
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Eilande in die Stille Oseaan (2 000 eilande vanaf Hawaii tot Nieu-
Seeland). Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-
groep se terreur. Slagoffers van terreur regoor die wêreld. 
RSA & Dorp: Gesondheids– en Maatskaplike Dienste - hospitale, klinieke, 
medici, verpleërs en paramedici. Vigs geïnfekteerdes en Vigs geaffek-
teerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes. Groter eenheid tussen 
alle Suid-Afrikaners ongeag taal en ras; die armes, werkloses en ge-
marginaliseerdes 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 matrikulante en studente wat eksamen skryf. 
Meegevoel: Esther Basson van La Clémence se seun Harold is oorlede. Meegevoel met Esther, 
Kobus, Mariëtte, Johan, Machdel en hul kinders. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Bianca Halberstadt (Buitekring), 
Elanza Rossouw (Winery Road), John Villet (Culemborg) en Nina Vlok (Linne). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #152 DROOGTEhulp – waar kan ons help om reën te 
wees vir ’n gemeenskap in nood weens die voortslepende droogte wat groot 
dele van die binneland knel? Soos jy reeds weet, het die Diakonia-span van 
die sinode ’n rampfonds. Die sinodale poging is om R3 miljoen vir 30 gemeen-
skappe in te samel. Bydraes van gemeentes en die publiek sterk hierdie 
poging en tot op hede kon 14 gemeenskappe al elk die R100 000 omgeegeld 
ontvang. Soos wat die hulpfonds gesterk word met bydraes van die publiek, kan ’n volgende 
en ’n volgende gemeenskap gehelp word. Diakonia beklemtoon dat R100 000 steeds maar 
net ’n simbool is van dit waaroor dit ten diepste gaan: om hoop en bemoediging te bring. 
Gemeentes wat die geld ontvang, deel dit geloofsonderskeidend uit waar dit die meeste 
nodig is. Ons gemeente is verbind aan Calvinia en gaan hierdie jaar ons bekertjies soontoe 
stuur. U kan ook bydraes maak vir die fonds van Diakonia of inbetaal by die kantoor wat ons 
dan oordra aan Calvinia. Die reën het ons harte volgemaak, kom ons maak ook ander se 
harte vol.  

Toerustingskursus vanaand 
 

Die Leer- en Aktuele Sake-diensgroep bied weer ’n gespreksgeleentheid oor 
leerstellige en aktuele sake aan. Die tema vanaand is: Die ontstaan van die 
Nuwe Testament. Kom verbreed jou kennis vanaand wanneer Marius Nel 
(Medeprofessor Nuwe Testament by die Fakulteit Teologie, US) meer hier-
oor gaan deel. Almal is welkom! (18:00 tot 19:00 in die konsistorie) 

 

 

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 3  November 2019  
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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 en neem boeke 

uit by ons kerkbiblioteek in die vierkant.  

GROEI ons? Groei JY? 

2 Tess 1: 1 - 4, 11 - 12 

Leon Cronje 

Gebedsgeleentheid (komiteekamer) 

Erediens 

Kleuterkerk en Junior kategese: Josef - deel 2 

Gr. 7-kategese: Vingerafdruk van die Samaritaan 

Tee en koffie by ons Koinonia Kafee (leeskamer) 

Kerkbiblioteek in die vierkant 

Jeugdiens: Hoekom is EK hier? 

Toerustingskursus: Die ontstaan van die Nuwe Testament 

Diens by Bonheur  

Tema 

Teks 

Prediker 

08:45 

09:30 

09:30 

09:30 

10:30 

10:30 

18:00 

18:00 

18:00 

Bekertjiesondag op 10 Nov! 
Elke jaar gee ons gemeente gevulde 

Kersfeesbekertjies weg aan behoeftige 
kinders as deel van ons Kersprojek. Hoe 

kan jy betrokke raak? Koop ‘n 
koffiebeker, vul dit tuis met lekkers, 

skyfies, koekies, ‘n pen/potlood of ‘n 
klein speelding. Draai dit toe in mooi 

gekenkpapier, bring dit na die kerk-
kantoor of volgende 

Sondag na die ere-
diens. Hierdie beker-

tjies gaan vanjaar aan 
kinders in die omge-

wing van die droogte- 
geteisterde gemeente 

van Calvinia. 



 

 

Ma 4/11  Laaste dag vir doopaanmelding vir Desember 

Di 5/11 10:00 Bybelstudie by Bonheur 

Wo 6/11 
09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

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

So 10/11 

09:30 
 

09:30 
10:30 
18:00 

Erediens: Monty Sahd (Bekertjiesondag, Graad 7-Sondag en James-
town Sounds tree op tydens die erediens) 
Kleuterkerk en Junior kategese: Afsluiting 
Tee, koffie en saamkuier (Koinonia Kafee) 
Jeugdiens: Afsluiting 

PROGRAM VIR DIE VOLGENDE WEEK: Maandag 4 /11  tot  Sondag 10/11  

            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 Safehouse: Safehouse is ’n 
plaaslike skuiling vir mishandelde vroue en kinders en 
persone met krisisswangerskappe. Safehouse se nom-
mer is 021 883 2574. As jy by hierdie organisasie be-
trokke wil raak, skakel vir Belinda Mostert (082 779 1028 /  mostertswab@gmail.com).  
 

Die deuroffer verlede week aan Utopia was R2 517. Baie dankie!! 
Volgende week se deuroffer gaan aan Jamestown Sounds. 

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.) 

November se Barmhartigheidstema is 
Kinders en Gesondheid. 

Daarom sluit ons deuroffers gedurende November aan by die 
tema en gaan aan Safehouse, Jamestown Sounds, Paarl 

Hospitaal Neonatale Eenheid en die ACVV. 
As deel van ons groot Kersprojek kan voedsel, toiletware en skoolbenodigdhede na 

die kerkkantoor gebring word of in die mandjies by die deure geplaas word of op 
die B-Aksie se tafel by die hoofingang. Baie dankie aan almal wat gee! 

 

 

Moeder Teresa het op ‘n keer gesê: “Life without 
other people is the worst disease any human being 
can ever experience.” Ons weet almal dat ons mekaar 

nodig het. As Christene behoort ons dit nog meer en beter te weet, want die hele Bybel is 
vol van saamwees en gemeenskap wees en SAAM met ander wees. Maar ons het so op 
onsself begin fokus, dat ons vergeet van mekaar. Selfs sosiale media veroorsaak dat ons 
minder met mekaar praat. As kerk en Christene wil ons onthou en leer dat saamwees met 
ander mense ons help om werklik te leef. Hoe doen ons dit? Hoe kry ons dit reg? Wees 
Gasvry, Wees Beskikbaar, Wees Leerbaar, Wees Vergewensgesind, Wees Broos. Ons gaan 
die volgende paar weke meer hieroor nadink. Onthou dat gemeentewees juis oor gemeen-
skap gaan - dat ons saam met ander Christen is – en saam met ander die lewe leef.  

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

Kersprojek 2019 
Vanjaar is daar weer ’n 
verskeidenheid waaruit jy 
kan kies om by te dra om 
iemand se Kersfees 
spesiaal te maak. 
Bestudeer die Kersprojek 
se pamflet en besluit 
waar jy betrokke wil raak 
– kruideniersware vir die 
70 kospakkies wat ons wil saamstel, 
lekkers of koekies vir 650 behoeftige 
kinders in ons omgewing,  toiletware, 
skoonmaakmiddels, skryfbehoeftes vir 
Jeuguitreik se kinders of maak ’n 
geldbydrae vir die aankope van hierdie 
produkte. Vir enige navrae rakende die 
Kersprojek, skakel die kerkkantoor 
(021 886 5975). Kerspamflette is op die 
webwerf beskikbaar om af te laai en ook 
by die deure en kerkkantoor beskikbaar. 

Internasionale Studentebediening 
ŉ Besondere mylpaal is onlangs bereik met die 

tienjarige bestaan van internasionale eredienste op  
Stellenbosch. Dit skep ŉ geestelike tuiste vir ŉ deel 

van die 4200 internasionale studente op die kampus. 
Die geleentheid is gebruik om dank aan God te 

betuig vir sy getrouheid, asook aan donateurs en 
gemeentes vir hul betrokkenheid. Dit was wonderlik 

om in een gebou die eenheid en blydskap in die Here 
van gelowiges uit baie lande en kulture te ervaar.   

Die Internasionale Studente Bediening staan bekend 
as FANS (Friends of All Nations Stellenbosch). Jurie 

en Magdaleen Goosen en medewerkers is 
verantwoordelik vir die arbeid. Die bediening lê klem 

op geloofsgroei by toekomstige leiers, waardeur hulle 
toegerus word om in hulle lande van herkoms 

getuies vir Christus te wees. 
Praktiese bystand word verleen aan studente van 
ander lande wat hulle in vreemde omstandighede 

bevind. Dit skep geleenthede om studente uit geslote 
lande te bereik met die blye boodskap van Christus. 

Kontak Jurie by 083 2355 920 of stuur e-pos aan 
goosens@isales.co.za vir meer inligting. 

Klub Sonder Brieke sluit 2019 af - kom braai saam op 21 November! 
Ons gaan heerlik saamkuier by Blue Creek Wines. Die vure word aangesteek om 11:00 
sodat ons om 12:30 kan eet. Bring jou eie piekniekmandjie met eetgerei en eie 
drinkgoed. Op die spyskaart is brode, iets vanaf die braai, slaaie, koffie en ietsie soets! 
Die leraars doen hierdie keer al die werk – kom geniet en aanskou hul talente! 
Koste: R20 per persoon. Koop jou kaartjie by die kerkkantoor tot 18 November.  

mailto:jose@acvv.org.za
mailto:goosens@isales.co.za

