
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Kanada en die Verenigde State van Amerika. Oplossing vir kon-
flikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. Slagoffers 
van terreur regoor die wêreld. 
RSA & Dorp: Ekonomie - sakelui, arbeidsmag, werkslus en werkskeppping 
(Stellemploy). Vigs geïnfekteerdes en Vigs geaffekteerdes. Dwelmafhank-
likes 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. Droog-

tegeteisterde 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 matrikulante en studente wat eksamen skryf. 
Meegevoel: Martie Roux van De Kaapse Werf is oorlede. Meegevoel met haar dogter, Santie 
Bredenhand, en Santie se gesin, Edwin, Marna en Karla. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Roaan Barkhuizen (Somerset-Wes) 
en Nico van Taak (Repens). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #151 Vandag begin ons met ’n uittreksel uit Greta Thunberg 

se voorlegging by die VN. “We are in the beginning of a mass extinction, and all 
you can talk about is money and fairytales of eternal economic growth. How dare 
you! 
“For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look 
away and come here saying that you’re doing enough, when the politics and solutions nee-
ded are still nowhere in sight. 
“You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and an-
gry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and 
still kept on failing to act, then you would be evil. And that I refuse to believe.” (Toespraak 
aan die VN Klimaat Aksie Konferensie in New York.) 
Ons is nie “evil” nie. Maar probeer elkeen van ons die beste wat ons kan om klimaatsver-
andering te keer en die aarde wat aan ons behoort met respek te behandel? Leef ons bewus 
van wat rondom ons gebeur? Sien ons raak dat die klimaat verander – teen so ‘n tempo dat 
ons dit in ons eie leeftyd kan agterkom? As ons dus bid vir die droogtegeteisterde gebiede 
en self iets probeer doen, onthou ook dat ons sorg van die aarde in ons eie huise begin. 

Geskenkpapier weer te koop vanjaar 
Geskenkpapier ten bate van Alta du Toit Nasorg is weer 
vanjaar te koop by die kerkkantoor teen R10 per rol. Die 
papier is lekker sterk en die rolle is 1 m x  70 cm groot. 

 

 

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 27 Oktober  2019  

Hervormingsondag & Nagmaal  
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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.  

Daniël Louw 

Erediens 

Kleuterkerk en junior kategese: Van tronk tot troon! 

Gr. 7-kategese: Dawid se vingerafdruk 

Tee en koffie by ons Koinonia Kafee (leeskamer) 

Jeugdiens: Spiritualiteite 

Prediker 

09:30 

09:30 

09:30 

10:30 

18:00 

Tema en Teks 
Die kernvraag: Het God ’n wed-
strydplan vir die gemors en chaos 
waarin ons beland het?  
* Rassepolarisering * Vreemdelinghaat 
* Apatie * Verkragting * Sinode-besluite 
* Ongelykheid * Gomorra-gemors 

Die wedstrydplan: 
OMGEE - KOM MAAR BINNE! 
EET EN DRINK SAAM! 
* Lê jul toe op gasvryheid (Rom 12:13) 
* Moenie gasvryheid nalaat nie 
(Hebr 13:1) 
* Wees gasvry teenoor mekaar sonder 
om te kla (1 Petr 4:19) 
* En julle het My iets gegee om te eet 
(Matt 25:35). 

Agtergrondtekste:  
Gen 18:1-5; Gen 1:5-8; Eseg 16:48-50; Lev 
19:33-36; Deut 10: 17-18 

Verlede naweek 
het 24 Gr. R tot 7’s 
saam met 6 leiers 
heerlik gekamp in 
Jonkershoek! Ons 
sê dankie vir 
almal se voorbid-
ding: die naweek 
was gevul met 
baie pret, plesier 
en oomblikke 
saam met God. 



 

 

Di 29/10 
10:00 
17:00 

Biduur by La Clémence se klubhuis. 
Adminkomitee vergader in die kerkkantoor. 

Wo 30/10 
09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

Geloofsgroei Byeenkomste in die konsistorie - almal is welkom! 
Marktafel en Kuiertafels in die vierkant. 

Do 31/10 

09:00 - 12:00 
 

18:00 

Naaldwerkbediening: kontak Anette Cronje as jy wil kom saam werk 
aan al die projekte wat die Naaldwerkbediening aanpak. 
Lentefeeskonvenors vergader in die konsistorie. 

So 3/11 

09:30 
09:30 
10:30 
18:00 
18:00 
18:00 

Erediens: Leon Cronje 
Kleuterkerk en junior kategese: Om lewens te red. 
Kerkbiblioteek: Vierkant 
Jeugdiens 
Toerustingskursus: Die ontstaan van die Nuwe Testament (deel 2) 
Diens by Bonheur 

PROGRAM VIR DIE VOLGENDE WEEK: Maandag 28/10  tot  Sondag 3/11  

            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 Utopia Tehuis vir Bejaardes: ‘n Inwoner van Utopia skryf: By Uto-
pia sien mens hoe mense omgee vir mekaar en help waar hulle kan. Mense is vriendelik en 
hulpvaardig. Die stemming in Utopia is meer soos dié van ‘n huis en nie soos ‘n kliniese inrigting 
nie. Dan is ons ook baie gelukkig om in so ‘n pragtige omgewing met die Pieke en ander berge 
rondom ons te woon en ook ons eie pragtige tuin. Meer inligting is beskikbaar  by 
utopiastb@telkomsa.net. 

Die deuroffer verlede week aan Stellenbosch Hospice was R3 251. Baie dankie!  
Volgende week se deuroffer gaan aan Safehouse. 

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. 

Baie dankie breiers! 
BAIE dankie vir al die 
truitjies en kombersies wat 
na Paarl Hospitaal 
Neonatale Eenheid gestuur 
is. My mond hang elke keer 
oop as ek sien met hoeveel 
liefde elke item gemaak is. 

Dit raak beslis ook die harte van al die ander personeel - verpleegsters 
én dokters! (briefie van Mary Conradie) 

 

 

Wat beteken dit om gasvry te wees? Hier is ‘n paar 
gedagtes om ons te help nadink oor gasvryheid en die 
insluit van mense. Begin deur ’n lys te maak van men-

se wat jou al ingesluit het, maar nie in jou normale sosiale kring is nie. Skryf by elkeen een 
behoefte aan insluiting neer wat jy dink hulle sou geniet  – ’n verjaarsdagsuitnodiging, in-
skakeling by ’n klub, aansluiting by ’n vereniging, inskakeling by ’n kleingroep, ’n ete uitnodi-
ging. Oorweeg biddend hoe jy een van hulle kan insluit en kan laat tuiskom saam met jou. 

Dink na oor hoeveel ruimtes en tyd jy in jou week se program het om verras te word met 
’n onbeplande ontmoeting. Beplan deur die week vir ’n uur of twee fleksietyd waar jy ge-
reed sal wees vir onderbrekings en wees dan gereed om ’n veilige ruimte vir iemand te wees 
wat die Here oor jou pad stuur. 

Bid vir die mense wat jy in jou huis of by die werk gaan ontvang. Beplan jou gebede 
doelbewus om te fokus op die mense wat jy weet gedurende die week oor jou pad sal kom.  
Bid vir hulle en vir die ontmoeting. Ontvang hulle met die verwagting dat die Here die 
gebede sal verhoor. Hanteer elkeen as ’n moontlike vermomde engel (Hebr 13:2)! 

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

Terugvoer: BIBLEgivers 
Leon en Charl Cronje het verlede Sondag die 
GUNrun in Kaapstad aangedurf en voltooi. Hulle 
het geld ingesamel vir Bybels vir Christene in 
lande waar mense nie Bybels het nie en selfs nie 
mag hê nie. Geopende Deure ondersteun Chris-
tene in hierdie lande en voorsien Bybels en an-
der hulp aan vervolgde Christene. 

Deur borgskappe het Leon en Charl R8 080 in-
gesamel! Vir R60 kan Geopende Deure 'n Bybel 
vir iemand gee wat nog nooit 'n Bybel gehad het 
nie. Dankie vir almal se ondersteuning - ook die 
gemeente se ondersteuning met 'n donasie van 
R10 000 vir Bybels aan Geopende Deure. 

Indien u 
steeds vir 
Leon of Charl 
se poging 'n 
Bybel wil 
borg, kry asb 
die besonder-
hede by die 
kerkkantoor. 

Kersprojek 2019 
Die laaste groot saamwerkpoging 
vir 2019 is op hande – die 
Kersprojek. Die beplanning is 
gedoen en nou lê die insameling 
en aankope voor. Bestudeer die pamflet 
deeglik en kies waar jy wil bydra om 
iemand se Kersfees spesiaal te maak. Ons 
konsentreer hoofsaaklik op voedsel, 
lekkergoedpakkies, toiletware en 
skoolbenodigdhede, maar jy kan ook ‘n 
geldbydrae maak waarmee ons die nodige 
produkte kan aankoop. Teken solank 
Woensdag 27 November in jou dagboek 
aan. Dit is wanneer die groot verpakking 
plaasvind. Indien daar enige navrae is, 
kontak die kerkkantoor (021 886 5975).   

Klub Sonder Brieke se 
afsluiting vir 2019 
Omkring 21 November 2019! 
Meer inligting volg later! 


