
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Indië, Pakistan en Sri Lanka. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping 
van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Waardes en norme - grondwet, regspleging, houdings en optrede. 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. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag 
verjaar: John de Wet (De Wet), Hazel Geldenhuys 
(Jatan Landgoed), Koos Olivier (Dennerand) en Nina 
Pretorius (Marina). 

GROENgedagte #43 Ontwapeningsweek 24-30 Oktober “The world 
is over-armed and peace is under-funded.” Ban Ki-moon. Hoe waar is 
hierdie stelling nie. Ontwapening is 'n sleutel-element in die strewe om 
'n vreedsamer, meer volhoubare omgewing waar geregtigheid seevier 
tot stand te bring. Hierdie week wil ook die gevare in die wapenwedloop 
uitlig. Wêreldwyd is daar dreigemente van oorlog en burgeroorlog woed in baie 
lande met miljoene mense wat ontwortel word. Lande is nie veiliger wanneer hulle 
meer wapens het nie. Wanneer ons meer fokus op menswaardigheid, en wanneer 
nasies leer om verskille vreedsaam op te los, sal die reg van mense om in 'n veilige 
omgewing te leef meer haalbaar word. Oorlog kos baie geld – maar die koste vir die 
omgewing en die gemeenskap is onberekenbaar. Oorlog en wapens dra nie by tot 
die volhoubare ontwikkeling van ons gemeenskappe nie. "Our hard-won political 
freedom will mean nothing unless we have freedom from violence, freedom from 
fear ..."  Nelson Mandela 

Geroep Gewillig Gestuur   

Kersprojek 
Die Barmhartig-
heidsaksie is op 
soek na ’n lid-
maat of 
kleingroep wat 
leiding sal neem 
met die aanko-
pe en verpak-
king van kos 
(kospakkies), 
lekkergoed en geskenkies wat ons ge-
meente oor Kerstyd gaan uitdeel. Vir 
meer inligting, kontak Noёlline Lutz by 
die kerkkantoor 021 886 5975. 

Huis Horison hou 
weer kermis 
Huis Horison se 
Somerkermis vind 
vanjaar op 5 November 2016 by die sentrum in 
Onder-Papegaaiberg plaas. Volg die geel 
rigtingwysers uit die dorp of laat jou neus jou lei 
na al die lekkertes wat sinoniem met die kermis 
is. Koop kaartjies vir die ontbyt vooraf en bestel 
ook asseblief gebakte skaapkoppe vooraf.  
Snapscan en kaartfasiliteite sal beskikbaar wees 
vir groter aankope. Skakel die sentrum by (021) 
887 5080 of e-pos na 
bemarkingadmin@huishorison.org.za vir enige 
navrae oor die kermis. 

 

 

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 23 Oktober  2016  

Tema en Teks: “Wanneer God se Gees op alle mense kom.” 

   Joël 2: 23-32 

 Prediker: Theunis Botha 

     09:30 Erediens en Nagmaal  

    09:30   Junior Kategese en Kleuterkerk  

    18:00 Tienerkerk: Hoe leef ons in die vyfde bedryf? (Madelein)  
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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: 9-14 

* Psalm 65 
* 2 Timoteus 4: 6-8, 16-18  

Kinderkamp  
Maak seker u skryf u gr 1-7 kind in vir die 

kinderkamp teen Woensdag 26 Oktober. 

Die kinderkamp vind plaas vanaf 28-30 

Oktober by die Eiland kampterrein in 

Jonkershoek. Inskrywingsvorms by 

kategese-klassies, kerkkantoor of op die 

weeklikse e-nuusbrief beskikbaar. 

Kleingroepe-Braai 

Alle kleingroepe word uitgenooi na die 
kleingroepe-braai Sondag 6 November op 
Piet Smal se plaas. Die kole en roosters sal 

reg wees vanaf 12:00. Bring jou eie vleis, 
slaaie, drinkgoed en eetgerei. Daar sal wel 
poeding wees! Skakel vroegtydig die kerk-
kantoor en laat weet hoeveel mense kom 

sodat reëlings hiervoor vlot kan verloop. 
Moenie dié lekker kuier misloop nie!  

BYBELNAGTE 2016 
Bybelnagte vind plaas Woensdag 26 Ok-
tober. 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 die kerk se besluite oor 
menswaardigheid; en Dirkie Smit gee re-
pliek op hulle drie. Al vier is verbonde 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 vóór Maandag 
12:00 [Noëlline Lutz 021 886 5975].  



 

 

Di 25/10 17:30 B-Aksie vergadering in die komiteekamer  

Wo 
26/10 

 
09:00-12:00 

18:00 / 19:00 
18:45 

Geen geloofsgroei-byeenkoms of Teetuin agv Bybelnagte. 
MARKDAG 
BYBELNAGTE (18:00 kaas en wyn en 19:00 kerkprogram) 
Bybelstudie vir Huishulpe. 

Do 
27/10 

09:00 - 12:00 Naaldwerkgroep: Kontak Anette Cronje by 021 886 5115 as jy saam wil 
kom werk aan al die projekte wat hulle aanpak. 

Vr 
28/10 

17:30 Kinderkamp vir Gr. 1-7’s by die Eiland kampterrrein tot Sondag om 
14:00. 

So 
30/10 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens: Monty Sahd (Hervormingsondag) 
Geen junior kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 24 /10  tot  Sondag 30 /10  

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 Hospitaalbearbeiding: Hospitaalbearbeiding versorg gemeentes 
se lidmate en hulle families tydens ernstige krisisse – medies en emosioneel – in die hospitale 
en in spreekkamers in die Kaapse Skiereiland en in George en Mosselbaai. Die hospitaal-
leraars het in die vorige finansiële jaar 3 963 pasiënte besoek en 562 families ondersteun. In 
die pastorale spreekkamer is daar met 1 147 mense onderhoude gevoer. Saam met die hulp-
werkers en studente is 17 279 pasiënte in hospitale besoek. Bid asseblief vir die hospitaal-
leraars, asook vir die pastorale hulpberaders, sowel as die vele vrywillige pastorale hulpwer-
kers. Mag God hul daagliks sterk en bemagtig om sy troos en liefde aan lidmate in hul nood 
oor te dra.  

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. 

Reël vroegtydig jou jaarafsluiting 
Die jaar stoom na sy einde en indien jy ’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 afsluitings-
geleenthede op ’n Woensdagoggend 
moet wees en dat die laaste geleent-
heid op Woensdag 9 November sal 
moet wees wanneer dit die laaste tee-
tuin van die jaar is. 

 

 

 

Verlede week se 
deurkollekte vir 

KANSA was R3 137-00. 
 

Baie dankie! 
 

Volgende week se 
deurkollekte gaan aan 
die Bybelgenootskap. 

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

Gemeentelede word uit-

genooi na Stellenbosch 

Noord Kerk se jaarlikse 

wynveiling op 25 Oktober 

(18:00 vir 18:30) by die 

Beyerskloof Red Leaf Bis-

tro. Kaartjies is R150 p/p 

wat ’n hoofgereg, koffie en 

koeksisters en tafelwyn 

insluit. Beyers Truter is die 

afslaer. Kontak Anri Truter 

(anri@beyerskloof.co.za / 

072 623 5322 vir kaartjies. 

Geskenke-met-Kersfees 
Ons beplan ’n oggend van saamkuier op Saterdag 26 Novem-

ber om vir oulaas as gemeente saam te kuier voordat almal 

in verskillende rigtings spat tydens die Desembervakansie. 

Ons wil ook hiermee ’n geleentheid skep vir gemeentelede 

om hul produkte te kan verkoop: handwerk, kleinkoekies, 

vrugtekoeke, plante, houtwerk, ingemaakte produkte, 

kaartjies en alles wat ander graag as geskenke vir geliefdes 

sal wil gee - ons eie Geskenke-met-Kersfees Mark! 

Kontak Christelle by 021 886 5975 vir meer inligting en om 
jou tafel vir die mark te bespreek.  

Geen Geloofsgroei hierdie Woensdag nie agv Bybe-
lnagte. Dit hervat weer Woensdag 2  Nov. Die tema 
hierdie kwartaal is: “Diversiteit – bedreiging of verryk-
ing?”  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 spiritualiteit, seksualiteit, persoon-
likheid, en ekonomiese vermoë … en vra in watter ge-
valle diversiteit wel verrykend kan wees. Almal is wel-
kom, jy val in en uit soos dit jou pas.   

Bestel nou jou 
Karoo-lam 
Daar is weer ’n 
geleentheid om van 
hierdie heerlike vleis 
te bestel. Maar jy sal 
moet spring! Kontak 
Tokkie Malan voor 
Donderdag 10 November @ 12:00 om 
jou bestelling te plaas 
(tokkie@sapex.co.za / 083 635 4198 
slegs na ure asb). Die lam is R85 per kg 
en is opgesaag en verpak soos volg: als 
opgesaag behalwe 1 heel boud, 1 heel 
blad en 1 heel rib.  Aflewering vind plaas 
rondom 25 / 26 November. 


