
 

 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #111  Hierdie Sondag, in die seisoen van die skepping, 

is Hemelsondag - nie in die sin van die hemel daar ver bo ons nie, maar die 
lug en die atmosfeer. Dink aan die blou, blou hemele, die wind, die wolke, 
die lewensbelangrike suurstof in die atmosfeer - die atmosfeer wat be-
soedel word as ons allerhande gasse in die lug inpomp. 

Dit is skrikwekkend om te dink dat Suid-Afrika een van die 12 grootste lug-
besoedelaars ter wêreld is. Ons is nie juis 'n baie groot land nie, maar met 
al die steenkool kragsentrales kry ons dit reg om hierdie betwyfelbare 
voorreg te hê. Daarom is dit so belangrik om ons koolstofvoetspoor te 
verklein. 

Hoe? Ry meer fiets, stap meer en koop voedsel wat 
plaaslik geproduseer is en nie lang afstande per pad 
vervoer word nie. Skakel ligte en toestelle, wat on-
nodig elektrisiteit verbruik, af. Dit bly lekker om skoon, 
vars lug in te asem - dan proe jy ten minste nie wat jy 
inasem nie! Kom ons vat hande om ons lug skoon te 
hou! 

VOORBIDDING: 

Wêreld: Argentinië, Paraguay en Uruguay. Oplossing vir kon-
flikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Christengemeenskap - verskillende kerke en 
leiers, Christenmense in hulle werk en leefplekke. Bevryding 
van korrupsie en onbevoegdheid. Vigs geïnfekteerdes 
en -geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes. 

Groter eenheid tussen alle Suid-Afrikaners, ongeag taal en ras; die armes, werkloses en ge-
marginaliseerdes in ons samelewing. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die 
herstel. Dankbaarheid vir die reën en oordeelkundige gebruik van water. Dankbaarheid vir ’n 
geseënde Barmhartigheidsmaandprojek en Lentefees. Reëlings vir die Lesotho-uitreik. 
Veilige terugkeer van ons tieners en leiers vanaf die belydeniskamp. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Wouter Bronkhorst (La 
Clémence), Jeanine Dreyer (Nietgegund) en Christa Fouché (Blenheim). 

Kinders by Jeuguitreik word bederf 
Uit die Barmhartigheidsbegroting is R3 000 
bewillig vir Jeuguitreik. ’n Bybelstudiegroep in ons 
gemeente het die verantwoordelikheid geneem en 
vir elke kind by Jeuguitreik ’n pakkie bestaande uit 
toiletware en ander bederfies gekoop en gaan 
aflewer. Dit het die 18 kinders se dag gemaak en 
hulle baie spesiaal en geliefd laat voel.  

’n Mens kan 
absoluut 
enigiets regkry 
as jy 
begeesterd 
raak daaroor. 
Entoesiasme 
plant sterre in 
mense se oë en 
sit veerkrag in 
hulle tred. 
Geesdrif is die 
dinamiek agter 
alle 
vooruitgang. 
Walter Chrysler 
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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 16 September 2018  

Biddag vi r  bedien ing aan Jode  

         Tema    Om vervloeking op ons vyande af te bid?!  

          Teks  Psalm 58  

    Prediker    Louis Jonker 

         08:45  Gebedsgeleentheid (komiteekamer)  

         09:30  Erediens  

         09:30  Kleuterkerk en Junior Kategese 

         14:00  Tieners arriveer vanaf Belydeniskamp 

         18:00  Tienerbediening: Jesus Survivor (Leon) 

         18:00  Diens by Bonheur 
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Is jy nuut by ons? Kom gerus ná die diens na voor 
waar ’n lid van die Bediening vir Nuwe Lidmate jou sal 

ontmoet. Kom geniet gerus ook ’n koppie tee en 
lekker koffie in die leeskamer. 

Daar is ook boeke by die biblioteek in die vierkant wat 
uitgeneem kan word. 

Save the date! 
Die Kinderkamp vind plaas van 
26 tot 28 Oktober by die Eiland 

kampterrein in Jonkershoek. 

Voorbidding gevra 
Die belydeniskamp vir graad 11’s vind hierdie na-
week by Disakloof kampterrein in Bettiesbaai 
plaas. Bid asb vir 'n veilige reis en oop harte om 
te ontvang waarmee God ons wil seën deur die 
naweek. Ons gemeente, ons koshuisbediening en 
NGK Stellenbosch-Wes se kinders kamp saam. 
Bid dat elkeen dit ook sal geniet. 



 

 

Ma 17/9  Universiteit begin 

Di 18/9 10:00 Bybelstudie by Bonheur 

Wo 19/9 
09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

Geloofsgroei byeenkomste in die konsistorie. Almal Welkom! 
Marktafel en Kuiertafels in die vierkant. 

So 23/9 

08:45 - 09:10 
09:30 

Gebedsgeleentheid (komiteekamer) 
Erediens: Elzanne van der Westhuizen 
Geen junior kategese en kleuterkerk agv langnaweek. 
Geen tienerbediening agv langnaweek. 

Ma 24/9  Erfenisdag 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 17 /9  tot  Maandag 24/9  

            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) 

Die deuroffer verlede week vir die 
Drakenstein Gevangenisbediening was 

R2 477-00.    
Baie dankie!  

Volgende week se deuroffer gaan aan 
Huis Horison. 

Die deuroffer vandag gaan aan die Bediening aan Jode: Bid asseblief vir me 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.   

Betaal met Snapscan! 
Laai dit af op jou slimfoon by 
http://www.snapscan.co.za/
user.html. Onthou asb om 
die “Enter Reference” in te 
vul.  

 

Aangesien September ons Lentefeesmaand is en ons 
so pas ons groot B-Aksie insameling gedurende 

Augustus gehad het, is daar nie spesifieke insamelings 
vir Barmhartigheid gedurende September nie.  

Báie dankie aan almal wat bygedra het tot ons 
feestelike Lentefees!  
Die mooi bedrag van byna R180 000 is sover met ons Lentefees ingesamel. 
Daar is nog enkele uitstaande bedrae. Baie dankie aan elkeen! Die terug-
voer wat ons van besoekers ontvang, is dat ons die bes geprysde basaar in 
die kontrei is met die grootste verskeidenheid eetgoed! 

 

 

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

Kopieë is ook by die deure beskikbaar.  

Herwinningspapier vir Huis Horison moet asb 
in die houtkas met die opligdeksel (in die vier-
kant, links van die hek) geplaas word. Daar is 

ook herwinningsakke in die mandjie by die 
staalhek of in die kerkkantoor beskikbaar. 

Geloofsgroei 
Komende Woensdag begin Geloofsgroei 

se nuwe reeks wat tot in die vierde 
kwartaal sal strek. Die tema is: “Leer eet 
soos Jesus” en dis aan die hand van Cas 

Wepener se boek: 
“Aan tafel saam met Jesus.” Daar is twee 
geloofsgroei byeenkomste op Woensdae 

om 09:00 en 19:00. 

Elzanne van der Westhuizen is die 
aanbieder. Almal is welkom! Die mate-

riaal wat in die Geloofsgroei byeen-
komste gebruik word, is nou ook op die 

webwerf beskikbaar vir gebruik in 
kleingroepe of persoonlike Bybelstudie. 

Lesotho-uitreik 2018 
'n Span van 16 mense vertrek op 28 Septem-

ber na Lesotho. Hierdie jaar is dit die 8ste keer 

dat 'n groep tieners hierdie uitreik meemaak. 
 

Ons vra gebede vir die tieners se eie 

voorbereiding,  vir al die laaste reëlings wat 

getref moet word en vir 'n veilige reis en goeie 

gesondheid vir almal, ook dat die Here die 

werk van ons hande daar sal seën. 
 

Enige bydraes is welkom, asook koekies, 

beskuit en koeldrank. Ons neem ook sanitêre 

doekies saam - net soos in ons land, is dit in 

Lesotho 'n groot behoefte. 
 

Vir meer Inligting, kontak gerus vir Leon Cronje 

by 021 886 5115 / 071 686 9424 / 

leon.cronje@stelwel.co.za). 

Ons eie dans en drama! 
Ons is baie opgewonde oor ons dans-en-drama-
produksie (Uitverkorene) wat deur ons junior- 
en seniorjeug op die 
planke gebring gaan 
word. Hulle is reeds 
hard aan die oefen, so 
maak solank 'n 
aantekening by 14 
Oktober. Daar gaan 
net een vertoning 
wees en wel om 
19:00. Skakel Tijané 
Visser (083 287 0954) 
vir navrae. 

Lamsvleisbestellings 
Ons het bevestiging van Richmond gekry dat 
die nuwe besending lammers teen die einde 
van die maand of op die laatste vroeg in 
Oktober afgelewer sal word. Dié foto is 
verlede  Vrydag in Richmond geneem. 

Daar is nog slegs 6 lammers beskikbaar om 
te bestel. Kontak Liezel Coetzee: 083 450 
1050 / lab@koelenhof.co.za.  

Die drie opsaagopsies is as volg: 

1. alles opgesaag 

2. 1 boud en 1 rib heel 

3. 1 boud, 1 rib en 1 blad heel. 
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