
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Broenei, Maleisië en Singapoer. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. Slagoffers van 
terreur regoor die wêreld. 
RSA & Dorp: Regering en regerende instansies - kabinet, provinsiale 
regering en stadsraad. Vigs geïnfekteerdes en Vigs geaffekteerdes. 
Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes. Groter eenheid tussen alle Suid-
Afrikaners ongeag taal en ras; die armes, werkloses en gemarginaliseer-
des 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. 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: Gerty Lötter (Robbertsz) wat in April 100 jaar oud geword het, is oorlede. Meege-
voel met haar dogter, Rita de Jager (Robbertsz). 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Mietsie Andrag (La Clémence), 
Theunis Bell (Blaauwklippenpad), Ross Breedt (Brandwacht), Amanda Grobbelaar 
(Brandwacht) en Marina Wiese (Faber). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #155 Die veld is swart. Die Karoo-
bossies is nog daar, maar dit is kurkdroog – geen skaap 
kan daaraan kou nie. Ek het die week die voorreg gehad 
om Calvinia te besoek en 189 bekertjies, 28 kanne water 
en 6 bederfpakkies vir boervroue by die NGK Calvinia af te 
laai. Die nood is so groot, maar vir ‘n paar mense gaan dit 
dalk net die droogte hierdie Kerstyd effens draagliker 
maak. Na 15 jaar van onder gemiddelde reënval, gaan dit 
baie jare vat vir die veld om te herstel en vir die boere om 
weer kop op te tel. Die droogte eis sy tol ook wat ver-
houdings betref, want op wie haal jy eerste jou swaarkry 
en frustrasie uit? Gewoonlik diegene wat naby aan jou is. 
Om te oorleef en steeds gemeente te wees en God se wil 
te soek en te doen, is geweldig moeilik. Ek was aangeraak 

deur die hoop te midde 
van wanhoop. En ja, ons 
kan nog baie dinge neem – die nood is onbeskryflik groot. 
Die uitreik en die dink aan hulle maak hulle harte warm – 
net om te weet iewers is daar ander Christene wat vir hulle 
bid. Onthou die droogtegeteisterde dele in jou gebed 
hierdie week elke keer as jy water gebruik. Spaar elke 
druppel wat jy kan.  

Ds Maryke van 
Niekerk (links) en 
die skriba, Sarina 
van Rhyn, by die 
bekertjies.  

 

 

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 24 November  2019  

Sondag van Chr is tus d ie  Koning  
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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. 

 

'n Viering van Jesus se koningskap 

Kolossense 1: 15 - 20  

Leon Cronje 

Gebedsgeleentheid (komiteekamer) 

Erediens 

Tee en koffie by ons Koinonia Kafee (leeskamer) 

Gesprek oor die afgelope Algemene Sinode met Louis 

Jonker (konsistorie) 

 

Tema 

Teks 

Prediker 

08:45 

09:30 

10:30 

18:00 

Op die kerkraadsvergadering van 12 
November is die volgende persone tot 

die kerkraad verkies: Tot ouderling ver-

kies: Marlene Oosthuizen (Jeug en Familie) 
Tot ouderling herkies: Marcia van Niekerk 

(B-wyke) en Ronnie Kriel (C-wyke).  

Kersprojek 2019 Die hoogtepunt van ons 

Kersprojek is hier – die groot verpakking! Kom 
gewapen met ’n gemerkte skêr (nie verpligtend) 
en baie energie. Ons begin Woensdagoggend, 27 
November om 09:00 en wil nie later as 12:00 nog 
besig wees nie. Laat weet asseblief die kerk-
kantoor as jy kan help. Ons benodig dringend 12-
bottel wynbokse om die kospakkies te verpak. 
Vir diegene wat nog ’n bydrae wil maak, loer in 
die pamflet (beskikbaar by die deure, in die 
kerkkantoor en op die webwerf) en bring dit voor 
die groot verpakking. Baie dankie aan almal wat 
alreeds bygedra het om iemand se Kersfees 
spesiaal te maak!  

Ons Kerssangdiens vind 
volgende Sondag plaas. 
Kom sing lekker saam! 



 

 

Di 26/11 10:00 Biduur by La Clémence se Klubhuis (laaste een vir die jaar) 

Wo 27/11 09:00 - 12:00 Kersprojek se verpakking in die vierkant.  

Do 28/11 09:00 - 12:00 Naaldwerkbediening en afsluiting vir die jaar.  

Vr 29/11 
 Nuwe almanakke en nuutste Welgelegeners gereed in die vakkies om 

uitgedeel te word deur die dienswerkers. 

So 1/12 

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

Erediens: Elzanne van der Westhuizen (KERSSANGDIENS) 
Tee, koffie en saamkuier (Koinonia Kafee) 
Kerkbiblioteek (vierkant) - laaste keer vir die jaar 
Diens by Bonheur (laaste een vir die jaar) 

PROGRAM VIR DIE VOLGENDE WEEK: Maandag 25/11  tot  Sondag 1/12  

            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 die ACVV:  Die ACVV bied maatskaplike 
dienste en bemagtigingsondersteuning aan talle mense wat in nood is: kinders, 
bejaardes, gestremdes, individue en gesinne. Die ACVV bestuur ’n groot crèche 
en pre-primêre skool en bedryf ’n winkel vir tweedehandse klere en produkte 
vir aanvulling van fondse. Ons verteenwoordiger is Belinda Mostert 
(mostertswab@gmail.com / 082 779 1028). Die ACVV se nommer is 021 883 3015. 
 

Die deuroffer verlede week aan Paarl Hospitaal Neonatale Eenheid was R2 627. 
Baie dankie!! Volgende week se deuroffer gaan aan Stellenbosch Vigsaksie. 

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! 

 

 

Vorder ons op die Koinonia-pad? 
Sal jy vir iemand vertel wat jou 
pla? Sal jy vir iemand wat jou 
kwaad maak of ongelukkig maak 
dit sê en dit uitklaar of liewer 
kwaad en ongelukkig bly en die 

verhouding eenkant toe skuif? Hoe maklik of moeilik vra ons 
hulp by ons medegelowiges? Hoe maklik sal ons op iemand se 
skouer net gaan huil, ons hartseer deel of aan die ander kant 
iemand innooi om jou vreugde te deel? Geloofsgemeenskap is 
die kosbaarste geskenk wat ons as kerk het om met mekaar te 
deel, om ons lewens te deel en mekaar te kan vertrou met ons 
lewens. Maar om dit te kan doen, moet ons mekaar beter leer 
ken en ‘n pad saam met mekaar stap. Dit behoort eintlik van-
self te kom, omdat ons Christene is en met God se liefde na 
mekaar kyk. Dit is nie so maklik nie, omdat ons gewoonlik eers 
iemand wantrou voor ons vertrou. Kom ons help mekaar met 
vertroue deur betroubaar te wees. En kom ons neem die eerste 
tree nader aan die ander persoon.  

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

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. 

mailto:jose@acvv.org.za
mailto:ontvangs@stelwel.co.za

