
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Bulgarye, Hongarye en Romenië. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Gesondheids- en maatskaplike dienste - hospitale 
en klinieke, medici, verpleërs en paramedici. Bevryding van kor-
rupsie en onbevoegdheid. Vigs geïnfekteerdes en -geaffek-
teerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene 

onder behandeling en aan die herstel. Geloofsverdieping in koninkrykstyd. Goeie gesond-
heid, veilige reis en terugkeer van die tieners en leiers op die Lesotho-uitreik. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Juanita Knoetze (Bon Chretien), 
Liezl Landman (Elbertha), Rick Stander (Ostara) en Rina van den Heever (Speciosa). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #77  Time Magazine het al in 2013 'n BY op die voorblad gehad 
met die hoofopskrif: A world without bees - the price we will pay ... Reg oor die 
wêreld begin byespesies op die lyste van bedreigde spesies verskyn. Onthou - een 
derde van al die kos wat ons eet het ons te danke aan heuningbye. Iemand skryf 
dat heuningbye die gom is wat landbou en ons ekostelsel aanmekaar hou. 
Klimaatsverandering, aardverwarming, insekdoders en ander gif wat op gewasse 
gebruik word, die grootskaalse aanplanting van graan wat min of 
geen nektar bevat nie [alles sodat ons genoeg kos kan hê] veroorsaak 
dat bye besig is om uit te sterf. In 'n wêreld waar ons 100 000 spesies 
elke jaar verloor, kan die heuningby na 'n onbenullige klein insek lyk 
teenoor die uitwissing van renosters en olifante. Ons durf hulle egter 
nie vergeet nie. 

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 kerkkantoor 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 -

 

Sondag 24 September 2017  

          Tema       Omhels jou broer en suster? 

           Teks       Lukas 15: 1-3; 11-32 

    Prediker       Ruan Nieuwenhuizen 

         09:30     Erediens  

                  Geen kleuterkerk en junior kategese 

                           Geen tienerbediening  
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Voorbidding vir Lesotho-uitreik Ons ry 

op Vrydag 29 September 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. 

SPESIALE DIENS VANAAND om 19:00 in die KRUISKERK (hv Ryneveld- en Victoriastraat) 

Onderwerp: Gebrokenheid - Kom ons werk saam aan ’n nuwe erfenis. 

Die diens is oop vir die publiek en tolkdienste is beskikbaar. ALMAL WELKOM!  

Meer oor die skildery Dit word moontlik in die 

laaste twee jaar voor sy dood in 1669 geskilder. Dit 
beeld die stukkende, vuil en verlore seun uit wat kniel 
voor sy vader en pleit om hom terug te neem as 'n 
werker. Die omhelsende vader se hande word manlik 
en vroulik uitgebeeld - dit wys op die krag en mag van 
die vader, maar ook die omgee en versorging van die 
moeder. Die ouerhart neem hom terug, onvoor-
waardelik. Die skildery word deurdrenk van genade, 
menswaardigheid en omgee, net soos die verhaal in 
Lukas 15. Die skildery word in die State Hermitage 
Museum in St. Petersburg, Rusland uitgestal.  

Rembrandt van Rijn se Tuiskoms van 

die Verlore Seun.  

http://www.stelwel.co.za


 

 

Ma 25/9  Publieke vakansiedag 

Wo 27/9 

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

 
 
 

19:45 

Geloofsgroei-byeenkomste in die konsistorie. Almal welkom. 
Teetuin. Kom drink of eet iets lekkers 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 079 109 1665 / 021 888 9269. 
Bybelstudie vir huishulpe: Mientjie Uys 021 886 4320 / Annaleen 
Steytler 021 887 3804 / 082 346 8200. 

Vr 29/9 
 
 

Skole sluit 
Lesotho-uitreik vertrek (tot 7 Oktober) 

So 1/10 
09:30 Erediens: Monty Sahd 

Biddag vir bejaardes 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 25 /9  tot  Sondag 1 /10  

Die deurkollekte vandag gaan aan die Bediening aan die Jode: Bid asseblief vir Cecilia 
Burger wat na Jode uitreik met die Evangelie, asook vir die Messiaans-Joodse gemeente Beit 
Ariel in Kaapstad. Messiaanse Jode is Jode wat glo dat Jesus die Messias en Here is. Hulle is 
Christen-Jode. Beit Ariel hou eredienste, vier Joodse feeste en leef hulle geloof uit vanuit die 
perspektief dat die Messias reeds gekom het en weer kom. Bid ook vir hulle uitreik na Joodse 
Christene wat nie lidmate van Beit Ariel is nie en na Jode wat nie glo dat Jesus die Messias is 
nie.  

            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) 

Pastorale versorging 
(spreekkamer vir lidmate van Welgelegen-Gemeente) 
Op die onlangse kerkraadsvergadering is met dank kennis geneem 
dat Daniël Louw bereid is om mense wat ’n behoefte het aan pasto-
rale gesprekke, tydens spreekure sal kan akkommodeer. 

Daniël is ’n afgetrede professor in praktiese teologie / pastorale sorg 
en spirituele berading (huwelik, gesinsorg, lewensverryking en 
siekepastoraat). 

Skakel met Daniël per e-pos (djl@sun.ac.za) om ‘n afspraak te reël. 

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: Jode) sodat ons 
boekhouding kan klop en ons die fondse reg kan allokeer. 

 

 

GELOOFSGROEI 
Ons Geloofsgroeibyeenkomste is 
Woensdae om 09:00 en 19:00. 
Die reeks van 9 weke handel oor 
9 uiteenlopende karakters in die 
Bybel. Die karakter wat vlg week 
behandel word, is Anna. Die 
handleiding, Ook jou lewe is in 
God se hand deur Kobus 
Hattingh, word gebruik. Monty Sahd is die aanbieder 
van Geloofsgroei hierdie kwartaal. Almal 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 

Geluksoord vra ondersteuning 

Geluksoord  Tehuis vir Verswakte Be-
jaardes vra ons gemeente se onder-
steuning met hulle fondswerwings-

konsert op Donderdag 28 September 
(om 10:00). Borg ’n senior persoon vir 

die konsert of woon dit self by –
Manuel Escorcio tree op. Kaartjies is 

R150 per persoon en sluit ‘n wors-
broodjie en sap in. Skakel 021 887 

3124 vir enige navrae. Kaartjies kan by 
Geluksoord se kantoor gekoop word. 

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 Stel-

lenbosch Voedingsaksie was 
R2 157. BAIE DANKIE!! Volgende week 
se deurkollekte gaan aan Geluksoord 

Tehuis vir bejaardes. 

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.  

Beroepingsproses vir derde leraar 
Die kerkraad het dit goedgekeur dat ’n beroeping 

uitgebring word vir ’n derde leraar. Aansoeke word 

tans ingewag tot 30 September 2017. 

Gemeentelede het geleentheid om nominasies te 

maak. Ons versoek gemeentelede dus om dié per-

sone wat hulle wil nomineer, persoonlik te nader 

en te vra om aansoek te doen indien hulle sou 

belangstel. 

Andersins is nominasievorms wel by die kerkkan-

toor beskikbaar. 

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. 

http://www.snapscan.co.za/user.html

