
 

 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #112 In die Seisoen van die Skepping is hierdie Sondag spesifiek 

bekend as Berge Sondag. Terwyl ons elke dag rondom ons kyk en berge sien, kan ons dink 
aan hoe wonderlik God alles gemaak het en watter rol berge ook speel in ons lewens. Vol-
gende Sondag is die Seën van Diere Sondag en op 4 Oktober is dit Franciskus van Assisi-dag. 
Franciskus was bekend daarvoor dat hy die skepping as integrale deel van God se werk 
gesien het en besondere waarde daaraan geheg het. Psalm 148 sê dat 
alles wat asem haal, die Here moet prys. In ons dag en tyd, waar diere 
verwaarloos, vergiftig en doodgemaak word vir vel en been en horings, 
hoe kan die skepping altyd die Here prys? Op die dag van die Seën van 
die Diere kan mense tradisioneel hulle diere na die erediens toe bring 
om ook die Here se seën te ontvang. Alhoewel ons dit nie hier doen nie, 
is die vraag tog hoe ons diere sien en dan ook behandel. Is net mense 
vir God belangrik, of alles wat geskep is? 

Teken in op ons elektroniese nuusbrief! 
Hoe gaan jy te werk? Besoek ons webwerf, 
www.stelwel.co.za, kliek op “kontak ons” en kies “teken 
aan op ons E-nuusbrief”. Volg die maklike stappe en 
siedaar, jy ontvang Vrydagoggende ’n vriendelike hallo-
sê van die kerkkantoor om jou te herinner aan alles wat 
gedurende die naweek en komende week gebeur en 
nuus waar jy betrokke kan raak of kan help! Daar word 
ook gereeld skakels op die nuusbrief gelaai met ekstra 
inligting oor aksies en gemeentelike bedrywighede. 

VOORBIDDING: 

Wêreld: Bolivië, Brasilië, Chili en Peru. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Regering en regerende instansies - kabinet, 
provinsiale regering en stadsraad. 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 gemarginaliseerdes in ons 
samelewing. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die 
herstel. Dankbaarheid vir die reën en oordeelkundige gebruik van water. Reëlings vir die 
Lesotho-uitreik en ’n veilige reis. 
Meegevoel: Meegevoel met Nicol en Minnie Louw wie se kleindogter, Mia Cara Ferreira, 
oorlede is. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Adriaan Botha (Vlier), Matthew 
Buys (Florida), Johan de Beer (Loci), Mazz de Villiers (Agapé), Lina Honiball (Geluksoord), 
Antonie Jacobs (Melck) en Nadia van Blommestein (Rokewood). 

Louis Loock sing by 
Geluksoord 

Ondersteun Geluksoord se 
fondsinsameling deur ’n kaartjie 

te koop vir Louis Loock se 
optrede op Donderdag 27 

September om 10:00. Kaartjies 
is R150-00 per persoon en is by 
Geluksoord beskikbaar. Kontak 

hulle by 021 887 3124. 
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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 -

 

Sondag 23 September 2018  

         Tema    ’n “Bybelse” vrou? Wat beteken dit vir ons  
  (almal) vandag? 

          Teks  Spreuke 31: 10-31 

    Prediker    Elzanne van der Westhuizen 

         09:30  Erediens  
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Save the date! 
Die Kinderkamp vind plaas 
van 26 tot 28 Oktober by 
die Eiland kampterrein in 

Jonkershoek. 

Dapper en stapper Sonderbriekers! 
37 Sonderbriekers het verlede Woensdag die koel 
weer trotseer om die pragtige Babylonstoren te 
gaan besoek. Hulle het veel meer te sien gekry as 
net die bekende boslelies (Clivias). Almal was 
beïndruk met die pragtige historiese opstalle, tuine 
en vriendelike personeel. Die kersie op die koek 
was dat die bekende plantkenner, Ernst van 
Jaarsveld, hul persoonlike gids vir die oggend was! 

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 word. Hulle is 
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. Donasies na afloop van die vertoning 
gaan aan "Becoming Kids", ‘n bediening van Straatlig. 

Aandbyeenkomste 
Sien die ekstra pamflet vir 

inligting oor die aandbyeen-
komste wat vir die nuwe 

kwartaal beplan word. Die 
pamflet is ook op die webwerf 

beskikbaar om af te laai. 



 

 

Ma 24/9  Erfenisdag 

Di 25/9 10:00 Biduur by La Clémence se klubhuis 

Wo 26/9 
09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

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

Do 27/9 
10:00 Louis Loock tree op by Geluksoord (Kaartjies kan teen R150 

by Geluksoord gekoop word). 

Vr 28/9 
 Skole sluit 

Lesotho-uitreik vertrek tot 6 Oktober 

So 30/9 09:30 Erediens: Daniël Louw 

Ma 1/10  Laaste dag vir doopaanmelding vir November 

Sa 6/10  Lesotho-uitreik keer terug 

So 7/10 
 

09:30 
Biddag vir bejaardes 
Erediens: Monty Sahd 

PROGRAM VIR VOLGENDE 2  WEKE: Maandag 24 /9 tot  Sondag 7 /10  

            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 
Bediening aan Jode was R2 278-00.    

Baie dankie!  

Volgende week se deuroffer gaan 
aan Hospitaalbearbeiding. 

Die deuroffer vandag gaan aan Huis Horison: Huis Horison is ’n tehuis in Stel-
lenbosch waar mense met primêr intellektuele gestremdheid lewenslank 
gehuisves en versorg word. Die tehuis is grootliks afhanklik van die steun van 
die gemeenskap. Van ons lidmate het kinders in Huis Horison, maar heelwat 
inwoners het nie ouers of ander familie nie. Kom sluit aan by die Kring van 
Vriende van Huis Horison en help met projekte soos houtwerk, brei, naald-
werk, hekel, kaartjiesmaak, kralewerk en storieslees. Ons gemeente se ver-

teenwoordiger is Christa van Heerden (021 880 0456 of 083 357 4166 of vanheerdenchris-
tas@gmail.com. Huis Horison se nommer is 021 887 5080. 

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.  

 

 

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 
Die tema vir die nuwe reeks geloofsgroei 
byeenkomste wat tot aan die einde van 
volgende kwartaal sal strek, is “Leer eet 
soos Jesus”. Dit word behandel 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 materiaal wat in die Geloofsgroei 
byeenkomste 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). 

Lamsvleisbestellings 
Die besending 
lamsvleis word 
Vrydag 28 Septem-
ber verwag. Ons 
sal per sms of e-
pos die tyd 
bevestig wanneer 
dit gereed is om 
afgehaal te word. 

Hier sal wel ’n kredietkaartmasjien 
beskikbaar wees om betaling te vergemak-
lik. Enige navrae kan gerig word aan Liezel 
Coetzee (083 450 1050 / 
lab@koelenhof.co.za). Daar sal ook vroeg in 
die nuwe kwartaal los pakkies lamsvleis op 
die Marktafel verkoop word. 

Jy het ook ‘n verdere kans om ‘n lam 
te wen! Koop ’n lootjie van R20 by 
die kerkkantoor, kies jou nommer 
en hou duim vas dat jy die eienaar 
van die gelukkige nommer is wat 

getrek gaan word vroeg in die nuwe 
kwartaal! 

Hulp gevra vir “Bless-a-baby”  
As jy graag naaldwerk doen en betrokke wil 

raak by hierdie projek, kan jy gerus by die 

kerkkantoor kom loer en neem van die reeds 

gesnyde materiaal om dit in eenvoudige ba-

basakke te help omskep. 

 

Ons het ’n groot hoeveelheid uitgesnyde sakke 

in die kerkkantoor, asook instruksies. Die Bless 

a Baby-projek voorsien sakke (wat deur ’n an-

der gemeente gevul word met babaprodukte), 

aan behoeftige nuwe ma’s wat ontslaan word 

uit hospitale in ons omgewing. 

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