
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Indiese Oseaan Eilande: Comore, Madagaskar, Mauritius, Seychelles, Maldive. 
Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Ekonomie - sakelui, arbeidsmag, werkslus, werkskepping [Stellemploy]. 
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. Alle matrieks en studente wat eksamen skryf. 
Meegevoel: Anri Rossouw van Saffraanlaan 14 is oorlede. 
Meegevoel met sy vrou, Margaret, en twee seuns, Jean en 
Dion. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: 
Lydia Burger (Gordonsbaai), Theodore de Klerk 
(Nooitgedacht), Connor Forsyth (Lovell) en Lucille le Luillou 
(Sultan). 

GROENgedagte #44 Wêreldwetenskapdag vir vrede en ontwikkeling - 

10 November. Die VN het reeds 25 jaar gelede begin om 'n wetenskapweek 
vir wetenskap en vrede uit te roep. Hiermee word erkenning gegee aan die 
voordele van wetenskap vir volhoubare ontwikkelling. Ons het die tegnolo-
gie om 'n volhoubare toekoms vir almal te skep. Maar ons het ook die 
verantwoordelikheid om die mensdom te verdedig teen die destruktiewe 
gebruik van wetenskap, veral deur op te kom vir 'n kernwapenvrye samelewing. As burgers 
van die wêreld moet ons saamwerk om die potensiaal van die wetenskap tot voordeel van 
alles en almal aan te wend. Dink byvoorbeeld aan hernubare energie en die groot vooruit-
gang wat daar al op die gebied van hierdie alternatiewe kragbronne gemaak is. In Suid-
Afrika sit ons egter nog steeds met nuwe steenkoolkragstasies en die moontlikheid van 
onbekostigbare kernkragprogramme. Kom ons werk saam tot volhoubare ontwikkeling ter 
wille van ons groen planeet en alles wat hier leef en beef. 

Geroep Gewillig Gestuur   

Kersprojek 
Die Barmhartig-
heidsaksie 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. 

Huis Horison se Somerkermis vind vanjaar 

plaas op Saterdag 5 November 2016 by die sentrum 
in Onder-Papegaaiberg. Koop kaartjies vir die ontbyt 
vooraf en bestel ook asseblief gebakte skaapkoppe 
vooraf.  Vir enige navrae oor die kermis, skakel die 
sentrum by (021) 887 5080 of stuur ’n e-pos na  
bemarkingadmin@huishorison.org.za. Hulle 
kermisbehoeftes: bestanddele soos meel, suiker, 
kondensmelk en eiers, helpers 
om pannekoek te bak of op te 
rol, tuisgemaakte koek, terte 
en brood is ook welkom. 

 

 

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 30 Oktober  2016  

Tema en Teks: “Wie soek vir wie?” Lukas 19: 1-10 

 Prediker: Monty Sahd 

     09:30 Erediens  

   Geen junior kategese en kleuterkerk  

    18:00 Tienerkerk: Hoe leef ons in die 5de bedryf? (Melissa)  
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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) 
 

* Psalm 119: 137-144 
* 2 Tes 1: 1-4, 11-12 

Kleingroepe-braai 6 November  

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 kerkkantoor en laat 
weet hoeveel mense kom sodat reëlings 
hiervoor vlot kan verloop. Moenie dié lek-
ker kuier misloop nie!  

Bekertjiesondag en 

Graad 7-Sondag 

Onthou: op 13 November 
is dit weer Bekertjieson-
dag. Maak solank julle 
bekers reg. Dit is ook die 
geleentheid om die gr7’s 
te help met hulle oorgang 
na die hoërskool en vir hulle te bid en 
hulle hande te vat. 

Ons het weer baie goeie kwaliteit Kersfees- en 
ander geskenkpapier te koop teen R10 per 
rolletjie. Die papier word vir fondswerwing 
verkoop deur Die Alta du Toit Nasorg sentrum 
in Boston vir volwassenes met intellektuele 
gestremdheid. Daar is bokse by die deure – 
gooi asb R10 (of meer as jy wil) in per rolle-
tjie wat jy neem. Ons het ook weeksoggende 
van die papier by die kerkkantoor te koop.  



 

 

Di 1/11 
 

17:00 
Laaste dag vir doopaanmelding vir Desember 
Adminkomitee vergader in die komiteekamer 

Wo 2/11 

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 6/11 

09:30 
 

09:30 
12:00 
16:30 
18:00 

Erediens: Leon Fouché oor “Begin bou, Ek is by julle!” 
[Haggai 1:15b – 2:9] 
Junior kategese en kleuterkerk 
Kleingroepe-braai (Piet Smal se plaas) 
Konsert vir fluit en orrel (kerk) 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 31 /10  tot  Sondag 6/11  

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 die Byelgenootskap: Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se 
doel is om vir elke mens in sy eie taal ’n bekostigbare Bybel beskikbaar te stel. Hulle doen dit deur 
Bybels te vertaal en te versprei. Hulle verrig werk wat kerke en gemeentes nie op hul eie kan doen 
nie. Die Bybelgenootskap staan in diens van die Christelike kerke van Suid-Afrika en die NG Kerk is 
sy belangrikste en grootste vennoot. Die Bybelgenootskap is die enigste organisasie wat namens 
die NG Kerk Bybels kan vertaal en ook Bybels versprei. Die NG Kerk dien ook op die Algemene 
Jaarvergadering en Direksie van die Bybelgenootskap. Alle donasies van individue, organisasies en 
gemeentes word uitsluitlik vir Bybelvertaling en verspreiding aangewend. 

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 geleentheid op 
Woensdag 9 November sal moet wees 
wanneer dit die laaste teetuin van die 
jaar is. 

 

 

 

Verlede week se deurkollekte vir 
Hospitaalbearbeiding  was R2 465-00. 

 

Baie dankie! 
 

Volgende week se deurkollekte gaan aan 
die Hoop en Versoening Trust. 

GELOOFSGROEI 
Woensdag 09:00 & 19:00. Die tema 
hierdie kwartaal is: “Diversiteit – 
bedreiging of verryking?”  Ons het 
daagliks te make met ‘n groot diver-
siteit 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, sek-
sualiteit, persoonlikheid, en 
ekonomiese vermoë … en vra in 
watter gevalle diversiteit wel ver-
rykend kan wees. Almal is welkom, 
jy val in en uit soos dit jou pas. 
Aanbieder: Leon Fouché.  

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

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

Geskenke-met-Kersfees 
Ons beplan ’n oggend van 

saamkuier op Saterdag 26 

November 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 an-

der 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.  

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. 

Straatligmark 

Dié mark vind plaas 
vanaf 9-11 Nov by 
die Hofmeyrsaal. Kom kuier in ’n pragtige 
omgewing met lekker kos en bederf jouself of 
iemand spesiaal met besonderse handgemaakte 
produkte. Die inkomste van die mark word 
aangewend vir Straatligprojekkte. Vir inligting 
oor die werksaamhede van Straatlig, besoek 
www.straatlig.org. 

“Die Seun van die mens het 

immers gekom om te soek en te 

red wat verlore is.” Lukas 19:10 

http://www.stelwel.co.za

