
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Australië en Nieu-Seeland. Oplossing vir konflikte [Palestyne-
Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. Slagoffers van terreur regoor 
die wêreld. 
RSA & Dorp: Wet en Orde - polisie en beskermingsdienste, 
veiligheidswagte, misdadigers en slagoffers. 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. Geweld teenoor vroue en kinders. 
Xenofobie. Gemeente van Calvinia. 
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 leerlinge, matrikulante en studente wat eksamen skryf. 
Meegevoel: Piet van Heerden (Paradyskloov Villas) is oorlede. Meegevoel met sy vrou, Chris-
ta. Seppie Vlotman (Geluksoord) is oorlede. Meegevoel met sy vrou, Nelie, en sy dogter, Li-
zette Murray (Buitekring). Meegevoel met Louis en Rita de Jager (Robbertsz) wie se seun 
oorlede is. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Hannes Bellingan (Nooitgedacht), 
Wouter de Bruyn (Charmé), Lize de Jongh (Duclair), Nerine de Vos (Lovell), Ian Lategan 
(Marina), Willam le Roux (Beethoven), Reenen Skibbe (Vlier), Marco Smit (Van de Graaf), 
Suzette van Schalkwyk (Brandwacht-Aan-Rivier) en Desmaré van Zyl (Compacta). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #153 DROOGTEhulp: Ons kry die onderstaande e-pos vanaf ds Maryke 

van Niekerk van Calvinia. Ons gemeente probeer om ’n verskil te maak vir die mense en 
boere en hul werkers van Calvinia. Ons doen dit nav ’n sinodale inisiatief om gemeentes 
in die droogtegeteisterde binneland te koppel aan gemeentes hier in die Wes-Kaap waar 
ons ook ná ’n groot droogte weer kop optel en dit begin beter gaan na goeie reëns en 
damme wat voller en voller word. Hier is hulle gebedsversoeke: 

E-posse, of eerder harte, soos dié van julle gemeente, beteken baie. Net om dit te kan kommu-
nikeer aan mense wat vergete en vasgevang voel in hierdie droogte-omstandighede. Om vir men-
se te kan sê dat daar medegelowiges is wat aan hulle dink en vir hulle bid, help my ook natuurlik 
baie. Mens weet later nie meer hoe om mense te bemoedig nie. Ons weet die Here sal sorg en 
voorsien en op sy tyd sal Hy die kettings van die droogte kom breek. Maar ai, ek weet ook Hy 
verstaan dat die woorde: "Die reën gaan kom" of "hou moed" al begin voel soos kits-antwoorde. 
’n Mens wens jy kon meer beteken vir die mense, maar net die Here kan die reën maak en gee. 
Die Here werk egter gelukkig ook deur mense. Ons is immers sy hande en voete hier op aarde. So, 
baie dankie dat julle as gemeente uitreik na die NG Gemeente van Calvinia!  
Wat die gebedslysie betref - natuurlik vir reën. Intussen, bid asb ook vir hoop. Daar is altyd hoop. 
Ek dink net die boere en almal anders wat ook geraak word, weet nie meer hoe om te kniel en 
hierdie hoop op te tel nie. Verder ook dat ons as medegelowiges die nodige wysheid sal hê om te 
weet hoe ons mekaar kan ondersteun. Dat ons daar sal wees vir mekaar en mekaar sal help dra. 

 

 

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 10 November  2019  

Graad 7 -Sondag & Beker t j iesondag  
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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. 

God is aan die werk in en deur ons! 

2 Tessalonisense 2: 13 - 17 

Monty Sahd 

Gebedsgeleentheid (komiteekamer) 

Erediens 

Kleuterkerk en Junior kategese: Afsluiting 

Tee en koffie by ons Koinonia Kafee (leeskamer) 

Jeugdiens: Afsluiting 

Tema 

Teks 

Prediker 

08:45 

09:30 

09:30 

10:30 

18:00 

Bekertjiesondag vandag! 
Met Bekertjiesondag gee ons ietsie 
kleins aan 'n kind wat nie so bevoor-
reg soos ons is nie. Dankie vir elke 
bekertjie! Bring nog steeds beker-
tjies in die week wat kom. Hierdie 
jaar gaan ons die bekertjies gee aan 
die kinders van Calvinia. Ons neem 
dit na die gemeente daar wat kon-
tak het met boere op plase en 
plaasskole waar baie kinders niks 
gaan kry hierdie Kersfees nie, bloot 
omdat dit so vreeslik, vreeslik droog 
is. Indien jy dalk weet van 'n ge-
leentheid na Calvinia sodat ons die 
bekertjies kan stuur of as jy dit dalk 
wil gaan aflewer, kontak vir Leon 
Cronje (021 886 5975). 

Liewe Welgelegen gemeente! 
Baie dankie vir u ondersteuning vir Jamestown 
Sounds gedurende die afgelope 14 jaar. Sonder ge-
meentelede se belangstelling, welwillendheid en 
finansiёle ondersteuning sou die musiekprojek nie 
suksesvol kon wees nie. Ons hoop u geniet die 
optrede van sommige van ons leerlinge vanoggend 
tydens die erediens. Die optrede is ’n manier van 
dankbetuiging vir die gemeente se betrokkenheid. 
U is baie welkom om ons jaareindkonserte by Laer-
skool Cloetesville  op 12 November en by Weber 
Gedenk Primȇr op 14 November by te woon. Albei 
konserte vind in die skoolsaal van die betrokke skole 
plaas en begin om 18:00. 
Vir meer inligting kan u my gerus by 082 905 2888 
skakel. 
Karin Calitz 



 

 

Di 12/11 
10:00 
18:30 

Bybelstudie by Bonheur (laaste een vir die jaar) 
Kerkraadsvergadering: konsistorie 

Wo 13/11 
09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

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

Do 14/11 
09:00 - 12:00 Naaldwerkbediening: skakel Anette Cronje by 021 886 5115 as jy wil 

kom saam werk aan die projekte wat hulle aanpak. 

So 17/11 

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

Erediens: Monty Sahd  
Interaktiewe Diens: Elzanne van der Westhuizen (kerksaal) 
Tee, koffie en saamkuier (Koinonia Kafee) 
Kerkbiblioteek (vierkant) 
Diens by Bonheur 

PROGRAM VIR DIE VOLGENDE WEEK: Maandag 11/11  tot  Sondag 17/11  

Die deuroffer vandag gaan aan Jamestown Sounds Musiekprojek: Dié projek 
reik uit na die kinders van Jamestown en Cloetesville sodat soveel as moontlik 
kan leer om ’n musiekinstrument te bespeel of koor te sing. Die projek het ’n 
positiewe en verrykende uitwerking in die gemeenskap. Ons gemeente se ver-
teenwoordiger is Karin Calitz (082 905 2888 / kbc@sun.ac.za). 
 

Die deuroffer verlede week aan Safehouse was R2 592. Baie dankie!! 
Volgende week se deuroffer gaan aan Paarl Hospitaal Neonatale Eenheid. 

Betaal 
met 
SNAPSCAN 
(onthou om 
’n verwysing 
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! 

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

 

 

Hoe bou ons bewustelik aan die koinonia-bande in die 
gemeente? Vandag dink ons spesifiek oor gasvryheid. 
Nooi mense in in die gewone alledaagse van jou lewe. 

So maak ons ruimte waar ons mekaar kan ontmoet en kan help. Ons jaag so dikwels van een 
ding na ‘n volgende - doodgewone roetine-take waarmee ons besig is. Maar kry jy kans om 
te stop? Kry jy kans om met iemand te gesels en jou lewe te deel? Nooi jy mense in jou huis 
in? 1 Petrus 4:9 sê ons moet gasvry teenoor mekaar wees sonder om te kla. Dit moenie vir 
ons ‘n las wees nie. Dit gaan nie vir ons ‘n las wees as ons mekaar liefhet met die liefde van 
die Here nie. Dan is gasvryheid nie iets wat jou energie tap nie – wat jou moeg maak nie – 
dan is dit nie iets waarna jy opsien nie, maar iets waarna jy uitsien. Om iemand te ontvang 
en die dag vir daardie persoon beter te maak, lekkerder te maak. Put vreugde daaruit om 
gasvry te wees! 

Betaal 
met 
SNAPSCAN 
(onthou om 
’n verwysing 
in te tik.) 

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

Kersprojek 2019 
Bestudeer die Kersprojek se 
pamflet (beskikbaar op die 
webwerf, by die deure of in die 
kerkkantoor) en raak betrokke! 
Daar is so baie aksies om van te 
kies. Afgesien van die 70 
kospakkies en 650 lekkergoed-
pakkies vir behoeftige gesinne en kinders in ons 
omgewing, wil ons ook vanjaar ’n Kersete op 2 
Desember voorberei vir die 42 inwoners van die 
Nagskuiling. Daarvoor benodig ons hoenderdye 
en -boudjies, aartappelslaai, koolslaai, jellie, 
ingelegde vrugte en vla. Indien jy ’n bydrae wil 
maak, kontak die kerkkantoor. Is jy bereid om 
Leon se uitdaging van “Geen Kersgeskenke, 
ondersteun die Kersprojek!” te aanvaar? 

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. 

Kry jou bib boeke betyds! 
Die biblioteek gaan nog oop wees op 17 

November en 1 Desember. Kom neem 
gerus boeke uit vir die vakansie. Indien 

daar dalk nog biblioteekboeke by die 
huis rondlê, bring dit asb terug en neem 

sommer weer uit! 

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. 


