
 

 

VOORBIDDING:  
Wêreld: Belarus, Moldawië, Rusland en Oekraïne. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; 
bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Wet en Orde - polisie en beskermingsdienste, veiligheidswagte, misdadigers en 
slagoffers. Wysheid en nugterheid in die #Feesmustfall 
veldtog. Vigs geïnfekteerdes en geaffekteerdes. 
Dwelmafhanklikes en geaffekteerdes.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene 
onder behandeling en aan die herstel. 
Meegevoel: Emily Nel, voorheen van Binnekring, is oorlede. 
Meegevoel met haar dogter, Emily Pienaar, en familie.  
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: 
Anneke Bouma (Kronendal), Henning Burden (Speciosa), Arno de Wet (Buitekring), Hymne 
Laubscher (Mountain Breeze), Susann Marais (Culemborg), Linda Smal (Welgevallen), Emma 
Uys (Weltevreden) en Kobus van Schalkwyk (Coronata). 

GROENgedagte #41 'n GROEN Erfenisdag: 24 September is Erfenisdag. 

Waar kom dit vandaan en hoekom vier ons dit? Hierdie dag word al sedert 
1972 gevier toe die Wêrelderfeniskonvensie onderteken is. Dit vra dat lande 
hulle natuurlike en kulturele erfenis sal bewaar. Sekere plekke en gebiede 
word ook as Wêrelderfenisgebiede verklaar omdat dit van besondere belang 
geag word. In SA dink ons onder andere oor taal en kultuur en sekere soorte disse. Argeolo-
giese ontdekkings is ook baie belangrik. Daar is 8 Wêrelderfenisgebiede in Suid-Afrika. Ons 
groen erfenis bepaal dat ons ook moet dink aan ons unieke plant en dierelewe wat ons in 
Suid-Afrika het. Dink maar net aan die ongelooflike planterykdom van ons fynbosgebiede. 
Hier is baie plante wat nêrens anders in die wêreld voorkom nie. Deur ons omgewing te 
bewaar, bewaar ons ons unieke erfenis! Onthou ook ons renosters. 22 September was 
Wêreldrenosterdag. Terwyl ons renosters nog elke dag bedreig word, durf ons nie ophou 
om ook die stryd teen enige stropery van diere te ondersteun nie. 

Geroep Gewillig Gestuur   

Help geld insamel vir 
Bybelverspreiding 

Hiermee word almal uitgenooi om 
tydens die komende “Cape Town 
Cycle tour” saam met die Bybel-
genootskap se fietsryspan te ry en 
geld vir Bybelverspreiding in te 
samel. Jy kan dit doen deur saam 
vir die Bybelspan in te skryf of as jy 
reeds ‘n nommer het, kan jy met 
borgvorms geld vir Bybelversprei-
ding insamel. 

Stuur ’n e-pos na 
basson@biblesociety.co.za.  

Uitnodiging: Emeriti-tee 

Die moderatuur van die Sinode 
van Wes-Kaapland nooi elkeen 

graag na ’n lekker saamkuier op 
Dinsdag 25 Oktober in George 
of Woensdag  2 November in 

die Strand. Beide byeenkomste begin 10:00. Dié uit-
nodiging is vir alle emeriti, ook diegene wat in ander 

sinodes afgetree het en intussen verhuis het, sowel as 
dié wat die dag toevallig in die omgewing is. Wedu-

wees van predikante is net so welkom! Kom kuier 
gerus saam. Kontak Sanet (021 957 7155 of 

skriba@kaapkerk.co.za) voor 7 Oktober om plek te 
bespreek. 

 

 

W E L W E E K  
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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 

Sondag 25 September 2016  

Tema en Teks: “Die goeie wedloop van geloof” 1 Tim 6: 6-19 

 Prediker: Leon Fouché 

     09:30 Erediens  

    09:30   Junior kategese en kleuterkerk  

    18:00 Tienerkerk: Ons LEEF die LIEFDE (Leon)  
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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.  

Fokustekste: (Aanvullend 
om te lees en sluit aan by 

vandag se preek) 
* Lukas 16: 19-31 

* Psalm 91: 1-6, 14-16 
* Jeremia 32: 1-3a, 6-15  

#imagine kidz 
Skryf voor Vrydag in vir die 
#imagine kidz vakansie-ervaring  
wat van 4 tot 6 Oktober vanaf 
08h30 tot 13h30 hier by die kerk-
saal plaasvind. Navrae by Leon 
Cronje. Inskrywingsvorms by die 
kerkkantoor beskikbaar. 

Ons jaarlikse kinderkamp vind 
plaas van 28-30 Oktober by die 
Eiland kampterrein in Jonkershoek. 
Inskrywingsvorms word vandag by 
die kategeseklassies uitgedeel. 
Maak seker jou kinders mis nie 
hierdie unieke geleentheid nie. 

Diensgeleentheid: Kersprojek Die Barmhartigheids-
aksie is op soek na ’n lidmaat of kleingroep wat 
leiding sal neem met die aankope en verpakking 
van kos (kospakkies), lekkergoed en geskenkies wat 
ons gemeente oor Kerstyd gaan uitdeel. Vir meer 
inligting, kontak Noёlline Lutz by die kerkkantoor 
021 886 5975 of stuur ’n epos na 
ontvangs@stelwel.co.za. 

mailto:basson@biblesociety.co.za
mailto:ontvangs@stelwel.co.za


 

 

Wo 28/9 

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

LAASTE 
MARKDAG 

VAN DIE 
KWARTAAL 

 

Geloofsgroei-byeenkoms in die konsistorie. Almal welkom. 
Teetuin. Kom drink of eet iets lekker hier by ons eie restaurant. Groep-
besprekings ook welkom sowel as wegneemete-bestellings. Kontakper-
sone: Jeanetta Strydom by 021 887 1954 / 082 416 2792 of Bettie du 
Plessis by 021 887 1515. (Laaste teetuin van dié kwartaal.) 
 
Geen Bybelstudie vir huishulpe. Eers weer op 12 Oktober 2016. 

Do 29/9 
09:00 - 12:00 Naaldwerkgroep: Kontak Anette Cronje by 021 886 5115 as jy wil kom 

saam werk aan al die projekte wat hulle aanpak. 

Vr 30/9  Skole sluit 

So 2/10 
09:30 Erediens en doopgeleentheid: Monty Sahd  

Landswye biddag vir reën. 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 26 /9  tot  Sondag 2 /10  

Verlede week se 
deurkollekte vir 
Safe House was 

R2 443-00. 
 

Baie dankie! 
 

Volgende week se 
deurkollekte gaan 
aan die Bediening 

aan Jode. 

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. 

Sien die kennisgewingborde 
 vir meer inligting oor kerk- 
en gemeenskapsdinge wat 

ons raak. Júlle bydraes vir die 
borde, relevante nuus oor 

kerk- en barmhartigheidsake, 
is ook welkom. 

Bring dit asseblief na die 
kerkkantoor. 

Herwinningspapier vir Huis 
Horison moet asb in die  hout-
kas met die opligdeksel (in die 

vierkant, links van die hek) 
geplaas word. 

Die deurkollekte vandag gaan aan Ramot: Ramot is ’n behande-
lingsentrum vir alkohol– en ander dwelmverslawing en bestaan 
reeds meer as 40 jaar. Gedurende hierdie tyd het meer as 160 000 
mense met ’n verslawingsprobleem direk of indirek hulp ontvang. 
Help ons om Christus se hande en voete te wees vir die verslaafde. 
Elke pasiënt ontvang 
intensiewe persoonlike 
aandag. Bid asb vir ge-
nade en wysheid om 
meer mense te help. 

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

kry ’n kopie by die deur.  

Die wil van 

God sal jou 

nooit neem 

waar die 

genade van 

God jou nie 

sal bewaar nie. 

 

 

GELOOFSGROEI 
Geloofsgroei vind plaas op 

Woensdae om 09:00 & 19:00. 
Woensdag 28 September is die 

laaste in die reeks “’n Paar 
gesprekke van Jesus II” vir hierdie 

kwartaal. Volgende kwartaal se 
tema is: “Diversiteit – bedreiging 
of verryking?” Aanbieder: Leon 

Fouché. 

Familiepakkette 

By al die deure en in die vierkant is 
daar familiepakkette. Hierdie 

pakkette bevat 'n klomp idees en 
hulpmiddels vir gesinne om saam 
te groei in hulle verhouding met 

die Here en om geloofsvormende 
gewoontes te leer. Onthou dus om 

julle gesin se LUCKY packet te 
neem.  

Marktafel woeker voort 
Die Lentefees is verby, maar ons woeker steeds 

voort op ’n Woensdag met ons MARKDAG! 

Kom koop die lekkerste, soetste, varsste aarbeie 
hier by ons - “ingevoer” van Somerboschplaas! 

Nog ’n nuutjie op 
die Marktafel is 

plaasvars 
eiers van die 

gelukkigste 
hoenders wat vry 
rondloop op die 
plaas, Klein Wel-
moed. Beter pryse vir sulke free range eiers sal jy 
nêrens kry nie! 

Dan is daar ook nog kaas van die Lentefees te 

koop, maar jy sal moet spring, want die voorrade is 
beperk. 

Al die ou gunstelinge soos bloekomheuning, konfyt 
en vrugte is steeds te koop. Bring jou inkopie-
mandjie en kom kuier saam op MARKDAG! 

Diensgeleentheid – 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 een-
heid. 

Baie dankie aan 
almal wat reeds 
by hierdie projek 
betrokke is. 

Wat jy is, 
is God se 
geskenk 
aan jou; 
wat jy met 
jouself 
doen, is 
jou 
geskenk 
aan God. 
 

Deense 
spreekwoord 

http://www.stelwel.co.za

