
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Oos-Timor, Indonesië en Filippyne. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. Slagoffers van 
terreur regoor die wêreld. 
RSA & Dorp: Christengemeenskap - verskillende kerke en leiers, Christen-
mense in hulle werk en leefplekke. 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. Vir hoop in die 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: Meegevoel met Michelle Hattingh (Dennerand) wie se ma oorlede is. Meegevoel 
ook met Thinus en die seuns, Renier, Heinrich en Marius. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Charlotte Fick (La Clémence), 
Sulinda Müller (Buitekring) en Andries Visagie (Buitekring). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #154 DROOGTEhulp: Die afgelope tyd is die nuusmedia vol berigte 
oor die amper landswye droogte: die droogte wat landbougebiede in woestyne verander, 
boere wat nie eens meer drinkwater het nie en diere in bewaringsareas wat gevoer of ver-
koop moet word. Kyk na hierdie opskrifte en dink na oor hoe jy wil bid vir hierdie mense:  

“Hulle praat nie meer daaroor nie, want die Noord-Kaapse droogte sit dik in almal se keel. 
Elke boer en boervrou in die omte wurg, veral in die stof”... EN ... “Besliste oesskade en 
planne om die waterkrisis te oorkom is aan die orde van die dag by Aliwal-Noord in die 
Oos-Kaap, waar die Oranjerivier botstil staan.” Ons weet ook wat droogte is en ons be-
hoort aan ‘n geloofsgemeenskap wat saam wil werk om ‘n verskil te maak. Daarom is 
hierdie berig ook so insiggewend: “’n Gemeenskap kan nie die droogte makliker maak nie, 
maar hulle kan een dorp identifiseer en só ’n 
verskil maak.” 

Deur die liggaam van Christus kan ons nou ‘n 
bietjie hoop vir Calvinia bring. Dankie vir elke 
bydrae sover. Ons hou aan bid vir hoop en 
uitkoms – en reën, ja die kosbare reën.  

Boere staan tou om hul voerskenkings van Droogtehulp op te laai. 
 

 

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 17 November  2019  

Biddag vi r  Beskermingsdienste  

J
a

a
r
te

m
a

:
 

 D
is

s
ip

e
ls

 g
r
o

e
i s

a
a

m
 n

a
d

e
r
 a

a
n

 
C

h
r
is

tu
s

 d
e

u
r
 d

ie
 G

e
e

s
. 

K
o

n
in

k
ry

k
s

ty
d

 

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. 

Gebedsgeleentheid (komiteekamer)  

Erediens (Monty Sahd) 

God is aan die werk in en deur ons! (deel 2) 2 Tess 3:1-16 

 

Interaktiewe Diens (Elzanne van der Westhuizen) 

Geloofsfamilies bid saam! (Filippense 4:4-7) - kerksaal 

 

Tee en koffie by ons Koinonia Kafee (leeskamer) 

Kerkbiblioteek (vierkant) 

Diens by Bonheur 

08:45 

09:30  

 

 

09:30 

 

 

10:30 

10:30 

18:00 

Op die kerkraadsvergadering van 12 November is die volgende persone tot 
die kerkraad verkies: Tot ouderling verkies: Marlene Oosthuizen (Jeug en Familie) Tot ouderling 

herkies: Marcia van Niekerk (B-wyke) en Ronnie Kriel (C-wyke).  

Baie, baie dankie vir 
die 182 bekertjies! 

Ons het dit nog nie uitgedeel nie, 
so jy het nog kans tot môre (18 
November) om joune te bring. 
Wat ’n groot seëning wag nie op 
die kinders van Calvinia nie!  



 

 

Wo 20/11 
09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

Geloofsgroei Byeenkomste in die konsistorie en afsluiting. 
Marktafel en Kuiertafels in die vierkant. 

Do 21/11 
11:00 - 14:00 Klub Sonder Brieke sluit af: Koop jou kaartjie tot Maandag, 18 Novem-

ber teen R20 per persoon en kom kuier saam by Blue Creek Wines. 

So 24/11 

09:30 
10:30 
18:00 

Erediens: Leon Cronje (Sondag van Christus die Koning)  
Tee, koffie en saamkuier (Koinonia Kafee) 
Paneelgesprek oor die afgelope Algemene Sinode (konsistorie) 

PROGRAM VIR DIE VOLGENDE WEEK: Maandag 18/11  tot  Sondag 24/11  

            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 Paarl Hospitaal Neo-
natale Eenheid: Paarl Hospitaal Neonatale Eenheid vir 
vroeggebore babas in ons streek, word deur ons 
ondersteun deur veral die maak van kombersies, 
lakens, klere en sakke (vir die Bless-a-baby-projek). 
Ons gemeente se verteenwoordiger is Mary Conradie 
(072 268 5857 of maryc@tfdesign.co.za). 
 

Die deuroffer verlede week aan Jamestown Sounds was R3 245. Baie dankie!!
Volgende week se deuroffer gaan aan die ACVV. 

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.) 

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! 

 

 

Hier aan die amperse einde van die jaar moet ons mekaar in die 
oë kyk en vra of ons gegroei het in ons verhoudinge met me-
kaar. Vertrou jy die leiers van die gemeente? Hoeveel van jou 
lewe is jy bereid om te deel met die lidmaat wat langs jou of 
voor jou of agter jou sit? Reik jy uit na iemand wat jou nodig 
het? Is jy bereid om die persoon wat na jou toe uitreik in jou 

lewe in te nooi? Koinonia is mos in die eerste plek nie net om saam te kuier nie, maar om 
ons lewens te deel, mekaar se lief en leed te deel en mekaar se laste te help dra sodat ons 
‘n geloofsgemeenskap kan wees wat God se liefde weerspieël. Onthou ook dat geen ver-
houding mos net van een kant af kan kom nie. Ons moet bereid wees om die persoon wat ‘n 
hand na ons toe reik, te vertrou – ja, selfs met ons lewens te vertrou. Die vroeë kerk was 
totaal op mekaar aangewese. Op jou eie sou jy nooit kon staande bly nie. Ons leef baie mak-
lik onafhanklik met die veronderstelling dat ons nie vir iemand anders ‘n LAS wil wees nie. 
Maar is ons nie dan juis ongehoorsaam aan God se liefdesopdrag nie? In ons afhanklikheid 
van mekaar, blyk ook ons afhanklikheid van God. Vorder ons op die koinonia-pad?  

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

Kersprojek 2019 
Die goeie reaksie op die bekertjies vir Calvinia het 
bewys dat Welgelegeners se harte warm klop vir 
barmhartigheid! Bestudeer daarom die 
Kersprojek se pamflet (beskikbaar op die web-
werf, by die deure of in die kerkkantoor) en raak 
betrokke. Benewens die 70 kospakkies en 650 
lekkergoedpakkies vir behoeftige gesinne en 
kinders in ons omgewing, wil ons ook hierdie jaar 
baie graag die ongeveer 30 inwoners van Huis 
Horison, wat in die tehuis agterbly oor die Kers-
tyd, bederf met ‘n uitstappie of ‘n fliek. Kontak 
die kerkkantoor indien jy ‘n bydrae wil maak.   

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 

vandag 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. 


