
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Burundi, Kongo en Rwanda. 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 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. 
Meegevoel: ‘n Woord van meegevoel met Jan Basson van Blenheimweg wie se pa oorlede is. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Charl Cronje (Buitekring), Michelle 
Crouse (Beethoven), Jéan de Wet (Cruse), Antonie Jacobs (Melck) en Daniël Pretorius 
(Marina). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #82  Geskenke met Kersfees en almal is bly ... maar is die aarde bly? 

Moenie geskenkpapier herwin nie! Glo dit of nie, dis nie regtig ’n goeie idee om geskenkpa-
pier te herwin nie. Die papier bevat dikwels skadelike kleurstowwe, vernis en stukkies kleef-
lint. Daarom raai die meeste herwinningskenners jou aan om eerder nie geskenkpapier in 
die drom vir papierherwinning te gooi nie. Maar hoe nou gemaak? Op die internet is 
deesdae allerlei oulike maniere om geskenke toe te draai sonder om geskenkpapier te ge-
bruik. Gaan loer gerus – miskien hoef jy nooit weer geskenkpapier te koop nie! As jy egter 
’n klomp gebruikte geskenkpapier het, is daar maniere om dit te hergebruik. As daar groot 
stukke geskenkpapier oorbly wat nie gekreukel is nie, knip dit uit en rol dit op. Jy kan dit 
later weer gebruik om kleiner geskenke toe te draai. Gebruik dit om boeke en lêers oor te 
trek. Plak verskillende stukke geskenkpapier op karton en knip die woorde GESEËNDE KERS-
FEES daaruit. Jy kan dit volgende jaar ophang om ’n oulike Kersfees-banier 
te maak. Gebruik dit om skoendose oor te trek, wat jy dan volgende jaar as 
geskenkbokse kan gebruik. Plak geskenkpapier met Kersfeesprentjies 
(sneeumanne, takbokke, Kersbome, Kersvaders) op karton. Knip dit dan 
uit, versier dit met verf en blinkers en pons ’n gaatjie aan die bokant. 
Siedaar – as jy lint deur die gaatjies ryg, het jy oulike versierings vir vol-
gende jaar!  

Azaleahof hou Kerskermis 
Die flukse inwoners van Azaleahof het 
besluit om vanjaar ‘n Kerskermis te hou 
en wel op Saterdag, 18 November vanaf 
09:00 tot 13:00. Kom ondersteun asseblief die inwoners wat baie entoesiasties aan die werk 
is. U kan help om hulle pogings suksesvol te maak. Kom soek geskenkies, kom eet lekker 
saam aan ‘n verskeidenheid kermiseetgoed en veral:  kom kuier gesellig saam!!! Kaartjies vir 
boereworsrolle, slaptjips, kerrie-afval en poeding is vooraf by Azaleahof se ontvangs te koop. 

 

 

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 12 November  2017  

Bekertjiesondag en Graad 7-Sondag 

         Tema     Die stad sonder ’n kerk. 

           Teks     Openbaring 21: 9 - 22: 5 

    Prediker     Chris Jones 

         09:30   Erediens  

         09:30   Kleuterkerk en junior kategese (Afsluiting). 

         18:00     Tienerbediening: Afsluiting - kuierfees. 
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Bekertjiesondag vandag 
Dankie aan almal wat onthou het om 
hulle bekers vandag saam te bring. Jy 
kan nog hierdie week bekers bring as 
jy vergeet het of nie tyd gehad het 
hierdie week om die bekers gereed te kry nie.  

Graad 7-Sondag 
Ons vier verskillende oorgange in mense se le-
wens saam as gemeente. Die oorgang na die 
hoërskool is ook een hiervan. Daarom gee ons 
hierdie Sondag spesiaal aandag aan die graad 7’s. 
Voorspoed met die eksamen en geniet die uitsien 
na 'n nuwe hoofstuk in jul lewens! 

Sonderbriekers sluit af 
Die Sonderbriekers sluit die jaar af met ’n ligte 

middagete hier in die kerksaal op Woensdag 22 
November om 11:30 vir 12:00. Die prys is R50 per 
persoon. Bespreek voor Vrydag 17 November by 

021 886 5975 of skriba@stelwel.co.za. 
Moenie dié kuier misloop nie! 

Kersprojek 
2017 
Ons 2017 Kersprojek is 
weer hier! Ons wil 
hierdie November 
soveel moontlik van 
die produkte op ons 
Kerspamflet insamel 

om Kersvreugde in die behoeftige 
gemeenskap om ons in te dra. Lees 
gerus in die meegaande pamflet waar jy 
kan help en betrokke raak. Ons is ook 
dringend op soek na mense wat die 
oggend van Woensdag 29 November 
hier by die kerk sal kom help met die 
verpakking van ons honderde kerspak-
kies. 
Die insameling konsentreer vanjaar op 
veral voedsel, toiletware en skoolbe-
nodigdhede. Enige geldbydrae waarmee 
ons hierdie produkte kan aankoop, sal 
baie welkom wees. 



 

 

Di 14/11 19:00 Kerkraadsvergadering en beroepingsvergadering. 

Wo 15/11 
19:45 

 
09:00 - 12:00 

Bybelstudie vir huishulpe: Mientjie Uys 021 886 4320 / Annaleen 
Steytler 021 887 3804 / 082 346 8200. 
MARKTAFEL 

So 19/11 
09:30 Erediens: Anton van Niekerk 

Sondag van Christus die Koning 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 13 /11  tot  Sondag 19 /11  

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 

            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) 

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

van die hek) geplaas word. 

Deurkollekte verlede week: 
Die deurkollekte verlede week vir 

Safehouse was R3 360.  
Baie dankie! 

Volgende week se deurkollekte 
gaan aan die bediening vir Paarl 
Hospitaal se Neonatale Eenheid. 

Pastorale versorging 
(spreekkamer vir lidmate) 

Mense wat ’n behoefte 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: Jamestown Sounds) 
sodat ons boekhouding kan klop en ons die fondse reg kan allokeer. 

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

Kopieë is ook by die deure beskikbaar.  

Die deurkollekte vandag gaan aan Jamestown Sounds 
Musiekprojek: Jamestown Sounds Musiekprojek reik 
uit na die kinders van Jamestown en Cloetesville sodat 
soveel as moontlik kan leer om ’n musiekinstrument te 
bespeel of koor te sing. Die pro-
jek het ’n positiewe en ver-
rykende uitwerking in die ge-
meenskap. Verteenwoordigers: 
Karin Calitz 021 883 3213 of 
082 905 2888 of kbc@sun.ac.za 
en Erina Keizer 082 670 7265 of 
erinakeizer@vodamail.co.za. 

 

 

Soetste aarbeie te koop by die 
Marktafel op Woensdae 
Ons woeker steeds voort op ’n 

Woensdag met ons MARKTA-

FEL! Kom koop die lekkerste, 

soetste, varsste aarbeie hier 

by ons - “ingevoer” van 

Somerboschplaas!  

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 Nagskuiling 
moet gaan. 
 

Versoek van Safehouse 
Die volgende be-
hoeftelys is van 
Safehouse ontvang 
vir die kinders wat 
tans in die huis woon: onderklere (alle groottes), sok-
kies, donasies om skoolfonds te betaal, skoolklere (vir 
seuns en dogters), skoolrugsakke, skoolskoene, 
speelgoed vir seuns en dogters. 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 kerkkantoor af-
gegee word. Baie dankie! Vir meer inligting, skakel 
Charlene by 021 883 2574. 

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.  

Stellemploy vra hulp 
Daar is behoeftige studente wat 

gekeur is om die sjef-jaarprogram te 
volg, onder andere ’n leerder wat in 

weeshuise groot geword het en geen 
direkte familie het wat hom onder-

steun nie. Die top teoretiese student 
word deur haar ouers verwerp en 

word deur haar oupa ondersteun wat 
’n pensioenaris is. Daar is nog be-

hoeftige talentvolle sjef-kandidate. 
Stellemploy versoek geldelike hulp om 

behoeftige studente te ondersteun 
met ekstra onkostes tydens hul 

opleiding. Ingligting: Betta Augustyn 
by betta @stellemploy.org en 072 200 

3313 of 021 886 4744. 
 

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. 

 

Baie welkom aan die 
orkes! 

Welkom aan leerders 
van Weber Gedenk 

Laerskool en 
Stellenzicht Hoërskool 

wat vandag by ons optree. Die orkes is 
deel van die Jamestown Sounds 

musiekprojek en speel Stille Nag en 
We Three Kings onder leiding van 

Erina Keizer en Hayley Joorst. 

http://www.snapscan.co.za/user.html
http://www.stelwel.co.za
mailto:erinakeizer@vodamail.co

