
 

 

PREEKROOSTER VIR DIE VAKANSIE EN KWARTAALBEGIN   

Diens Tyd Teks en deurkollekte Prediker 

2 Oktober 
Koninkrykstyd 

09:30 Skriflesing: 2 Tim 2:5.  
Deurkollekte: Bediening aan Jode 

Monty Sahd 

9 Oktober 
Koninkrykstyd  

09:30 Skriflesing: Jer 29:1-7 
Deurkollekte: Teologiese Kweekskool 

Leon Cronje 

16 Oktober 
Koninkrystyd  
Kwartaalbegin Familiediens 
MATRIEKSONDAG 

09:30 
 
 
 

 Skriflesing: Jer 31:27-34 
Deurkollekte: KANSA 

Leon Cronje 

D o o p  
Klein Monty Peter Sahd word 2 Oktober  hier 
gedoop.  Baie welkom aan sy ouers Monty en 
Lize-Marie Sahd, sy grootouers  Pieter en Ria 
de Villiers en Monty en Hanna Sahd en ook 
ander familie wat hierdie groot geleentheid 
met ons deel. 

Kerkmuurskildery deur Mark Adams 

Ons vertrou op die Here: 
Hy is ons hulp en ons beskermer. 

Ja, in Hom is ons hart bly, 
op sy heilige Naam vertrou ons. 

Hou u liefde oor ons, Here, 
want ons stel ons vertroue in U. 

Weekblad van Stellenbosch-Welgelegen Gemeente 

W E L W E E K  
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 .  

Chr is tus  is  d ie  Here!  

Daarom wi l  ons mekaar  in verhoud inge opbou  

J a a r t e m a :  D i s s i p e l s  s i e n  m e n s e  r a a k  

Geroep Gewillig Gestuur   

 

 

Voorbidding: Sondag 2 Oktober 
Wêreld: Armenië, Azerbaidjan, Georgië.         
Oplossing vir konflikte (Palestyne-Israel), 
bekamping van die IS-groep se terreur. 
RSA: Regering en regerende instansies - kabinet, 
provinsiale regering, stadsraad, gemeenskapsleiers 
en meningvormers. 
Wysheid en nugterheid in die #feesmustfall-
veldtog. 

Die “GELOOFSGROEI “ -
byeenkomste hervat 
Woensdag 12 Oktober 
om 09:00 & 19:00.       
Die tema vir die laaste 
kwartaal is: “Diversiteit—
bedreiging of verryking?” 
Aangebied deur Leon 
Fouché. Almal is welkom. 

Voorbidding: Sondag 9 Oktober 
Wêreld: Afghanistan, Kazakhstan, Kirgistan, Mon-
golië, Tajikistan, Turkmenistan, Oesbekistan. 
Oplossing vir konflikte (Palestyne-Israel), 
bekamping van die IS-groep se terreur. 
RSA: Christengemeenskap - Verskillende kerke en 
leiers, Christenmense in hulle werk en leefplekke. 
Wysheid en nugterheid in die #feesmustfall-
veldtog. 

Ons is op soek na mense wat in 2017  vir twee agter-
eenvolgende Sondae blomme sal rangskik vir die Son-

dagdienste. Kerkkantoor— 021 886 5975. 

Help eenvoudige babasakke stik vir ‘n hulpprojek vir 
behoeftige ma’s. Daar is reeds-gesnyde materiaal en  
patrone en voorbeelde  by die kerkkantoor. 

 Ons vra voorbidding  vir die  #imagine kidz-vakansieprogram wat van                         
4 tot 6 Oktober soggens hier by die kerksaal plaasvind.  Navrae: Leon Cronje. 

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

Ons gebede vir die gemeente tydens hierdie skoolvakansietyd is in die besonder vir die 
wat treur, wat siek is en vir diegene onder behandeling, vir ‘n aangename rustyd vir elkeen 
wat met vakansie sal wees,  en vir seën op die vierde kwartaal. 

2 Oktober: Ororo Botha  (Kamfer), Logan Haman 
(Culemborg), Caitlin Hunter (Speciosa), Gawie 
Theron (Lovell), Marianna Kritzinger 
(Binnekring), André van Niekerk (Longifolia). 

Kersprojek Die Barmhartigheidsaksie 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 inligting, kontak Noёlline Lutz by die 
kantoor 021 886 5975 / ontvangs@stelwel.co.za. 

9 Oktober:  
Willem Kasselman (Bulida),  
Kevin Robertson (Duclair),  
Louis Rossouw (Longifolia).  

Verjaarsdae: Baie geluk aan lidmate wat die volgende twee Sondae verjaar:  

Diensgeleenthede 

Geluk aan Mientjie 
Uys wat ‘n kleinseun 
ryker geword het en 
ook aan André en 
Susan Agenbag met 
hulle nuwe kleinseun. 

mailto:ontvangs@stelwel.co.za

