
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Belarus, Moldawië, Rusland, Oekraïne, Armenië, 
Azerbeidjan en Georgië. Oplossing vir konflikte [Palestyne-
Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Wet en orde - polisie en beskermingsdienste, 
veiligheidswagte, misdadigers en slagoffers. Christengemeen-
skap - verskillende kerke en leiers, Christenmense in hulle werk 
en leefplekke. Bevryding van korrupsie en onbevoegdheid. Vigs 

geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die 
herstel. Geloofsverdieping in koninkrykstyd. 
Meegevoel: Meegevoel met Millie Lombard van Welgevallenstraat wie se seun oolede is.  
Baie geluk aan die volgende lidmate wat op die Sondae in die vakansie verjaar: 
1 Oktober: Annamarie Kruger (Rokewood), Ettienne Long (Jatan), Tiaan Steyn (Barry) en 
Anrienka van Zyl (Van Coppenhagen). 8 Oktober: Luna de Swardt (La Clémence), Johan Janse 
van Rensburg (The Greens), Suzanne le Roux (Columbar), Priscilla Lombard (Woltemade), 
Hendrik Olivier (Allemans) en Zander van Taak (Repens). 

Geroep Gewillig Gestuur   

ACVV vra tweedehandse klere en tweedehandse produkte 
Die ACVV het ’n tekort aan veral klere vir behoeftiges. Alle tweedehandse artikels wat in ’n 
werkende toestand is, behalwe boeke en rekenaars, is welkom – meubels, kombuisware, alle 
huisware, komberse en gordyne, kussings, radio’s, ornamente in ’n goeie toestand en enige 
iets wat hulle in hulle tweedehandse winkeltjie kan verkoop. Fondse wat hier ingesamel 
word, word weer teruggeploeg in die behoeftige gemeenskap. Sommige produkte word ook 
direk deur maatskaplike werkers aan behoeftige mense gegee. As jy ‘n groot hoeveelheid 
bruikbare goed in ’n aanvaarbare toestand het wat jy op een slag wil skenk, kan dit ook by 
jou huis opgelaai word deur die ACVV.  Die kontakpersoon is hulle hoof, ‘n lidmaat by ons, 
Suzaan Brits. Haar nommer by die ACVV is 021 883 3015. 

Ons eie gemeente-tuin-droom! 
Kom kyk! Ons eerste plantjies is geplant! 
Agter die kerkgebou by die fietsbaan is ons 
eerste tuinboks. Raak betrokke en help met 
saad, plantjies, tuingrond, groot druiwe 
oesbakke, palette en ’n reënwatertenk om 
ons tuinprojek op dreef te kry. Kontak Leon 
Cronje of die kerkkantoor vir meer inligting. 

HUISGELOOF is elke week 
beskikbaar om van ons webblad 
af te laai by www.stelwel.co.za. 

Kopieë is ook by die deure 
beskikbaar.  

Raak betrokke As jy nog twyfel waar jy wil inskakel by 

die gemeente, lees gerus die agterste drie blaaie van die 
kerkalmanak. Dit bevat waardevolle inligting oor al die 

aksies wat ons gemeente ondersteun, of skakel die kerk-
kantoor om uit te vind waar die nood groot is.  

 

 

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 

 

Oktober -vakansie  

          1 Oktober 

  9:30 Erediens - Monty Sahd 

          Tema Een vir die ander 'n Christus wees?  

          Teks Filippense 2: 1-11  

         8 Oktober          

                    9:30 Erediens - Daniël Louw 

(Geen kleuterkerk en junior kategese of tienerbediening tydens die vakansie)  
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Voorbidding vir Lesotho-uitreik 
Ons het Vrydag 29 September vertrek en keer terug 
op Saterdag 7 Oktober. Ons reis meer as 2 200 km 
heen en weer en gaan lekker in Lesotho werk. Bid 
dat die kinders gesond bly en vir goeie verhoudinge 
in die span. 

Kan jy dalk help? 
Jeuguitreik is op soek na ’n wasmasjien in ’n 

werkende toestand. As jy dalk een het om te skenk, 

kontak die kerkkantoor by 021 886 5975. (Jeuguitreik 

is ’n organisasie wat na die belange van die Stellen-

bosse straatkinders omsien. Programme en ontspan-

ning word vir kinders aangebied. Hulle word ook 

besoek, versorg, gevoed en ondersteun in ’n blyplek 

en gehelp met huiswerk.) 

Koop ’n lootjie! 
Wil jy graag die 

eienaar van ’n pragtige 

handgemaakte dub-

belbedkombers word? Kom koop dan 

’n lootjie by die kerkkantoor teen 

slegs R10. Ons beoog om teen die 

einde van die jaar die trekking te 

doen - dalk is jy die een wat met ’n 

nuwe kombers vir Kersfees kan spog! 

Verlore items by Lentefees 

Daar is ’n armband en horlosie by die 

Lentefees opgetel. Dit kan by die 

kerkkantoor afgehaal word. 

Laat ons met U saamloop, U vergesel. Gee ons lig uit u goedheid. 
Maak ons soos U – sodat ons waarlik mens kan word. 

(Uittreksel uit Gebed deur Jörg Zink)  

http://www.stelwel.co.za
https://t.e2ma.net/click/hmx24/pkdolf/p4wwgj


 

 

Ma 2/10 
 Laaste dag vir doopaanmelding vir November 

Lesotho-uitreik 

Di 3/10  Lesotho-uitreik 

Wo 4/10  Lesotho-uitreik 

Do 5/10  Lesotho-uitreik 

Vr 6/10  Lesotho-uitreik 

Sa 7/10  Lesotho-uitreik (keer terug) 

So 8/10 09:30 Erediens: Daniël Louw 

Ma 9/10  Skole begin 

Wo 11/9 

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

 
MARKTAFEL 

 
19:45 

Geloofsgroei-byeenkomste in die konsistorie. Almal welkom. 
Teetuin. Kom drink of eet iets lekkers hier by ons eie restaurant. 
Groepbesprekings ook welkom sowel as wegneemete-bestellings. Kon-
takpersone: Jeanetta Strydom by 021 887 1954 / 082 416 2792 of Bettie 
du Plessis by 079 109 1665 / 021 888 9269. 
Bybelstudie vir huishulpe: Mientjie Uys 021 886 4320 / Annaleen 
Steytler 021 887 3804 / 082 346 8200. 

So 
15/10 

09:30 
 

09:30 
18:00 

Erediens: Monty Sahd 
Matrieksondag 
Kleuterkerk en junior kategese. 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE 2  WEKE: Maandag 2 /10 tot  Sondag 15 /10  

Die deurkollekte op Sondag 1 Oktober gaan aan Geluksoord. Geluksoord is ’n tehuis vir 
verswakte bejaardes en ander kronies verswakte-, seniele- en Alzheimer-pasiënte. Jy word 
genooi om by die “Vriende van Geluksoord” in te skakel.  Hierdie groep raak betrokke deur 
ondersteuning te bied. Ons gemeente se verteenwoordiger is Hanna Sahd. E-pos: 
hanna.sahd@gmail.com of 021 887 1616. Geluksoord se telefoonnommer is 021 887 3124. 

Die deurkollekte op Sondag 8 Oktober gaan aan Hospitaalbearbeiding. Hospitaalbearbei-
ding versorg gemeentes se lidmate en hulle familie tydens ernstige krisisse – medies en 
emosioneel – in die hospitale en in spreekkamers in die Kaapse Skiereiland en in George en 
Mosselbaai. Bid asseblief vir die hospitaalleraars, asook vir die pastorale hulpberaders, sowel 
as ons vele vrywillige pastorale hulpwerkers.   

            Bankbesonderhede     NG Gemeente Stellenbosch -Welgelegen  
Stellenbosch-Welgelegen NG Kerk (Nedbank)     Telefoon: 021 886 5975  
 Takno: 149 821   Rekno: 149 8046 320     Kantoorure: 08:00 tot 13:00 (Ma—Vr) 

Betaal nou met Snapscan! Ons spog met ons eie SNAPSCAN-

blokkie. As jy die toep of app wil aflaai, gaan na 
http://www.snapscan.co.za/user.html en volg die maklike stappe. Jy 
kan selfs die bankkollekte en deurkollekte daarmee betaal. Onthou asb 
om die “Enter Reference” in te vul (bv deurkollekte: Geluksoord) sodat 
ons boekhouding kan klop en ons die fondse reg kan allokeer. 

 

 

GELOOFSGROEI 
Ons Geloofsgroeibyeenkomste is 
Woensdae om 09:00 en 19:00. 
Die laaste karakter van die boek, 
Ook jou lewe is in God se hand, 
word op Woensdag 11 Oktober 
behandel. Die res van die 4de 
kwartaal sal Monty drie temas 
behandel: Waarom doen 'n mens 
Bybelstudie? Wat is Bybelstudie? en Waarom bestu-
deer ons die Bybel? Almal is welkom! 

Pastorale versorging van wyke 

A-wyke: Leon Cronje 
C-wyke: Monty Sahd 

B-wyke: 
Paradyskloof Villas: Daniël Louw in 

samewerking met Leon Cronje. 
La Clémence: Neels Lamprecht in 

samewerking met Monty Sahd. 
Paradyskloofwoongebied: Leon Cronje 

Plase: Monty Sahd 

Herwinningspapier vir Huis Horison moet asb in die 
houtkas met die opligdeksel (in die vierkant, links 

van die hek) geplaas word. 

Die deurkollekte verlede week vir die 
Bediening aan die Jode was  

R1 577. BAIE DANKIE!! Volgende week 
se deurkollekte gaan aan 

Hospitaalbearbeiding. 

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.  

Gespreksgeleentheid oor ons 
Hervormingsdaggetuienis 
’n Informele gespreksgeleentheid oor ons Hervor-

mingsdaggetuienis en jongste besluite van die kerk-

raad oor selfdegeslagverhoudings word beplan vir 

Sondag 22 Oktober om 19:00 in die konsistorie. 

Almal is welkom om hierdie geleentheid by te 

woon. 

Kopieë van die Hervormingsdaggetuienis is 

beskikbaar by die kerkkantoor. Al die inligting is ook 

beskikbaar op die webwerf (www.stelwel.co.za) 

onder ’n nuusbrokkie, Nuus vanuit die Kerkraad. 

Bybelnagte 2017 
Bybelnagte vind vanjaar plaas op Woensdag 25 
Oktober. Dit begin om 18:00 met ’n kaas en wyn in 
die vierkant en vanaf 19:00 tree die paneeldeel-
nemers op in die kerk. 
 

Die tema, ‘n Gawe van God? Musiek van die Refor-
masie, beloof baie interessant en boeiend te wees. 
Die paneeldeelnemers is Johan Cilliers, Isak Grové 
en Winand Grundling. 
 

Maak seker jy omkring die datum in jou dagboek!  
 

Vir enige navrae, kontak gerus vir Nadia Marais by 
nadiam@sun.ac.za. 

Toiletware en grootmensdoeke 
Huis Horison, ons plaaslike sentrum vir 

die versorging van mense met ’n 
intellektuele gestremdheid, vra 

toiletware en grootmensdoeke vir 
inwoners wat nie familie het om na 
hulle om te sien nie. Enige bydraes 

kan na die kerkkantoor gebring word 
vanwaar ons dit sal besorg, of direk na 

Huis Horison in Patrysstraat, Onder-
Papegaaiberg gebring word. Vir meer 

inligting, skakel Martie de Lange by 
021 887 5080.  

mailto:hanna.sahd@gmail.com
http://www.snapscan.co.za/user.html
mailto:nadiam@sun.ac.za

