
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Bangladesj, Bhutan en Nepal. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping 
van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Onderwys en Opleiding - universiteite, tegnikons, skole, leerkragte, studente 
en leerders. Wysheid en nugterheid in die #FeesMustFall-veldtog en aanslag op die tesourie. 
Vigs geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die 
herstel. 
Meegevoel: Meegevoel met Marié Kotze van Stellen-
oord wie se ma oorlede is. Sy was 105 jaar oud. Meege-
voel met Melanie Smit van Barrystraat wie se ma 
oorlede is. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag 
verjaar: Marietjie Botha (Nooitgedacht), Natasha Breedt 
(Brandwacht), Wilna de Villiers (Lovell), Wrensch Louw 
(Bontevlei), Bettie Marais (Noordsig), Leon van Niekerk 
(Longifolia) en Bonnie van Wyk (La Clémence). 

GROENgedagte #42 Wêreld KOS-dag – 16 Oktober 

Dit gaan daaroor dat elke mens in die wêreld die reg het tot toegang tot voed-
same kos en om met menswaardigheid genoeg te hê om te eet. Die VN het 
hierdie dag reeds in 1980 ingestel en hiermee gesê dat kos nodig is vir mense 
se voortbestaan en om 'n goeie lewe te kan lei. Dit is iets wat alle mense nodig 
het. Op hierdie dag word ons spesifiek bewus gemaak van die feit dat miljoene mense 
wêreldwyd honger ly. Ons besef ook dat deur saam te werk, ons kan verseker dat mense 
genoeg voedsame kos het. 842 miljoen mense in die wêreld het nie genoeg kos nie. Hoe 
kan ons help? Deur nie kos te mors nie. Deur dit wat ons nie gebruik nie, betyds weg te gee 
voordat dit sleg word. Deur produkte te koop wat op volhoubare maniere verbou word 
sodat meer mense gevoed kan word. 

Geroep Gewillig Gestuur   

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

www.stelwel.co.za of 
kry ’n kopie by die deur.  

Kersprojek 
Die Barmhartig-
heidsaksie is op soek na 
’n lidmaat of kleingroep 
wat leiding sal neem met 
die aankope en verpak-
king van kos (kospakkies), 
lekkergoed en geskenkies 
wat ons gemeente oor 
Kerstyd gaan uitdeel. Vir 
meer inligting, kontak Noёlline Lutz by die kerk-
kantoor 021 886 5975 of stuur ’n e-pos na        
skriba@stelwel.co.za. 

Kleingroepe-Braai 

Hou solank Sondag 6 November oop 
vir ’n lekker saamkuiergeleentheid vir 
alle kleingroepe. Meer inligting volg 
nader aan die datum oor waar ons 
gaan saamkuier en wat om alles saam 
te bring.  

 

 

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 

Sondag 16 Oktober  2016  

Tema en Teks: “God se liefdeswet is deel van jou lewe.” Jer 31: 27 - 34 

 Prediker: Leon Cronje 

     09:30 Familiediens en Matrieksondag  

   Biddag vir Gesondheidsdienste  

    09:30   Kleuterkerk  

    18:00 Tienerkerk: Die vyfde bedryf - 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 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 18: 1 - 8 

* Psalm 119: 97 - 104 
* 2 Timoteus 3: 14 - 4:5  

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. 

Matrieksondag  

Welkom aan alle MATRIEKS – nog 
net een eksamen lê voor! Ons bid 
vir julle. Wat kan jy doen? “Neem 

'n MATRIEK aan” - vir wie jy elke 
dag bid. 

Kinderkamp  

Inskrywingsvorms vir die kinder-
kamp is by die deure en die 

teetafel beskikbaar. Alle gr 1-7 
kinders is welkom. Ons kamp vanaf 

28 tot 30 Oktober by die Eiland 
kampterrein in Jonkershoek.  

BYBELNAGTE 2016 
Bybelnagte vind plaas op Woensdag 26 Oktober. 
Die tema is: “Bybelse of Byderwetse Besluite? Oor 
hoe ons besluite neem.” Die vraag is of ons besluite 
kom uit die Bybel of vanuit die tydsgees. Verskeie 
sprekers tree op: Louis Jonker oor besluitneming in 
OT-verhale; Nadia Marais oor die Alg Sinode se 
besluit oor selfdegeslagverhoudings; Chris Jones 
oor die kerk se besluite oor menswaardigheid; en 
Dirkie Smit gee repliek op hulle drie. Al vier is ver-
bonde aan die Fakulteit Teologie, US. Dit begin soos 
gewoonlik om 18:00 met kaas & wyn – dit is gratis. 
Name moet by die kerkkantoor opgegee word twv 
getalle (Noëlline Lutz 021 886 5975/skriba@stelwel.co.za) 

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


 

 

   

Wo 
19/10 

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

 
MARKDAG 

 
18:45 

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. 
Bybelstudie vir huishulpe.  

So 
23/10 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens en Nagmaal: Theunis Botha 
Junior kategese en kleuterkerk 
Tienerkerk 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 17 /10  tot  Sondag 23 /10  

Verlede week se 
deurkollekte vir 

die Teologiese Kweekskool 
was R1 892 en die week 

voor dit was die kollekte vir 
die bediening aan Jode 

R2 161.  
 

Baie dankie! 
 

Volgende week se 
deurkollekte gaan aan 
Hospitaalbearbeiding. 

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 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 per-
soneellede, 5 000 vrywilliers en meer 
as 30 sorgsentrums landswyd om hul 
dienste binne bereik van alle Suid-
Afrikaners te bring. 

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

Deense 
spreekwoord 

 

 

GELOOFSGROEI 
(Woensdag 09:00 & 19:00) 

Die tema hierdie kwartaal is: “Diversiteit 
– bedreiging of verryking?”  Ons het 
daagliks te make met ’n groot diversiteit 
waarbinne ons leef. Diversiteit kan lastig 
en selfs bedreigend wees, maar dit kan 
ook verrykend wees. In die beroemd 
geworde slagspreuk van Scott Page: 
“Diversity trumps ability.” Ons kyk na ’n 
paar gestaltes van diversiteit in spiritua-
liteit, seksualiteit, persoonlikheid, en 
ekonomiese vermoë … en vra in watter 
gevalle diversiteit wel verrykend kan 
wees. Almal is welkom, jy val in en uit 
soos dit jou pas. 
Aanbieder: Leon Fouché.  

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 ba-
baprodukte), aan behoeftige nuwe ma’s wat ontslaan word uit hos-
pitale in ons omgewing. Ons gemeente help sakke maak wat uitge-
deel word by die Paarl Hospitaal se neo-natale eenheid. Baie dankie 
aan almal wat reeds by hierdie projek betrokke is. 

Reël vroegtydig jou jaarafsluiting 
Die jaar stoom na sy einde en indien jy graag ’n afsluiting beplan, kan jy 
gerus vir Jeanetta Strydom (021 887 1954 / 082 416 2792) of Bettie du 
Plessis (021 887 1515) skakel. Die flukse dames van die Teetuin vra net 
dat dié afsluitingsgeleenthede op ’n Woensdagoggend moet wees . Die 
laaste moontlike geleentheid is Woensdag 23 November. 

*** Nuusflitse *** Nuusflitse *** 

* Doen jou deel met herwinning en 

bring asb leë eierboksies en 

roomysbakke na die kerkkantoor.  

* Seniors wat die bederfdag by Klein 

Dasbosch vroeër die jaar bygewoon het, 

kan hulle foto’s by die kerkkantoor kom 

afhaal. Die foto’s is gratis. 

* Indien u gesin nog nie 'n familiepakket 

het nie, maak seker u neem een by die 

deure. Daar sal binnekort nog 'n kompe-

tisie geloods word. Die wenners van ons 

DANKIE-blik kompetisie is …. ? 

*** Nuusflitse *** Nuusflitse *** 

Ons woeker steeds voort op ’n Woensdag met ons MARKDAG! Kom 
koop die lekkerste, soetste, varsste aarbeie hier by ons - “ingevoer” 
van Somerboschplaas! Daar is ook plaasvars eiers van die gelukkig-
ste hoenders wat vry rondloop op die plaas Klein Welmoed. Beter 
pryse vir sulke free range eiers sal jy nêrens kry nie! Al die ou gun-
stelinge soos bloekomheuning, konfyt en vrugte is steeds te koop. 
Bring jou inkopiemandjie en kom kuier saam op MARKDAG! 


