
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Indië, Pakistan en Sri Lanka. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Waardes en norme - grondwet, regspleging, hou-
dings en optrede. Bevryding van korrupsie en onbevoegdheid. 
Vigs geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes 
en -geaffekteerdes. Matrieks reg oor die land vir die eksamen. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene 

onder behandeling en aan die herstel. Geloofsverdieping in koninkrykstyd. Reën wat ons so 
nodig het en oordeelkundige gebruik van water. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Renette Hanekom (La Clémence), 
Mareli Korsten (Mazot) en Christo van Blommestein (Rokewood). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #80  Oor minder as twee maande is dit Kersfees. Oral wil winkels ons 

lok om weer goed te koop wat ons nie nodig het nie, om groter geskenke te gee en weer 
meer te eet as wat ons liggame nodig het. Baie van ons gaan ook iewers lekker uitspan en 
vakansie hou. Hoe kan ons dit alles GROEN hou? Sal ons daarin slaag om 'n GROEN Kers-
feesvakansie te vier? "I'm dreaming of a green Christmas ..." Hoe doen ons dit? Koop ge-
skenke wat die persoon nodig het en werklik sal gebruik eerder as iets wat 
vinnig breek of nutteloos in die laai lê. Hergebruik geskenksakkies sodat 
daar nie 'n swartsak vol geskenkpapier as herinnering van die Kersseisoen 
agterbly nie. Vra maar vir mekaar wat julle vir Kersfees wil hê. 'n Geskenk 
is altyd lekker om te ontvang, maar maak seker dit is iets wat die persoon 
sal gebruik. Gaan dink bietjie verder oor die kos wat ons maak en wat jy 
doen met die baie oorskiet. Hou Kersfees groen! 

Wit Olifante gesoek 
Straatlig, een van ons plaaslike 
organisasies wat na hawelose 
mense omsien en ook programme 
aanbied vir behoeftige kinders, hou 
van 8 tot 11 November ‘n kermis 
by die Khaya langs die Kruiskerk. 
Enige wit olifante vir dié fondswer-
wingspoging sal baie welkom 
wees. Bring dit asb na ons kerk-
kantoor (voor einde Oktober) 
vanwaar Reinette Matthee dit by 
Straatlig sal besorg. Items moet 
bruikbaar en verkoopbaar wees. 

Koop Kersfeespapier 
Dié goeie gehalte papier kos vanjaar R15. Die projek 
ondersteun Alta du Toit-sentrum waar volwassenes met 
intellektuele gestremdheid opgelei en versorg word. Die 
papier word vanjaar vanuit die kerkkantoor verkoop. 
Voorbeelde is in die vierkant. 

Versoek van Safehouse 
Die volgende behoeftelys is van 
Safehouse ontvang vir die kinders wat tans in die huis 
woon: onderklere (alle groottes), sokkies, donasies om 
skoolfonds te betaal, skoolklere (vir seuns en dogters), 
skoolrugsakke, skoolskoene, speelgoed vir seuns en dog-
ters. Daar is tans meestal seuns tussen 4 en 10 jaar oud. 
Dan het hulle ook doeke nodig (5-10 kg), babasjampoe, 
Wetwipes en babapap. Al die produkte kan by die kerk-
kantoor afgegee word. Baie dankie! 

 

 

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 29 Oktober  2017  

Hervormingsfees  

         Tema     Genesis 16: 7-16; Lukas 19: 1-10 

           Teks     Die God wat sien 

    Prediker     Robert Vosloo 

         09:30   Erediens  

         09:30   Kleuterkerk en junior kategese 

         18:00     Tienerbediening: Die skrif alleen - Ruan 
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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 ’n koppie tee in die vierkant en 

neem ook boeke uit by die biblioteek.  

Kleingroepe gaan weer braai 
Kom kuier saam op Sondag 5 November 
om 12:00. Laat weet teen Woensdag 1 
November of jy dit gaan bywoon sodat 

ons genoeg poeding kan reël. 

Wat moet jy saambring? 
* vleis, slaaie en bykosse * drinkgoed 

* borde, messegoed en glase * ’n rooster 
en braaitang * sambreel * kampstoele 

* hoed en ’n lekker gemoed!  

As jy nie self kan braai nie, daar is altyd 
gewillige braaiers wat sal help! Wáár ons 

gaan saamtrek, sal nog bevestig word. Bekertjiesondag lê voor 
Sondag 12 November is Beker-
tjiesondag. Hierdie tradisie kom 
nou al lank aan in die gemeente 
en elke jaar gee ons meer as 150 
bekertjies weg aan behoeftige 
kinders. Hoe werk dit? Bring 'n koffiebeker na 
die kerk  – maak dit tuis vol met iets lekkers en 
ook 'n paar skryfbehoeftes of ‘n klein speelding. 

Giovanni Lanfranco se ‘Hagar in the Wilderness.’ 



 

 

Di 31/10 17:00 Adminkomitee vergader in die komiteekamer. 

Wo 1/11 

 
 

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

 
MARKTAFEL 

 
19:45 

INSKRYWINGS VIR DIE KINDERKAMP SLUIT. 
LAAT WEET OF JY DIE KLEINGROEPE-BRAAI GAAN BYWOON. 
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. 
Kontakpersone: 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 3/11 17:30 Kinderkamp (Die Eiland, Jonkershoek) 

Sa 4/11 
 

08:00 - 13:00 
Kinderkamp 
Huis Horison hou kermis - ondersteun hulle gerus! 

So 5/11 

09:30 
 

11:00 
12:00 
18:00 

Erediens: Monty Sahd 
(Geen Kleuterkerk en junior kategese agv die kinderkamp.) 
Afhaal van kinders by die kinderkamp (Die Eiland, Jonkershoek). 
Kleingroepe-braai 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 30 /10  tot  Sondag 5/11  

            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) 

Deurkollekte verlede week: 
 

Die deurkollekte verlede 
week vir Stellenbosch Hos-

pice was R3 036-00. 
Baie dankie! 

Volgende week se 
deurkollekte gaan aan 

Safehouse. 

Pastorale versorging (spreekkamer vir lidmate) Mense wat ’n be-

hoefte het aan pastorale gesprekke kan Daniël Louw per e-pos kontak (djl@sun.ac.za) 
om ’n afspraak te reël. Daniël is ’n afgetrede professor in praktiese teologie / pastorale 

sorg en spirituele berading (huwelik, gesinsorg, lewensverryking en siekepastoraat). 

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

Die deurkollekte vandag gaan aan die ACVV: 
Die ACVV bied maatskaplike dienste en bemag-
tigingsondersteuning aan talle mense wat in 
nood is: kinders, bejaardes, gestremdes, indi-
vidue en gesinne. Die ACVV bestuur ’n groot 
crèche en pre-primêre skool en bedryf ’n winkel 
vir tweedehandse klere en produkte vir aanvulling van fondse. 
Die ACVV se nommer is 021 883 3015. Die verteenwoordiger 
is Belinda Mostert: mostertswab@gmail.com.  

 

 

GELOOFSGROEI 
Ons Geloofsgroeibyeenkomste is Woensdae om 

09:00 en 19:00. 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! 

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

van die hek) geplaas word. 

Kinderkamp 
Daar is nog tyd tot Woensdag om in 
te skryf vir die kinderkamp. Dit vind 

plaas van 3 tot 5 November by Die 
Eiland in Jonkershoek. Alle graad 1 

tot  graad 7 kinders is baie, baie wel-
kom vir 'n naweek vol opwinding en 

pret. Inskrywingsvorms by die 
kategese beskikbaar of by die kerk-
kantoor. Vir meer inligting, kontak 

Leon Cronje (021 886 5115). 

Versoek van ABBA 
Ons soek gemeentelede 

wat bereid is om ABBA te 
ondersteun deur aansoek 

te doen vir “My School”-kaarte of 
ABBA by te voeg by die instansies wat 

bevoordeel word deur hul kaarte. 
ABBA, die organisasie wat middel-

afhanklikes en hulle families help en 
ondersteun, en die gevare van 

middelgebruik onder veral die jeug 
bekendmaak, doen aansoek by 

Woolworths om deel te word van die 
Myschool/Village/World kaart-

projek. Hulle benodig dringend 50 
mense om aansoek te doen om te 

kwalifiseer. ABBA kry ‘n persentasie 
geld by Woolworths wanneer mense 

daar koop en die kaart gebruik. Die 
gebruik van ‘n Myschool/Village/

World-kaart, het ook dikwels ‘n 
afslagvoordeel vir die koper. Daar is 

aansoekvorms by die kerk-
kantoor. Lydia Burger sal volgende 

week in die vierkant sit met vorms en 
om enige vrae te beantwoord. Lydia 

is ons gemeenteverteenwoordiger by 
ABBA (llb@sun.ac.za / 083 277 6941). 

Die vorm kan van ons webwerf 
afgelaai word, ingevul en aan Lydia 

gestuur word. Vorms kan ook 
kerkkantoor toe gebring word.  

Nuusbrokkie van die kerkraad 

Hiermee ‘n kennisgewing aan die ge-
meente dat die volgende kerkraadsverga-

dering van 14 November 2017 ook ’n 
Beroepingsvergadering sal wees. 

Versoek van Nagskuiling 
Die volgende behoeftelys 
is van die bestuur van 
Stellenbosch Nagskuiling 
ontvang: skoonmaakmid-
dels (Jik, Handy Andy, 
waspoeier en opwasmiddels, afdroogdoeke en op-
waslappe), badseep, waslappe en toiletpapier, 
suiker, melkpoeier en langlewe melk. Produkte kan 
by die kerkkantoor afgegee word of in die mandjies 
by die deure geplaas word. Merk asb dat dit vir Nag-
skuiling moet gaan. 
 

Versoek: Huis Horison-kermis 
Huis Horison tehuis vir mense wat 
primêr intellektueel gestremd is, het 
ons gemeente versoek om te help 
met bestanddele vir hulle kermis van 
4 November. Enigeen wat koekmeel, 
eiers, bakpoeier, olie of sout kan 
skenk, of ’n bydrae wil bring waarmee 
hulle bestanddele kan aankoop – bring dit asb na die 
kerkkantoor, of direk na Huis Horison in Patrysstraat, 
Onder-Papegaaiberg. Die kontakpersoon daar is 
Martie de Lange by 021 887 5080. 

http://www.snapscan.co.za/user.html
mailto:jose@acvv.org.za
mailto:llb@sun.ac.za

