
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Karibiese Eilande (29 eilande met 35 miljoen mense): Antigua & Bar-
buda, Bahamas, Kuba, Dominica, Dominikaanse Republiek, Grenada, Guyana, 
Haïti, Jamaika, Sint Kitts & Nevis, Sint Lucia, Sint Vincent en die Grenadines, 
Suriname, Trinidad en Tobago. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; 
bekamping van IS-groep se terreur. Slagoffers van terreur regoor die wêreld. 
RSA & Dorp: Waardes en Norme - grondwet, regspleging, houdings en 
optrede. Vigs geïnfekteerdes en Vigs geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en 
geaffekteerdes. Groter eenheid tussen alle Suid-Afrikaners ongeag taal en 

ras; die armes, werkloses en gemarginaliseerdes in ons samelewing. ŉ Geseënde toekoms vir alle 
Suid-Afrikaners. Droogtegeteisterde gebiede regoor die land en die oordeelkundige bestuur van 
ons waterbronne. Bendegeweld op die Kaapse Vlakte en studente geaffekteer deur die Huis ten 
Bosch-brand. Geweld teenoor vroue en kinders. Xenofobie. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die herstel. 
Almal betrokke by kategese, jeugdiens en groepe. Christo en Ina Dippenaar: hulle dogter, Christelle 
en haar man, Gabriel, se dogtertjie Aliyah is baie siek - Krabbe disease. Kom ons dra hulle in ons 
gebede. Om met ‘n dankbare ingesteldheid te leef. Geestelike vernuwing en groei. Alle matriku-
lante wat eksamen skryf en studente wat eersdaags begin. 
Meegevoel: Meegevoel met Petronella Mocke (La Clémence) wie se ma oorlede is. Meegevoel met 
Winnie van Vuuren (Blenheim) wie se pa oorlede is. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Mark Lester (Buitekring) en Helmien 
Ueckermann (Bergbosch). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #150 Kom ons laat dit reën op Calvinia! Die groengedagte het 

vandag ‘n swart kleur. Te midde van groot dankbaarheid oor ‘n redelike goeie winter wat 
reënval betref, weet ons dat groot dele van ons land steeds onder baie erge droogte deur-
loop. Weekliks hoor ons nog verhale van boere wat op moedverloor se vlakte staan en nie 
weet waarheen met hulle vee nie. Boere wat nie kan plant nie en nie weet waar die water 
en voer vandaan gaan kom nie. Ons het hopelik nog die Wes-Kaapse droogte vars in die geheue, want 
dit het ons geleer om meer verantwoordelik met water om te gaan. En omdat ons damme voller is, 
kan ons ook ons omgee voller maak vir die plekke waar dit steeds baie droog is met geen goeie 
vooruitsigte nie. Die NG Kerk het reeds in 2016 ‘n ramphulpfonds in die lewe geroep. Onthou, kinders 
van God raak ook moeg en moedeloos en ons moet mekaar styf vashou deur sulke tye. Die Diensgroep 
Diaconia hanteer die administrasie rondom hierdie fonds en daar word wyd gekonsulteer waar en hoe 
die kerk droogtehulp moet bied. Soos met enige projek van hierdie aard, word groot moeite gedoen 
om verantwoordelik en gekoördineerd met alle fondse om te gaan – en deursigtigheid oor alle gelde 
ontvang, is uiteraard ononderhandelbaar. Die fokus is op noodleniging deur gemeentes aan diegene in 
gemeenskappe wat gebuk gaan onder erge nood weens die knellende droogte. Donasies is welkom 
om nood te help verlig. Dit sal hoofsaaklik vir humanitêre hulp aangewend word. Die diensgroep 
Diaconia skakel ook met NG gemeentes op die dorpe wat swaar deur die droogte getref word 
aangesien die gemeentes weet waar hulp die nodigste is en wat presies benodig word. Ons gemeente 
het ook by die inisiatief aangesluit en CALVINIA is aan ons toegewys. Ons gaan direk met hulle ska-
kel en hoor hoe ons kan help, waarvoor ons kan bid en wat ons vir hulle kan gee. As ons bid vir reën, 
bid ons vir meer as regte, egte reën. Die Here wil ons gebruik om reën te wees oral waar dit so baie, 
baie droog is. As jy dus bid vir reën, wil die Here jou gebruik om reën te gaan maak deur jou omgee, 
uitreik en liefde. Skakel die kantoor vir meer besonderhede oor die droogtehulpfonds. Ons sal ook 
eersdaags spesifieke gebedsversoeke van Calvinia af deurgee.  

 

 

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 r aak.  

Sondag 20 Oktober  2019  

Biddag vi r  Gesondheidsd ienste  
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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 ’n lekker koppie tee of koffie by ons Koinonia Kafee in die leeskamer. Neem 

ook gerus boeke uit by ons kerkbiblioteek in die vierkant. 

Gebed, God en onreg 

Lukas 18: 1 - 8  

Monty Sahd 

Gebedsgeleentheid (komiteekamer)  

Erediens 

Geen kleuterkerk en junior kategese agv kinderkamp 

Tee en koffie by ons Koinonia Kafee (leeskamer) 

Kerkbiblioteek (vierkant) 

Jeugdiens: Hoe praat liefde met my? (Kol 3: 9 - 14) 

Nagmaal by Bonheur 

Tema 

Teks 

Prediker 

08:45 

09:30 

 

10:30 

10:30 

18:00 

18:00 

Bybelnagte 2019 vind vanjaar plaas op 

Woensdag, 23 Oktober. Die tema is ‘n frase uit 
die Hervormingsdag-getuienis: “God wat ge-
regtigheid herstel?” Bybelnagte begin ouder-
gewoonte om 18:00 met verversings in die 
leeskamer waarna die paneelgesprek om 19:00 
in die kerk plaasvind. Laat weet die kerkkan-
toor of jy die geleentheid sal kan bywoon. 

Doopgeleentheid 
vandag! Baie welkom 

aan De Beer Hanekom en sy 
ouers, Johan en Mia, en 

Jano Blake en sy ouers, Christo en Annette! 
Baie welkom ook aan die grootouers, 
familie en vriende wat hierdie spesiale dag 
meemaak. 

Ons het vanjaar die mooi bedrag van R159 730 ingesamel met ons Lentefees 
en Winterfees. Dankie aan almal wat op een of ander manier bygedra het om 
dit sulke heerlike kuiergeleenthede te maak! Die konvenors kom op Donder-
dag, 31 Oktober om 18:00 bymekaar om koppe bymekaar te sit vir volgende 
jaar. As jy wil kom saamkuier en deel word van die span, is jy baie welkom! 



 

 

Ma 21/10 18:30 - 21:00 Ringsitting (NG Kerk Stellenbosch-Wes) 

Di 22/10 10:00 Bybelstudie by Bonheur. 

Wo 23/10 

 
 

18:00 

Geen Geloofsgroei Byeenkomste agv Bybelnagte. 
Geen Marktafel en Kuiertafels agv Bybelnagte. Wel aarbeie te koop! 
BYBELNAGTE 

So 27/10 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens: Daniël Louw (Hervormingsondag en Nagmaal) 
Kleuterkerk en junior kategese: Van tronk tot troon! 
Jeugdiens 

PROGRAM VIR DIE VOLGENDE WEEK: Maandag 21/10  tot  Sondag 27/10  

            Bankbesonderhede    NG Gemeente Stellenbosch -Welgelegen 
Stellenbosch-Welgelegen NG Kerk (Nedbank)    Telefoon: 021 886 5975  
 Takno: 149 821   Rekno: 149 8046 320    E-pos: skriba@stelwel.co.za  

Die deuroffer vandag gaan aan Stellenbosch Hospice: Stellenbosch 
Hospice verskaf ’n holistiese diens aan die groter Stellenbosch ge-
meenskap sedert 1992 deur in vennootskap te wees met die Stel-
lenbosch Hospitaal. Voltydse personeel en meer as 40 vrywilligers 
besoek tans die meer as 840 pasiënte. Daar is ook ’n 12-bed eenheid ingerig in die Stellen-
bosch Hospitaal. Tel: (021) 886 5994 en e-pos: stelhosp@iafrica.com.  

Die deuroffer verlede week aan KANSA was R2 473. Baie dankie!  
Volgende week se deuroffer gaan aan Utopia. 

Herwinning Die gemeente se herwinningsinisiatief het nou baie 

groter geword. In die vierkant by die houers waar ons papier herwin 
vir Huis Horison, is daar nou houers vir elektroniese en elektriese 
toerusting, asook vir energiebesparende gloeilampe, batterye en ou 
selfone. Jy kan selfs drukkers en ander rekenaartoerusting wat stuk-

kend is, of elektroniese speelgoed met batterye in, 
bring. Die GROEN-bediening van die gemeente sal sorg 
dat die items wat u bring vir herwinning, by die regte 
maatskappye uitkom wat hierdie skadelike afval op die 
regte manier hanteer en herwin. 

Betaal met 
SNAPSCAN 
(onthou om ’n ver-
wysing in te tik.) 

Oktober se Barmhartigheidstema is 
Bejaardes en Siekes. 

Daarom samel ons gedurende Oktober toiletware en 
grootmensdoeke in vir Geluksoord. Die deuroffers sluit aan 
by die tema en gaan gedurende Oktober aan Geluksoord, 

KANSA, Stellenbosch Hospice en Utopia. 

ONS KANTOORURE is Ma: 09:00 - 13:00  Di - Vr: 08:00 - 13:00 

 

 

Wat beteken gasvryheid vir jou? Gasvryheid is ‘n fun-
damentele uitdrukking van die evangelie. Om gasvry te 
wees, was een van die dinge waaraan mense deur die 

eeue gekenmerk is. In die Ou Nabye Ooste waar die Ou Testament ontstaan het, was dit een 
van die kernwaardes, nie net van die Jode nie, maar van die meeste volkere. Om 
vreemdelinge te ontvang en vir hulle te sorg, was vanselfsprekend. Wat beteken gasvryheid 
vir jou? Adele Calhoun beskryf gasvryheid as volg: “to be a safe person who offers others 
the grace, shelter and presence of Jesus”!  Dit het veral te make met vreemde en anderse 
mense, mense met wie jy nie normaalweg as vriende assosieer nie. Trouens, die Griekse 
woord  vir gasvryheid is philoxenia – liefde vir vreemdelinge. Gasvryheid beteken om uit jou 
gemaksone te beweeg, ’n grens na ander oor te steek en vreemdelinge welkom en veilig te 
laat voel. Dit deurbreek die klieks waarbinne ons baie keer leef en laat ander mense tuis 
kom in ons sosiale kring. Dit neem die liefde vir die naaste net so ernstig op as die liefde vir 
God. Gasvryheid vra – soos die gasvrye Samaritaan, beter bekend as die barmhartige Sama-
ritaan – vir wie kan ek ’n naaste wees (Luk 10)? Saam met wie kan jy vandag koffie of tee 
drink by die Koinonia Kafee? Teenoor wie kan jy vandag gasvry wees? 

 ’n Groot dankie aan 

elkeen wat die Jeugproduksie verlede Son-

dag kom ondersteun het! Baie dankie ook 

aan elke donasie. Ons kon hierdie week ’n 

wonderlike R3 918 aan Becoming Kids oor-

betaal vir hulle werk! Om meer uit te vind 

oor wat hulle doen, besoek gerus 

www.stellumthombo.co.za. 

was ’n groot sukses! 

Leon en Charl hardloop vandag vir Bybels! Leon en Charl Cronje neem aan 

die Gunrun in Kaapstad deel en nooi almal uit om Bybels te borg. Hulle is geregistreer as Bible-
givers en neem aan wedlope deel om so geld in te samel om Bybels te kan borg wat deur 
Geopende Deure onder vervolgde Christene versprei word. Jou donasie kan ’n groot impak hê 
op iemand se lewe! Jy kan jou donasie nog hierdie week by die kerkkantoor kom betaal. 

mailto:stelhosp@iafrica.com

