
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Myanmar en Thailand. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; 
bekamping van IS-groep se terreur. Slagoffers van terreur regoor die 
wêreld. 
RSA & Dorp: Onderwys en Opleiding - universiteite, tegnikons, skole, 
leerkragte, studente en leerders. Vigs geïnfekteerdes en Vigs geaf-
fekteerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes. Groter eenheid tussen 
alle Suid-Afrikaners ongeag taal en ras; die armes, werkloses en gemargina-
liseerdes in ons samelewing. ŉ Geseënde toekoms vir alle Suid-Afrikaners. 

Droogtegeteisterde gebiede regoor die land en die oordeelkundige bestuur van ons water-
bronne. Vloedslagoffers in KwaZulu Natal. Bendegeweld op die Kaapse Vlakte. Geweld teen-
oor vroue en kinders. Xenofobie. Vir hoop in die gemeente van Calvinia. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die 
herstel. 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. Matrikulante wat met vakansie vertrek 
en op besige paaie moet reis. Geseënde rustyd vir mense wat met vakansie gaan. Almal wat 
alleen is gedurende die feesseisoen. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Chrismari de Wet (Bergh), Johann 
Groenewald (Lourensz), Rudi Kruger (Kaneel) en Marco Sahd (Laetitia). 

Geroep Gewillig Gestuur   

Kersprojek 2019 - die groot verpakking! 
Die groot verpakking van die Kersprojek het op 
Woensdag, 27 November plaasgevind. Die 
pakkers het soos miere beweeg, elkeen besig met 
sy of haar werk. Altesaam 70 gesinskospakkies en 
650 lekkergoedpakkies is verpak vir 
Voedingsaksie, ACVV, Stellemploy en Eikiehart. 
Dan is daar ook nog  geskenkies toegedraai vir 
Geluksoord, Eikiehart en Paarl Hospitaal se Neonatale Eenheid. 
Toiletware, skoonmaakmiddels, skryfbehoeftes en lekkers is ook 
verdeel en só kon ABBA, Nagskuiling, Safehouse en Jeuguitreik 
deel in die groot bederf. Baie dankie aan almal wat bygedra het, 
hetsy om produkte of kontant te skenk of om te help met die 
verpakking. Enige bydraes is steeds 
baie welkom.  

 

 

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 1  Desember  2019  

Kerssangdiens  

Biddag in aansluiting by Wêreldvigsdag J
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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 vir oulaas hierdie jaar boeke uit by ons kerkbiblioteek in die vierkant. 

 

Elzanne van der Westhuizen 

Gebedsgeleentheid (komiteekamer) 

Erediens 

Tee en koffie by ons Koinonia Kafee (leeskamer) 

Kerkbiblioteek (vierkant) 

Diens by Bonheur (laaste een vir die jaar) 

 

Prediker 

08:45 

09:30 

10:30 

10:30 

18:00 

Sing tot eer van die Here, almal op aarde! 
Verkondig elke dag sy reddingsdade!  

Welkom by ons Kerssangdiens! 

As Christene vier ons Advent met die wete dat 
Christus gekruisig is en opgestaan het. Ons dink in 
hierdie tyd aan God as die altyd komende in ons 
nood, om op verrassende wyse heil en bevryding 
te bring. Ons berei ons opnuut voor om die 
Verlosser in ons lewe te verwelkom.  

Ons vier die begin van Advent en die oploop na 
Kersfees met die leiding van Matteus as 

Kersverhaal. Dankie aan gemeentelede en gas-
kunstenaars wat ons vandag met hul musikale 

en drama gawes bedien. Lekker saam sing! 



 

 

Ma 2/12  Laaste dag vir doopaanmelding vir Januarie 2020 

Di 3/12  Kerkkantoor gesluit vir personeel se spanbou en afsluiting. 

Wo 4/12  Skole sluit 

So 8/12 09:30 Erediens: Elzanne van der Westhuizen 

PROGRAM VIR DIE VOLGENDE WEEK: Maandag 2 /12  tot  Sondag 8 /12  

            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 Vigsaksie: Stellenbosch Vigsaksie se visie is 
om ’n omgewing te skep waar die geskenk van lewe gerespekteer word en die mense wat 
met MIV en Vigs lewe, volkome aanvaar word. Hulle werk kring uit tot die hele 
Wynlanddistrik waar hulle ondersteuningsdienste lewer aan mense wat geïnfekteer en 
geaffekteer word deur MIV en Vigs. Vir meer inligting, skakel hul kantoor: 021 808 2931 of 
083 589 4798 of stuur ’n epos na atheart@sun.ac.za.  
 

Die deuroffer verlede week aan die ACVV was R2 427. Baie dankie!! 
Volgende week se deuroffer gaan aan Biblia Hawesending. 

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 stukkend is, of elektro-
niese 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.) 

Desember se Barmhartigheidstema is Sending. 
Daarom sluit ons deuroffers gedurende Desember hoofsaaklik aan by die 

tema en gaan aan Stellenbosch Vigsaksie, Biblia Hawesending, 
Makhatini Sending, Lesotho-uitreik en Sending: Zimbabwe, 

Malawi en Mosambiek. 

As deel van ons groot Kersprojek kan voedsel, toiletware en 
skoolbenodigdhede steeds 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! 

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

 

 

Dallas Willard skryf so oor God en gemeen-
skap: “God is in himself a sweet society of love, 
with a first, second, and third person to com-
plete a social matrix where not only is there 
love and being loved, but also shared love for 

another.” As dit is hoe God is, kan daar mos nie iets wees soos indi-
viduele of private Christenskap nie. Jesus kies ‘n groep mense en 
daardeur wys Hy vir ons die belangrikheid van gemeenskap. Die dis-
sipels leer om te vertrou, om ander hoër as hulself te ag en hulself te 
onderwerp aan ‘n ander persoon. In die groep leer hulle dat Vader, 
Seun en Gees nooit meeding vir wie die meeste outoriteit het nie – 
daar is nooit ‘n magspel aan die gang nie. Daar is ook so ‘n mooi diver-
siteit onder die dissipels wat ons daaraan herinner dat gemeenskap 
nie gaan oor eendersdenkendes wat mekaar op die skouer klop nie. 
Ons leer die beste van gemeenskap as ons saam met mekaar werk en 
skouers skuur. Deur te bid vir mense wat jou dalk irriteer en te leer om 
elkeen te sien en te hanteer soos ons vir Jesus sal sien en hanteer. Is 
Koinonia werklik moontlik? Het ons hierdie jaar nader aan mekaar 
gegroei? Kyk jy dalk al effens anders na jou mede-lidmate in die ge-
meente en het jy iemand al meer begin vertrou as in die verlede? Kom 
ons wees genade-bringers in mekaar se lewens soos ons leer om nader 
aan God en nader aan mekaar te leef! 

Geskenkpapier te koop  
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. 

Blommerang-
skikkers vir 2020 
Gedurende die kerkjaar 
word ons weekliks bederf 
met die mooiste blomme 
in die kerk. ‘n Handjievol 
gemeentelede is deel van 
hierdie bediening. Indien jy 
voel dat jy hier betrokke 
wil raak, kontak asseblief 
vir Rina van den Heever by 
021 886 5795 of 
ontvangs@stelwel.co.za. 

Teken in op ons E-nuusbrief! 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 Vrydag-
oggende ’n vriendelike hallo-sê van die kerkkan-
toor om jou te herinner aan alles wat gedurende 
die naweek en komende week gebeur. Daar word 
ook gereeld skakels op die nuusbrief gelaai met 
ekstra inligting waar jy betrokke kan raak. 

Skryfbehoeftes vir skoolkinders In Januarie samel ons skoolbenodigdhede in vir kinders 
in ons gemeenskap wat nie oor die nodige skryfbehoeftes beskik om die skooljaar mee af te 

skop nie. Sodra al die spesiale aanbiedinge op skoolbenodigd-
hede kort na Kersfees begin, laai ‘n ekstra boek, pen, potlood of 
uitveër in jou kruideniersmandjie en bring dit na die 
kerkkantoor tot vroeg in 2020. Ons beoog om skoolbenodigd-
hede te skenk aan Jeuguitreik en Safehouse. 

Nuwe almanakke en Welgelegeners 
Die almanakke van 2020 en nuwe Welgelegeners is gereed in 

die vakkies vir die dienswerkers om in die wyke uit te deel. 

Baie dankie aan al die dienswerkers wat hierdie groot 
taak het om dit in die wyke te versprei! Sterkte met 

die laaste groot stap van die jaar! 

mailto:ontvangs@stelwel.co.za

