
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Sâo Tomé en Principe, Kameroen, Ekwatoriaal-Guinee en Sentraal Afrikaanse Re-
publiek. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Christengemeenskap - verskillende kerke en leiers, Christen-
mense in hulle werk en leefplekke. Beteueling van korrupsie op alle vlakke. 
Vigs geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en  
-geaffekteerdes.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behan-
deling en aan die herstel. Alle matrieks, studente en leerlinge wat eksamen 
skryf. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Natalia 
Bührmann (Speciosa), Anke Kruger (Rhodes-Noord) en Erika Lamprecht 
(Rhodes-Noord). 

’n Uitgebreide lys van dienste wat praktiese 
dinge vir veral seniors wat tuis woon, kan verge-
maklik, kan vir jou deur Azaleahof gereël word. 

Alle seniors in die dorp kan gebruik maak van die 
dienste. Dienste sluit in: huishulpdiens, tuisver-
sorging, wegneemetes, afgelewerde etes, hand- 
en voetversorging, haarsny, dansklasse, uitstap-

pies, byeenkomste, Bybelstudie, bloeddrukkliniek 
en ’n biblioteekdiens. 

Geroep Gewillig Gestuur   

Geskenke-met-Kersfees Mark 

Moenie die oggend van saamkuier vol-
gende Saterdag misloop nie. Ons gaan 
eers saam stap in die berg (08:00 tot 
09:00) en dan gesellig saamkuier. 

Daar gaan heerlike eetgoed wees om te 
koop, kuiertafels om by te sit en bene 
te rek, asook tafels met ’n verskei-
denheid produkte en geskenke om 
geliefdes oor 
die feesseisoen 
mee te bederf. 
Vermy die be-
sige winkelsen-
trums en kom 
koop iets spe-
siaal by ons eie 
Geskenke-met-
Kersfees Mark! 

Teetuin sê dankie 

Die dames van die Teetuin bedank 

almal vir hul getroue ondersteuning 

hierdie jaar. Hulle wens almal ’n 

geseënde Kersfees, vredevolle rustyd 

en voorspoedige 2017 toe! Die eerste 

Teetuin vir 2017 is op 18 Januarie.  

GROENgedagte #47 Vir die 
voëls: Op 26 November is dit 

Groot Voëlkykdag in SA. 

Voëls word die meeste bestu-
deer van alle werweldiere. Hulle 
word maklik gesien, sing die 
mooiste en baie mense dink hulle is die mooiste 
diere op aarde. Net visse het meer spesies as 
voëls. Daar is ongeveer 10 000 voëlspesies ver-
sprei oor die aarde. Sommige voëls kan tot 45 
meter diep duik om hulle prooi in die see te 
vang. Ander bly in grotte en kan hulle weg vind in 
totale duisternis. Suid-Afrika het 890 voëlspesies. 
Groot Voëlkykdag is 'n kompetisie om te kyk wie 
op een dag die meeste verskillende soorte voëls 
binne 'n 50 km-radius kan sien. Kyk by Birdlife SA 
vir meer hieroor [www.birdlife.org.za]. Kom ons 
bewaar ons pragtige voëllewe. 

 

 

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 

Kersprojek  

Sondag 20 November  2016  

  Tema en Teks  “Wie is jou koning?“ Lukas 23:33-43 

  Prediker Leon Cronje 

  09:30 Erediens: Christus is die Koning -Sondag  

  10:30  Nuwe Lidmate tee in die kerksaal  
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Christus is die Koning-Sondag 

Dit is die laaste Sondag van die kerk-
jaar. Hierna volg Advent, die 4 weke 
wat ons help om vir Kersfees voor te 
berei. Dié Sondag staan bekend as 
“Christus is die Koning-Sondag”. In 
vergeleke met die res van die kerkjaar 
se spesiale dae is dit ’n relatiewe nuwe dag - eers ingestel in Nov 
1925. Daardie tyd was dit ’n kragtige simboliese handeling. Europa 
het ’n duistere toekoms in die gesig gestaar. Mussolini was al vir drie 
jaar die leier van Italië. En Hitler se Nazi Party was besig om in popu-
lariteit te groei. Verder het die wêreld die groot depressie in die oë 
gestaar. Dinge kon nie donkerder gelyk het nie. Pous Pius XI het gesê 
ten spyte van al hierdie diktators en vals waardes wat die wêreld vir 
ons voorhou, was Christus steeds die Koning van die heelal. Christene 
wou dit op die Sondag teenoor die hele wye wêreld bely.  Christene 
het mos geweet, het die Pous verklaar, dat hulle lojaliteit nie lê by 
diktators of magsmanipuleerders nie, maar by Christus. Hy is die ware 
Leier, ons ware Koning - alle aardse heersers se tyd sal verbygaan, 
maar Christus is daar vir altyd. Hy laat jou anders dink oor die lewe. 

Nuwe lidmate tee 
ná die erediens in die 

kerksaal. As jy ’n nuwe 
lidmaat is, is jy baie 

welkom om saam te 
kom tee drink. 

Op die kerkraads-

vergadering van 15 

November is die vol-

gende persone tot die 

kerkraad verkies: 

Tot ouderling: Hennie 

Möller en tot ouderling 

herkies: Sas Otto. Tot dia-

kens: Reneé Schoonees en 

Gawie Nieuwoudt en tot 

diaken herkies: Loumarie 

Kistner.  

Sonderbriekers Die jaar lê op haar elmboë oppad om op haar rug te gaan lê … poegaai!!! 

Maar moenie dink daar is nie stories om te vertel nie, hoor!!! Daarvoor is julle mos al te 
voortvarend. Kom sluit hierdie storie-jaar af by Tafelstories, op die Dornier Landgoed op 7 
Desember om 12-uur. Sit aan vir 'n driegangmaaltyd. Bespreek spoedig jou plek by die kerk-
kantoor en betaal jou R120. Maak los die rem!! 

http://www.birdlife.org.za/


 

 

Wo 
23/11 

18:45 Bybelstudie vir huishulpe.  

Do 
24/11 

09:00 - 12:00 
 
 

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. 

KERSPROJEK: Opmaak van voedsel- en lekkergoedpakkies in die vier-

kant. Skakel die kerkkantoor as jy wil help. 

Sa 
26/11 

08:00 - 09:00 
09:00 - 12:00 

Gemeente-stap-in-die-berg (vertrek vanaf parkeerarea) 
Geskenke-met-Kersfees Mark (vierkant) 

So 
27/11 

09:30 
 

Erediens: Monty Sahd 
Kerssangdiens 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 21 /11  tot  Sondag 27 /11  

 

Verlede week se 
deurkollekte vir 

Stellenbosch Kindersorg 
was R3 043. 
Baie dankie! 

Volgende week se 
deurkollekte gaan aan 

Stellenbosch Vigs-Aksie. 

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 Toerusting Missionêr: Die 
program Toerusting vir Missionêre Bediening aan die Hugenote 
Kollege rus lidmate en gemeentes toe vir interkulturele diens en 
getuienis. Gestuurdes van die Here wat kulturele grense oor-
steek, vind baat by kort kursusse wat sake aanspreek soos by-
voorbeeld interkulturele kommunikasie, dienslewering en same-
werking in onbekende gemeenskappe, die kruiskulturele verkon-
diging van die evangelie en bedieninge in informele nederset-
tings. Die toerusting word saam met gemeentes beplan en neem 
die spesifieke behoeftes van die betrokke gemeentes in ag.  

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. 

Baie welkom aan die volgende nuwe lidmate in 

ons gemeente: Heinz, Heni, Albert, Gustaf en Ferdinand 

Andrag; Hendrie, Tammy en Ororo Botha; Retha, Miranda 

en Nicola Joubert; Heinrich, Talita, Jané en Emma Louw; 

Daniël, Marietjie, Ben, Jan, Isabel en Daniël Lutz; Bethel en 

Belia Muller; Danie, Ansie, Melanie, Etienne en Juné 

Richards; Johan, Aletta en Wian Theron; Marcel, Lise-Marie 

en Danni Villet; Joyce, Jan en J-D West; Helen du Preez; 

Koos, Niti en Este Potgieter; Bernard, Yolande, Ruhan en 

Shaun van Niekerk. 

 

 

REAKSIE van die KERKRAAD VAN STELLENBOSCH-WELGELEGEN op die Buitengewone 
Algemene Sinode 2016 se besluit oor SELFDEGESLAGVERHOUDINGS 

Welgelegen-gemeente is sedert 2001 se kerkraadsbesluit amptelik ’n gay-vriendelike 
gemeente. Verlede jaar het die kerkraad die Algemene Sinode versoek om ’n besluit te 
neem wat nie-diskriminerend en regverdig is sodat die gedrag van homoseksuele en 
heteroseksuele persone oor dieselfde kam geskeer word. Die Algemene Sinode het 
verlede jaar ’n baie goeie en verwelkomende besluit geneem, maar dit by die pas af-
gelope sitting omvergewerp. Die kerkraad het by die vergadering van 15 Nov hierop 
gereageer. Die besluit is hieronder. ’n Volledige blaadjie met die amptelike besluite van 
die Alg Sin 2015 & 2016 met kommentaar op elkeen, is beskikbaar op die gemeente 
webblad en op die inligtingstafel in die leeskamer.  

Oor die Bybel as Woord van God 
Die Kerkraad bely die Bybel as Woord van God en verstaan daaronder die verhaal van 
God se trou-swerende liefde waarin Hy ons in Christus uit genade verkies, versoen en 
vernuwe op weg na sy heerlikheid en ons oproep tot ‘n lewe van troue liefde.  

Oor selfdegeslagverhoudings 
Die Kerkraad aanvaar dat die seksuele oriëntasie van mense ’n gawe van God is en re-
ken dat dit – hetsy homoseksueel of heteroseksueel – aan dieselfde etiese norme van 
“liefde en trou”* onderwerp moet word en reken dat dit die kerk se taak is om mense 
te help om hulle Godgegewe seksualiteit binne die kontoere van liefde en trou uit te 
leef. 
Daarom ondersteun die Kerkraad die Algemene Sinode se besluit van 2015 wat die ge-
lykwaardigheid en menswaardigheid van mense met verskillende seksuele oriëntasies 
volledig erken en verwelkom, maar distansieer haar van die 2016-besluit se ongelyke 
hantering daarvan.  

* ’n Verhouding van “liefde en trou” is ’n durende verhouding waarin gelyke “partners” 
mekaar met deernis versorg en vervul en vreugde verskaf. “Die liefde doen die naaste 
geen kwaad aan nie” [Rom 13:10] Navrae kan aan enige van die 4 leraars gerig word. 

Geskenkpapier te koop 
Ons het weer baie goeie kwaliteit 

geskenkpapier te koop teen R10 per 
rolletjie. Die papier word vir 

fondswerwing verkoop deur Die Alta 
du Toit Nasorgsentrum vir volwas-

senes met intellektuele 
gestremdheid. Daar is bokse by die 
deure – gooi asb R10 (of meer as jy 

wil) in per rolletjie wat jy neem. Ons 
het ook weeksoggende van die papier 

by die kerkkantoor te koop. 

Wil jy graag diensbaar wees in die gemeente deur 

Sondae te help teeskink? 

Vul jou naam in op die lyste wat by die teetafels 

beskikbaar is, sodat ons die lyste vir volgende jaar kan 

finaliseer. Jy kan ook die kerk-

kantoor gedurende die week 

skakel by 021 886 5975 of ’n 

e-pos stuur: 

ontvangs@stelwel.co.za of 

skriba@stelwel.co.za. 


