
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Afghanistan, Kazakstan, Kirgizstan, Mongolië, Tadjiki-
stan, Turkmenistan en Oesbekistan. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Regering en regerende instansies - provinsiale 
regering, stadsraad, gemeenskapsleiers en meningvormers. 
Bevryding van korrupsie en onbevoegdheid. Vigs geïnfekteerdes 
en -geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes.  

Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die 
herstel. Geloofsverdieping in koninkrykstyd. Reën wat ons so nodig het en oordeelkundige 
gebruik van water. 
Meegevoel: Charlotte Fick se moeder, MW Burger se suster en Jacomine Bekker se ouma, 
Ina de Beer van Caledon, is gedurende die vakansie oorlede - meegevoel met die familie. 
Bethel Müller is oorlede - meegevoel met Belia asook Corrie en Anton. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Annabel Lester (Buitekring) en 
Jean-Ryno Muller (Nitida). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #78  Hoe gemaak as dit nie reën nie? Met dalk die ergste droogte in die 

Wes-Kaap nog, word al gepraat van day zero - die dag waarop ons dalk in 'n ry sal moet 
gaan staan om 'n kannetjie vol water te maak; wanneer ons nie sal kan bad of stort nie en 
water net vir die allernoodsaaklikste dinge sal kan gebruik. Mense en diere en plante kan 
letterlik nie sonder water oorleef nie. Lankal het ons gehoor dat die volgende groot oorlog 
oor water sal gaan - die gebrek aan water. Wat gaan ons doen as dit nie reën nie? Meer 
boorgate boor en putte grawe op soek na die kosbare water? Ons kan mos 
eintlik nie 'n prys op water sit nie: wat is 'n liter water vir jou werd? Eers as 
ons niks meer het nie, sal ons besef hoe kosbaar dit regtig is. BID vir reën, ja 
vir seker! Maar bid ook vir die regte gesindheid teenoor water en die ganse 
skepping, want dit is waar dit alles begin, by hoe ons dink oor water en al die 
ander bronne wat die Here vir ons gegee het.  

HUISGELOOF is elke week beskikbaar 
om van ons webblad af te laai by 

www.stelwel.co.za. 
Kopieë is ook by die deure beskikbaar.  

Raak betrokke 

As jy nog twyfel waar jy wil inskakel by 
die gemeente, lees gerus die agterste 
drie blaaie van die kerkalmanak. Dit 

bevat waardevolle inligting oor al die 
aksies wat ons gemeente ondersteun, 

of skakel die kerkkantoor om uit te 
vind waar die nood groot is.  

Teetuin-nuus 
Besprekings vir Jaarafsluitingspartytjies kan vir die 
volgende Woensdae gedoen word: 18 Oktober, (nie 
25ste Oktober nie weens Bybelnagte), 1 November, 
8 November en 15 November. 

Lidmate is welkom om groepbesprekings te maak vir 
jaar-end teepartytjies op ’n Woensdagoggend 
tussen 9:00 en 11:30 by die teetuin op een van die 
vier bogenoemde datums. Besprekings vir groepe 
kan van nou af gedoen word by Jeanetta Strydom 
021 887 1954 / 082 416 2792 of Bettie du Plessis 
079 109 1665 / 021 888 9269. Die laaste teetuin vir 
vanjaar is op 15 November. 

 

 

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 -

 

Sondag 15 Oktober  2017  

Biddag vi r  Gesondheidsdienste  

         Tema      In die gemeenskap van Jesus-Christus-volgelinge      
    word ons opgeroep om mekaar te help. 

           Teks     Filippense 4: 1-9 

    Prediker     Leon Cronje 

         09:30   Erediens (Matrieksondag) 

         09:30   Kleuterkerk en junior kategese.  

         18:00      Tienerbediening: Vertel my meer - Ruan 
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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 ’n koppie tee in die vierkant en 

neem ook boeke uit by die biblioteek.  

Kinderkamp 
Ons jaarlikse kinderkamp is van 3 tot 5 No-
vember by Die Eiland in Jonkershoek. Alle 
graad 1 tot graad 7 kinders is welkom om te 
kom saamkamp en in 'n heerlike naweek van 
pret te kom deel! Inskrywingsvorms word by 
die kategeseklasse uitgedeel en is ook by die 
kerkkantoor beskikbaar. 

Diensgeleentheid vir 2018  
Ons gemeente lewer die laaste paar jaar 
op ‘n Maandag kos vir 40 mense by 
Nagskuiling. Die groep wat die laaste jare 
hiervoor verantwoordelik is, kan dit nie 
meer doen nie. Ons soek dringend iemand 
om hierdie belangrike diensgeleentheid 
oor te neem. Die kerk se kombuis en 
apparate kan gebruik word indien so 
verkies. As jy hou van kosmaak en die tyd 
het om Maandae dié bediening oor te 
neem, skakel asb vir Noëlline by die 
kerkkantoor vir meer inligting of stuur ‘n e-
pos na ontvangs@stelwel.co.za. 

Matrieksondag  
Welkom aan alle MATRIEKS – nog net een 
eksamen lê voor! Ons bid vir julle. 
Gemeentelid, wat kan jy doen? Neem 'n MA-
TRIEK aan - vir wie jy elke dag bid. 

Fokustekste: 
(aanvullende tekste om te lees wat aansluit 

by vandag se preekteks) 
* Psalm 106: 1-6; 19-23 

*Romeine 12: 1-8 * Matteus 22: 1-14 

http://www.stelwel.co.za
mailto:ontvangs@stelwel.co.za


 

 

Ma 16/10 18:30 Gemeentes van Stellenbosch se Ringsitting by ons gemeente. 

Di 17/10  Wyksrade vergader. 

Wo 18/10 

09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

 
MARKTAFEL 

 
19:45 

Geloofsgroei-byeenkomste in die konsistorie. Almal welkom. 
Teetuin. Kom drink of eet iets lekkers hier by ons eie restaurant. 
Groepbesprekings ook welkom sowel as wegneemete-bestellings. 
Kontakpersone: Jeanetta Strydom by 021 887 1954 / 082 416 2792 of 
Bettie du Plessis by 079 109 1665 / 021 888 9269. 
Bybelstudie vir huishulpe: Mientjie Uys 021 886 4320 / Annaleen 
Steytler 021 887 3804 / 082 346 8200. 

So 22/10 

09:30 
09:30 
18:00 
19:00 

Erediens en nagmaal: Nadia Marais 
Kleuterkerk en junior kategese 
Tienerbediening 
Gespreksgeleentheid oor ons Hervormingsdaggetuienis (konsistorie). 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 16 /10  tot  Sondag 22 /10  

            Bankbesonderhede     NG Gemeente Stellenbosch-Welgelegen  
Stellenbosch-Welgelegen NG Kerk (Nedbank)     Telefoon: 021 886 5975  
 Takno: 149 821   Rekno: 149 8046 320     Kantoorure: 08:00 tot 13:00 (Ma—Vr) 

Die deurkollektes ge-
durende die vakansie was: 

 

Geluksoord (1 Oktober): 

R3 771-00 - baie dankie! 
 

Hospitaalbearbeiding: 
(8 Oktober): 

R2 649-00 - baie dankie! 
 

Volgende week se 
deurkollekte gaan aan 
Stellenbosch Hospice. 

Pastorale versorging (spreekkamer vir lidmate) Mense wat ’n behoefte het 

aan pastorale gesprekke kan Daniël Louw per e-pos kontak (djl@sun.ac.za) om ’n afspraak te 
reël. Daniël is ’n afgetrede professor in praktiese teologie / pastorale sorg en spirituele be-
rading (huwelik, gesinsorg, lewensverryking en siekepastoraat). 

Betaal nou met Snapscan! Ons spog met ons eie SNAPSCAN-

blokkie. As jy die toep of app wil aflaai, gaan na 
http://www.snapscan.co.za/user.html en volg die maklike stappe. Jy 
kan selfs die bankkollekte en deurkollekte daarmee betaal. Onthou asb 
om die “Enter Reference” in te vul (bv deurkollekte: KANSA) sodat ons 
boekhouding kan klop en ons die fondse reg kan allokeer. 

Die deurkollekte vandag gaan aan KANSA: Die Kanker vereniging van 

Suid-Afrika se doel is om leiding te neem in die stryd teen kanker 

deur ’n unieke en geïntegreerde diens aan die Suid-Afrikaanse pu-

bliek te lewer. Dit behels ’n holistiese sorg- en ondersteuningstelsel 

aan alle Suid-Afrikaners wat deur kanker geraak word. KANSA se 

missie is om die publiek op te voed, navorsing te steun en alle mense 

wat deur kanker geraak word, te ondersteun. Op die oomblik het 

KANSA 11 huise in die hoofstede vir plattelandse pasiënte wat ver 

moet reis. Hulle het ook tans 350 personeellede, 5 000 vrywilliers en 

meer as 30 sorgsentrums landswyd om hul 

dienste binne bereik van alle Suid-

Afrikaners te bring. 

 

 

GELOOFSGROEI 
Ons Geloofsgroeibyeenkomste is Woensdae om 

09:00 en 19:00. Die res van die 4de kwartaal sal 

Monty drie temas behandel: Waarom doen 'n mens 

Bybelstudie? Wat is Bybelstudie? en Waarom bestu-

deer ons die Bybel? Almal is welkom! 

Herwinningspapier vir Huis Horison moet asb in die 
houtkas met die opligdeksel (in die vierkant, links 

van die hek) geplaas word. 

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.  

Gespreksgeleentheid oor 
Hervormingsdaggetuienis 

’n Informele gespreksgeleentheid 

oor ons Hervormingsdaggetuienis en 

jongste besluite van die kerkraad oor 

selfdegeslagverhoudings word be-

plan vir Sondag 22 Oktober om 19:00 

in die konsistorie. Almal is welkom 

om hierdie geleentheid by te woon. 

Kopieë van die Hervormingsdag-

getuienis is beskikbaar by die kerk-

kantoor. Al die inligting is ook 

beskikbaar op die webwerf 

(www.stelwel.co.za). 
 

Bybelnagte 2017 
Bybelnagte vind plaas op Woensdag 

25 Oktober vanaf 18:00. Sien die 
ekstra pamflet vir meer inligting of 

besoek die webwerf om ’n hoofstuk 
ter agtergrondinligting oor die tema 
te lees. Name moet by die kerkkan-
toor opgegee word ter wille van ge-

talle vir die kaas en wyn. Stuur ’n 
e-pos aan skriba@stelwel.co.za 

of skakel die kerkkantoor. 

Soetste aarbeie te koop by die 
Marktafel op Woensdae 
Ons woeker steeds voort 

op ’n Woensdag met ons 

MARKTAFEL! Kom koop 

die lekkerste, soetste, 

varsste aarbeie hier by 

ons - “ingevoer” van 

Somerboschplaas!  

Internasionale studente bediening 
Daar is tans ‘n groot invloei van jong studente uit 
baie geslote lande wat kom Engels leer. 

Ons benodig dringend goeie gebruikte meubels, 
huishoudelike artikels en fietse.   

Daar is ‘n groot behoefte aan veilige en bekostigbare 
huisvesting waar ons buitelandse studente onder 
toesig kan akkommodeer.  Het jy dalk ‘n studente-
kamer, woonstel of huis om te verhuur? 

Kontak Jurie Goosen (083 2355 920 /
goosens@isales.co.za) of Magdaleen Goosen (082 
4272 924 / maggie.goosen123@gmail.com). 

MES Kaapstad hou hul maandelikse straatuit-

reik in Bellville op Vrydag 20 Oktober. Kontak 
Joseph by 021 945 8043 / joseph@mes.org.za vir 
meer inligting oor dié geleentheid waar jy saam met 
ander vrywilligers die hawelose mense op straat 
gaan bedien met sop, brood en gebed. 

http://www.snapscan.co.za/user.html
mailto:920/goosens@isales.co.za
mailto:920/goosens@isales.co.za
mailto:/maggie.goosen123@gmail.com

