

omdat die linne so baie gewas moet word. Daar is 

36 volledige stelle driekwartbed-beddegoed nodig: 

matrasbeskermers, paslakens, duvetoortreksels, 

slope, kussingbeskermers en platlakens. So ’n stel 

kos R500+ elk. As jy ’n geldelike bydrae wil maak, of 

dalk self iets wil aankoop, skakel asb een van ons 

lidmate, Bretchen van Niekerk (021 887 9037/ 082 

3190187/ e-pos: bvniekerk@gmail.com). Hierdie 

projek vorm ook deel van ons Kersprojek vanjaar. 

DIENSGELEENTHEDE 

Kategese 2017 

'n Wonderlike geleentheid om saam 
met kinders op God se pad te stap. 
Kom meld aan as kategeet vir vol-

gende jaar se junior kategesegroepe. 
Kontak Leon Cronje indien jy graag by 

die kategese betrokke wil raak. 

Naaldwerk 

Ons is op soek na mense wat reeds 
gesnyde materiaal in eenvoudige 

babasakke sal omskep. Ons het ’n 
groot hoeveelheid uitgesnyde sakke 

in die kerkkantoor, asook instruksies. 
Die Bless a Baby-projek voorsien 

sakke (wat deur ’n ander gemeente 
gevul word met babaprodukte), aan 
behoeftige nuwe ma’s wat ontslaan 

word uit hospitale in ons omgewing. 
Ons gemeente help sakke maak wat 

uitgedeel word by die Paarl Hospitaal 
se neo-natale eenheid.  

Neem deel aan ons Kersprojek  

Bydraes kan Sondae 
by die deure of op 

die Kersprojektafel 
geplaas word, of 

deur die week na die 
kantoor gebring 
word. Geldelike 

bydraes kan gemerk 
word “Kersprojek”. 

Help om tee te skink 
Sondae ná die erediens is kuiertyd! Vul 

jou naam in op die lyste wat by die 
teetafels beskikbaar is, sodat ons die 

lyste vir volgende jaar 
kan finaliseer. Jy kan 
ook die kerkkantoor 
gedurende die week 

skakel by 021 886 
5975 of ’n epos stuur 

aan skriba@stelwel.co.za. 

  2017-almanakke en Welgelegeners 

Die nuwe almanakke en Welgelegeners is reeds in die 

vakkies vir die dienswerkers beskikbaar. 

Baie dankie aan al die dienswerkers wat vir oulaas hierdie 

jaar in die wyke rondgaan om dit uit te deel. Dit word 

opreg waardeer! 

Lidmate wat nie dienswerkers het nie, kan hul almanakke 

en Welgelegeners soggens by die kerkkantoor kom haal. 

Daar is slegs een almanak per gesin gedruk.  

L e t  w e l :  D i e  k a n t o o r  i s  t o t  2 2  D e s e m b e r  o o p                        

e n  m a a k  v o l g e n d e  j a a r  w e e r  3  J a n u a r i e  o o p .  

Kerkbiblioteek 

Die kerkbiblioteek is nog net vandag oop en maak 

dan eers Sondag 15 Januarie 2017 weer oop. Kom 

neem jou vakansieleesstof uit by die biblioteek in die 

vierkant! Die datums vir volgende jaar se biblioteek-

dae is op die almanak van 2017 aangedui. 

http://www.stelwel.co.za
mailto:bvniekerk@gmail.com

