
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Kameroen, Ekwatoriaal-Guinee, Sentraal Afrikaanse Republiek. 
Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se 
terreur. 
RSA & Dorp: Christengemeenskap - verskillende kerke en leiers en Christen-
mense in hulle werk- en leefplekke. Vigs geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. 
Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes. Matrieks reg oor die land vir die 
eksamen. Groter eenheid tussen alle Suid-Afrikaners ongeag taal en ras; die 
armes, werkloses en gemarginaliseerdes in ons samelewing en ŉ geseënde 
toekoms vir alle Suid-Afrikaners. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behan-

deling en aan die herstel. Reën wat ons so nodig het en oordeelkundige gebruik van water. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Vanessa de Beer (Lovell), Hanli 
Henke (Montagu), Estelle Lambrechts (Grandiceps) en Jana Taljaard (Lovell). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #84 As julle die voorreg het om met vakansie 

te gaan, onthou dat die meerderheid mense op aarde nooit met 
vakansie gaan nie. Dink hieraan - minder as 5% van die wêreld se 
mense het al met 'n vliegtuig gevlieg! Dit is so belangrik dat ons 
ekologies vriendelik vakansie hou. Dit begin as julle in julle voertuig 
klim. Ry omgewingsvriendelik. Pak lig: moenie die hele kombuis en 
badkamer en klerekas saamsleep nie. Onthou om die elektrisiteit af te skakel van 
alle toestelle wat nie aan MOET wees nie. Doen moeite en neem jou eie houers 
saam - selfs na kitskosplekke en vra dat jou kos daarin geskep word en nie in die 
weggooihouers wat die wêreld vol lê nie. Neem niks behalwe foto's nie en laat niks 
agter behalwe voetspore nie. Dink daaraan om 'n plek selfs beter agter te laat as 
wat jy dit gekry het. Tel morsjorse se rommel op. NB Moenie julle “groen maniere” 
by die huis los net omdat dit vakansie is nie. Spaar water, spaar elektrisiteit, her-
win. Veilige reis! 

Sien die kennisgewingborde 
vir meer inligting oor kerk- en ge-

meenskapsdinge wat ons raak. Júlle 
bydraes vir die borde, relevante 

nuus oor kerk- en barmhartigheid-
sake, is ook welkom. 

Bring dit na die kerkkantoor. 

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

van die hek) geplaas word. 

Kom koop weer 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. 
Daar is nog enkele rolle oor - 
kom koop gou om 
teleurstelling te voorkom! 
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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 26 November  2017  

Kerssangdiens 

Biddag vir Wêreld Vigsdag 

Die grootste Geskenk - ons maak die Geskenk van Jesaja 9: 5 
oop en hoor hierdie Geskenk se name: Hy is ons Wonderbare 

Raadsman, Magtige God, Ewige Vader en Vredevors. 

Prediker: Leon Cronje  
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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.  

Op die kerkraadsvergadering van 14 
November is die volgende persone tot 
die kerkraad verkies: 
Tot ouderling verkies: Freek Swanepoel, Marcia van Niekerk, 

Ronnie Kriel en Johan Müller. Tot ouderling herkies: Mark 

Long, Isak Theron en Marlene de Klerk. Tot diaken verkies: 

Suzette Els, Liezel Coetzee, Daniël Lutz en Tijané Visser.  

Beroeping van nuwe 
leraar 

Die kerkraad maak bekend dat 
Elzanne Mostert van der Westhuizen 

op die kerkraadsvergadering van 14 
November 2017 beroep is as derde 

leraar van die gemeente. 
Volgens die kerkorde moet die 

beroeping op twee agtereenvolgende 
Sondae by die erediens afgekondig 

word vir aprobasie [goedkeuring] 
deur die gemeente. Daarna ontvang 

die leraar die beroepsbrief en 
diensaanbod en het sy 14 dae om te 
reageer en die beroep te aanvaar al 

dan nie. Ons vra die gemeente se 
voorbidding - vir Elzanne en haar eg-

genoot asook vir ons as gemeente. 

Hulp benodig 
Ons is 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 kerspakkies. Skakel 
Noëlline Lutz by 021 886 5975 
as jy kan help.  

“As jy vrede 

wil hê, wees 

vrede ...” 



 

 

Wo 29/11 

09:00 - 12:00 
19:30 

 

Pak van Kerspakkies vir die Kersprojek in die vierkant. 
Bybelstudie vir huishulpe: Mientjie Uys 021 886 4320 / Annaleen 
Steytler 021 887 3804 / 082 346 8200. (Afsluting) 

Vr 1/12 

 
11:00 - 13:00 

Wêreld Vigsdag 
Kerkpersoneel-afsluiting (kantoor gesluit - ons is weer Maandag 4 
Desember op ons pos!) 

So 3/12 
09:30 Erediens: Monty Sahd 

Doopgeleentheid en bevestiging van nuwe kerkraadslede. 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 27 /11  tot  Sondag 3/12  

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) 

Deurkollekte verlede week: 
Die deurkollekte verlede week 
vir die Paarl Hospitaal Neona-
tale  eenheid was R4 125-00.  

Baie dankie! 
Volgende week se 

deurkollekte gaan aan 
Radiokansel. 

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: Vigsaksie) 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 Stellenbosch Vigsak-
sie: Stellenbosch Vigsaksie se visie is om ’n omgewing te 
skep waar die geskenk van lewe gerespekteer word en 
die mense wat met MIV en Vigs lewe, volkome aanvaar 
word. Hulle werk kring uit tot die hele Wynlanddistrik 
waar hulle ondersteuningsdienste lewer aan mense wat 
geïnfekteer en geaffekteer word deur MIV en Vigs. Vir 
meer inligting, skakel hul kantoor: 021 808 2931 of 083 
589 4798 of stuur ’n epos na atheart@sun.ac.za.  

 

 

Kersprojek 2017 - jy kan nog bydraes bring! 
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 pamflet (by die kerkkantoor of deur te te 
kry), of gaan kyk op die webwerf: www.stelwel.co.za waar jy kan help en 
betrokke raak. Die insameling konsentreer vanjaar op veral voedsel, 
toiletware en skoolbenodigdhede. Enige geldbydrae waarmee ons hierdie 
produkte kan aankoop, sal baie welkom wees. 

Voorbidding gevra vir die Internasionale Studentebediening 
Jurie en Magdaleen Goosen se bediening onder die internasionale studente groei steeds en 

word ondersteun deur medewerkers wat pastorale hulp verleen en  help met Engelse 

klasse.  Met die groeiende bediening is daar ook behoefte aan meer fondse en meer lokale 

vir kantore en stoorplek. Die verkondiging van die evangelie kon voortgaan in die relatiewe 

vrede en stabiliteit op die kampus van Stellenbosch Universiteit. Nogtans word daar 

wysheid benodig om veral met studente uit geslote lande kontak te maak en te behou. Met 

die wisseling van die jaar moet ook nuwe lede vir die leiersgroep aangewys word namate 

huidige leiers terugkeer na lande soos Malawi, Roemenië en Uganda. Bid asseblief vir die 

Here se seën op die bediening. Kontak Jurie by 083-2355-920 of Magdaleen by 082-427-

2924 of stuur e-pos vir hulle by goosens@isales.co.za vir meer inligting. 

Nuwe almanakke en Welgelegeners 

Die almanakke van 2018 en nuwe Welgele-
geners sal teen Woensdag 29 November 

gereed in die vakkies wees vir die 
dienswerkers om in die wyke uit te deel. 

Baie dankie aan al die dienswerkers wat 
hierdie groot taak het om dit in die wyke te 

versprei! 

Versoek van die ACVV Die ACVV het ons gevra vir geldelike hulp vir uitstaande 

skoolfonds van R2500 vir ‘n baie behoeftige leerling van Luckhoff Hoërskool. Haar ouma se 
pensioen is nie genoeg om die skoolgeld te betaal nie, en die leerling mag nie haar 
matriekafskeid bywoon as sy nie die skoolfonds betaal het nie. Die ACVV vra ook ‘n bydrae 
om die dogter te help met ‘n bydrae om ‘n rok te huur vir die matriekafskeid. Vir meer 
inligting, skakel Jose Kritzinger, maatskaplike werker by die ACVV, by 021 883 3015 of stuur 
‘n epos na jose@acvvstell.org.za. Indien jy ‘n betaling wil maak, kan jy dit doen by die ACVV. 
Betalings kan gemaak word aan: ACVV, tjeknommer 1498044859, Nedbank, takkode 149821, 
verwysing Matrikulant 2017.  
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