
 

 

Deuroffers: 8 Desember 2019 tot 12 Januarie 2020  
Sondag 8 Desember: Biblia Hawesending - Bykans 30 000 seevaarders uit meer as 70 lande 
besoek jaarliks die hawe van Kaapstad. Die bediening van die Christus-evangelie aan ons 
besoekers – deur skeepsbesoeke, persoonlike gesprekke, vriendskapsevangelisasie en sosiale 
hulpverlening word sedert die 1940’s in die Kaapstad-hawe onderneem - het 'n ekumeniese 
uitreikaksie geword en het uitgebrei na die Saldanha-hawe. 
Sondag 15 Desember: Makhathini, net suid van die grens met Mosambiek, is besonder warm en 
onherbergsaam. Arm, dikwels ongeletterde mense vorm hier ’n besondere gemeente. Die werk 
dateer van voor 1923. Die gemeente het sowat 700 lidmate wat by 22 preekpunte bedien word.  
Sondag 22 Desember: Lesotho-uitreik - ons het jaarliks ons uitreik na Lesotho in die September-
vakansie en ondersteun die mense van Maphutseng en August Basson se werk daar. 
Dinsdag 25 Desember: Die kollekte word verdeel tussen die Kerkbode Kersfonds en Studietrust. 
Die Kerkbode-Kersfonds word gebruik om vir talle weeskinders ‘n spesiale Kersfees te gee. Die 
Studietrust ondersteun minderbevoorregte studente deur dit vir hulle moontlik te maak om te 
studeer. 
Sondag 29 Desember: Sending Zimbabwe, Malawi, Mosambiek - Ons kerkfamilie het meer as ‘n 
eeu gelede met werk in hierdie drie lande begin.  
Sondag 5 Januarie: Jeugwerk - Die visie van die Taakspan vir Jeug en Familie is om vir alle 
generasies ruimte te maak binne die kerk. Daarvoor doen hulle navorsing, fasiliteer gesprekke en 
ontwerp prosesse wat gemeentes self kan gebruik om in hulle eie konteks hierdie uitdaging die 
hoof te bied. Die Taakspan ondersteun dit met materiaal wat ontwikkel word en kursusse wat 
aangebied word. 
Sondag 12 Januarie: Huis Andrew Murray (HAM) is ‘n kinderhuis in Wellington wat sy ontstaan 
alreeds in 1898 gehad het. HAM bevorder, vanuit ‘n Christelike lewensbeskouing, die volledige en 
gesonde ontwikkeling van 150 kinders tussen ouderdomme 6 maande en 18 jaar.  

Ons wens jou ’n geseënde Kerstyd toe. Mag elkeen met 

nuwe krag die nuwe jaar tegemoetgaan. Mag die genade en 

vrede van die Here Jesus Christus en die liefde van God en 

die gemeenskap van die Heilige Gees by julle almal in 

hierdie tyd wees. 

Die deuroffer op 1 Desember vir Stellenbosch Vigsaksie was R3 097. Baie dankie! 

Die deuroffers tydens die vakansie is onderaan aangedui. 
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Die kerkkantoor is gesluit van 20 Desember 2019 tot 6 Januarie 2020. 

Betaal met 
SNAPSCAN 

(onthou om ’n ver-
wysing in te tik.) 

Die Woord het mens geword en 
onder ons kom woon. Ons het sy 

heerlikheid gesien, die heerlikheid 
wat Hy as enigste Seun van die 

Vader het, vol genade en waarheid. 
Johannes 1: 14 

 

 

Kersprojek 2019: bydraes steeds welkom 
Enigeen wat nog enige iets wil skenk vir die Kersprojek, is 
baie welkom. Daar is mandjies by die deure vir produkte. 

Skenkings kan ook op die Kersprojek-tafel in die kerk 
geplaas word of tot 20 Desember in die kerkkantoor af-

gegee word. Kontantbydraes vir die Kersprojek kan in die 
kollektemandjies geplaas word – duidelik gemerk “vir 

Kersprojek”. EFT-betalings moet ook asb gemerk word as 
“Kersprojek”. Baie, baie dankie vir alle bydraes! 

WE LWE 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 .  

Desember -vakansie  
Preekrooster vir die vakansie: 

8 Desember: Elzanne van der Westhuizen 
15 Desember: Elzanne van der Westhuizen 
22 Desember: Elzanne van der Westhuizen 
25 Desember: Elzanne van der Westhuizen 

29 Desember: Leon Cronje 
5 Januarie: Leon Cronje 

12 Januarie: Leon Cronje 

VOORBIDDING:  
RSA & Dorp: Vigs geïnfekteerdes en Vigs geaffekteerdes. Dwelmafhank-
likes en -geaffekteerdes. Groter eenheid tussen alle Suid-Afrikaners ongeag 
taal en ras; die armes, werkloses en gemarginaliseerdes in ons samele-
wing. 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 
teenoor 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 dogter-
tjie Aliyah is baie siek - Krabbe disease. Kom ons dra hulle in ons gebede. Om met ‘n dank-
bare ingesteldheid te leef. Geestelike vernuwing en groei. Geseënde rustyd en veilige reis 
vir lidmate wat met vakansie gaan. Almal wat alleen is gedurende die feesseisoen. 

Baie geluk aan al die lidmate wat gedurende die vakansie verjaar! 

Ons jaartema vir 2020: 
Dissipels leef bewustelik! 

Ons bou voort op 2019 se tema 
van geestelike verdieping. Om 
meer bewus van God, mekaar en 
die skepping te leef, help ons om 
dieper by God en mekaar en die 
skepping teenwoordig te wees. 
Daar is so baie dinge in ons lewens 
aan die gang, dat ons met ‘n 
krimpende bewussyn leef. Daar is 
soveel geraas in ons koppe dat ons 
al ongevoelig geraak het vir die 
wonder van die lewe soos dit elke 
oomblik ontvou voor ons oë en in 
ons ore. Ons begin die nuwe jaar 
met ‘n 6-weke preekreeks oor ‘n 
meer bewustelike lewe. Reg deur 
die jaar gaan ons as gemeente 
leer om meer bewus te leef. Kom 
reis saam in 2020! 


