
 

 

Deurkollektes 
Verlede week se deurkollekte aan Gemeente-ontwikkeling was 
R1 842-00. Baie dankie! Die deurkollekte vir die volgende 3 Son-
dae is as volg: 

Sondag 25 Desember: Die deurkollekte word verdeel tussen die 
Kerkbode Kersfonds en Studietrust. Die Kerkbode-Kersfonds 
word gebruik om vir talle weeskinders ’n spesiale Kersfees te 
gee. Die Studietrust ondersteun minderbevoorregte studente 
deur dit vir hulle moontlik te maak om te studeer. 
Sondag 1 Januarie: Die deurkollekte gaan aan die Internasionale 
Studentebediening - Jurie en Magdaleen Goosen bedien inter-
nasionale studente met multi-kulturele eredienste. Hulle vra 
voorbidding vir die groeiende groep studente wat inskakel by 
die bediening. 
Sondag 8 Januarie: Die deurkollekte gaan aan Ramot - Ramot is 
’n behandelingsentrum vir alkohol- en ander dwelmverslawing 
en bestaan reeds vir 44 jaar.  

NG Gemeente Stellenbosch -Welgelegen  

T e l e f o o n :  0 2 1  8 8 6  5 9 7 5  

K a n t o o r u r e :  0 8 : 0 0  t o t  1 3 : 0 0  

Bankbesonderhede  

Stellenbosch-Welgelegen NG Kerk (Nedbank) 

T a k n o :  1 4 9  8 2 1    R e k n o :  1 4 9  8 0 4 6  3 2 0  

Eer aan God in die 

hoogste hemel en vrede op 

aarde vir die mens in wie 

God ’n welbehae het! 

Skenk geestelike boeke en ou 
Bybels om iemand se lewe 
te verryk 

Geestelike boeke en ou Bybels kan af-
gegee word by ACVV Stellenbosch (vir 
aandag Margaret Arnolds). ’n Groep af-
getrede persone van Cloetesville doen 
huisbesoek in die gemeenskap waar daar 
nood is, soos by mense wat iemand aan 
die dood afgestaan het, sieklikes of mense 
met depressie. Hulle besoek ook hospitale 
en benodig altyd bybels en geestelike 
boeke wat hulle dan uitdeel. 

Epifanie begin met die Epifanie-fees op 8 

Januarie. Epifanie is die manifestasie van 

God in die wêreld. Ons dink aan Christus se 

menswording en sy lewe hier op aarde 

totdat Hy die lydenspad begin loop het. Die 

ster van Bethlehem is die sterkste visuele 

simbool van hierdie tyd. Die ster is die sim-

bool van Lig in die duisternis, die simbool 

van hoop.  

Jaartema vi r  2017:  D iss ipe ls  is  begenadig  en genadig .  

PASTORALE VERSORGING 
Lidmate wat ’n leraar nodig 

het, skakel enige leraar of die 
kerkkantoor by 021 886 5975. 
Die spreekkamer van Theunis 

Botha voorsien gespesia-
liseerde pastorale hulp. 

Skakel 082 896 2089. 

Sondag 15 Januarie 2017 preek 
Leon Cronje met die 
kwartaalbegin familiediens. Die 
kategese indeling vind na afloop 
van die erediens plaas. En om 
16:00 hou ons ’n gemeente-
piekniek by Mountain Breeze. 

 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Ghana, Nigerië & Midde-Oosterse lande [Israel, Egipte, Jordanië, Sirië]. Oplossing 
vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Gesondheid & maatskaplike dienste; waardes & norme [grondwet, rassisme]. 
Leiers op alle gebiede met moraliteit en integriteit. Vigsgeïnfekteerdes en -geaffekteerdes. 
Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die 
herstel. Aangename rustyd en feesseisoen – veilige reis. 

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 .  

 

Kersvakansie 

25 Desember 2016 tot 8 Januarie 2017 

25 Des    Theunis Botha:  “Die heerlikheid van God in Jesus.” 

    (Johannes 1: 1-14) 

1 Jan      Leon Fouché:   “Laat die regeerders tog die reg  

  handhaaf.” (Psalm 72) 

8 Jan      Leon Fouché:   “Die Here se dienaar bring lig in don- 

  kerte.”  (Jesaja 42: 1-9)    
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Seënwens vir die Nuwejaar 

Die Here is voor julle om die pad vir julle gelyk te 

maak. 

Die Here is langs julle om julle in sy arms toe te vou. 

Die Here is agter julle om die aanvalle van die vyand 

af te slaan. 

Die Here is onder julle om julle te dra as julle mag val. 

Die Here is rondom julle om julle te beskerm. 

Die Here is bokant julle om julle te seën. 

Die Here is binne julle om julle te lei na sy wil. 

So seën die drie-enige God julle, van nou af tot in 

ewigheid. 


