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REFORMASIE FEESWEEK
Joh. 4:1-26

Tafelgesprekke op 6, 8 en 9 Nov. Kaartjies R50 p.p. per aand. Dit sluit
’n ligte vingerete in.
6 Nov 18:30: Reformasie & ekonomie - Prof. Piet Naudé
JEUGDIENS

8 Nov 18:30: Reformasie & onderwys - Prof. Michael le Cordeur

Gawes van die
Gees

9 Nov 18:30: Reformasie & demokrasie - Aartsbiskop T. Makgoba

1 Korintiërs 12:711

Feeskonsert 12 November van 19:00 tot 20:00 met Zorada Temmingh
(orrelis) en die Schola Cantorumkoor onder leiding van Martin
Berger. Kaartjies R50 p.p. sal by die deure verkoop word, of weeksdae by
die kerkkantoor, of Sondagoggende by die inligtingstafel, of stuur ’n e-pos
aan navrae@stellenberg.co.za om jou plek te bespreek.

DEUROFFER
Prins Albert-créche

DR. BLACKABY - GEESTELIKE LEIERSKAP
Dr. Richard Blackaby, medeskrywer van “Beleef God”, besoek ons op 11 en
12 November. Op Saterdag 11 November bied hy vanaf 08:30 tot 12:30 ’n
seminaar oor geestelike leierskap aan. Kaartjies @ R100 pp kan by
milda@stellenberg.co.za bespreek word, of skakel 021 976 4519.

SOLA GRATIA
JEUGDAGBOEK
• SENIOR KATEGESE EN JEUGDIENS - Jeugdiens begin 18:00

met die kleingroepe wat daarop volg. Kom kuier voor die jeugdiens saam - daar sal musiek, koffie en vure wees.
• SENIOR KLEINGROEPLEIERS kom Sondag 17:30 in restaurant-

tent bymekaar.
• GRAAD 7’S julle is welkom om die jeugdiens by te woon. Ons
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KATEGESE LOKALE
Gr 1

Kleinsaal

Gr 2 & 3

Grootsaal

Gr 4, 5 & 6

Kerk

Gr 8 - 10

Kerk

Gr 11

Tent

gaan kampvorms vir die graad 8-kamp uitdeel.
• JUNIOR KATEGESE - graad 1 tot 7 kom vanaf 10:00 in die kerk

bymekaar. Kom wees deel van ons kersliggieprojek - met
vonkies en vlammetjies is ons almal ANNIBRAND vir Jesus.
KLEINGROEPE vir jong volwassenes kom op Woensdae en
Donderdae bymekaar. Kontak Peter by 073 262 3848 indien jy
wil inskakel.
ALIVE vir studente: elke Sondag om 17:00 tot 18:00, kapel.
DELFT-uitreik: Elke Donderdag direk na skool om 14:30.
JEUG APP: Gaan na Google Play of Apple Store en soek
“Stellenberg”. Download en geniet!
GRAAD 8-KAMP 12 tot 14 Jan. Leiers skryf asb. so vining
moontlik in. Daar is beperkte plek. Skryf op die jeug app in of
stuur ’n e-pos aan sunet@stellenberg.co.za

STELLENBERG
ONDERSTEUNINGONDERSTEUNINGSENTRUM
Die sentrum bied
terapeutiese dienste.
Kontak hulle gerus om ’n
afspraak by enige van die
volgende professionele

BORG-’N-BERSIE
Ondersteun asb. die Jeugbediening se bersieprojek wat tydens die

persone te maak:

feesmark geloods word. Ons beoog om volgende jaar 3000 kom-

Lewensafrigter

bersies tydens die uitreike uit te deel. Jy kan ’n donasie

Mediator

koepon @ R20, R50 en R100 by ons Feesmarkstalletjie koop.
GRAAD 1-TOT-3-KAMP
Kom kamp saam met ons van 17 tot 18 November in die
grootsaal. Bring jou eie tent, slaapsak en flits. Ons gaan die Taaitoffie-challenge aanpak. Kom maak jou hande lekker taai en leer
hoe om boelie-gedrag te hanteer. Inskrywings by
sunet@stellenberg.co.za

Kliniese Sielkundige

021 976 8029
sos@stellenberg.co.za

SOLA SCRIPTURA
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TIENDEMAANDINSAMELING 12 NOV
EDELWEISS
Gedurende November gee ons in die gees van die Bybelse “Tiende
van die oes aan die Here” ’n spesiale dankoffer aan die Here. As geBYBELSTUDIE
lowiges gee ons egter in die gees van DANKBAARHEID omdat ons
8 November om 15:00 en
glo dat alles wat ons het aan die Here behoort
15:45

Jesus het self gesê: “Om te gee, maak ’n mens gelukkiger as om
te ontvang.” (Hand 20:35) en “Waar jou skat is, daar sal jou hart
ook wees.” (Matt 6:21)
•

As teken van ons besorgdheid oor die aarde en herwinning,
bring simbolies jou tiendemaandbydraes (die kontant of bewys van
betaling) in ’n houer, koevert, of sakkie wat jy uit herwinbare materiaal gemaak het. Span ’n leë plastiekbottel, blikkie, koerantpapier,
boksie of enige iets denkbaar in. Plaas jou telefoonnommer bo-op
want daar is twee pryse op die spel (restaurant-etes ter waarde van
R500) vir die mees kreatiewe skepping.

Job werk ook vir vandag
no. 1 uit Job 1: 1 – 22
Van hero tot zero ...

•

Die totaal van ons insamelings die afgelope vyf jaar was as volg. Ons
mikpunt vir die 2017/18 boekjaar is R1 650 000.

HERWINNING
Plaas asseblief glas en
herwinbare plastiek in
groen herwinningsdromme.
Probeer die gebruik van
polistireen beperk. Dit is
nie herwinbaar nie en verweer ook nie.

BESPAAR WATER
Plaas handsanitasie
wasmiddel in jou badkamer en moedig gaste en

NOVEMBER: MAAND VAN DANKBAARHEID
Gelyklopend met ons Tiendemaandinsameling in November wil
ons lidmate geleentheid gee om op ’n tasbare wyse ’n bydrae te
lewer deur netjiese, bruikbare huisraad aan ’n minderbevoorregte
persoon / gesin te skenk. Gee bydraes vanaf November by die
kerkkantoor af. Indien jy ’n verdienstelike persoon of gesin ken
wat ’n spesifieke huisraad item benodig, stuur ’n epos aan
navrae@stellenberg.co.za

gesinslede aan om die
wasmiddel te gebruik om
hande te reinig in plaas
van lopende water.

SOLUS CHRISTUS
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SINODALE OPROEP TOT LANDSWYE GEBED
Stellenberg skakel in by die Sinodale oproep tot ernstige gebed
teen misdaad en die landswye droogtekrisis wat op Woensdag 8
Nov. gehou word. Kom bid asb. saam by die volgende geleenthede.
Kom soos dit jou pas.
Dinsdagaand 7 Nov. 19:00 tot 20:00 - Kapel
Woensdagoggend 8 Nov. 06:00 tot 08:00 - Kapel
Donderdagoggend 9 Nov. 06:00 saam met die
Mannegebedsgroep in die Markplein (almal welkom).

GEBEDSGROEP
Ons nooi alle lidmate om
in te skakel by ons
informele gebedsbyeenkoms elke Dinsdagaand
om 19:00 in die kapel. As
jy by die WhatsAppgebedsgroep wil aansluit,

ONS BID VIR MEKAAR

stuur asb. jou nommer en

Johan Neethling, Melinastraat, Rosendal - ontvang bestraling.

naam na 082 877 9773

Pieter Ernst, Oakglen - hy het ’n hartomleiding operasie ondergaan.

(Retha). Gebedsversoeke
kan ook via die webwerf

VAT VYF AFSLUITING
Vat Vyf Kersete: Kom geniet ’n heerlike kuier, met Kersgedigte en
’n stylvolle driegang Kersete op Woensdag 22 November om 12:00
in die Kleinsaal. Dit is die laaste byeenkoms van die jaar. Reik uit
na iemand anders deur ’n afgetrede persoon saam te nooi. In die
gees van Kersfees maak ons dit ’n uitreik-geleentheid. Besprekings
by Karin by 021 976 4519 voor Maandag 20 November om 14:00.

www.stellenberg.co.za/
gebedsgroep aan die
groep gestuur word.

Daar is ook elke Maandag
om 09:15 (gedurende
skoolkwartale) ’n

KLEINGROEPE
Indien jy belangstel om by ’n kleingroep (gesinsgroep, gebedsgroep,
groep vir afgetredenes / jongmense) in die gemeente in te skakel,
stuur ’n e-pos na navrae@stellenberg.co.za.
VAKANTE POS STELLENBERG-GEMEENTE
Vakante pos - Bestuurder Administrasie: Aansoeke word
ingewag vir genoemde pos in die gemeente. Dit is ’n aangepaste
pos van die gemeentebestuurder. Die persoon is verantwoordelik
vir personeel en ander administratiewe bestuur van die kerkkantoor en gemeente. Vir meer inligting rakende die posbeskrywing en vergoeding kontak Marguerite Bester 021 976 4519 of
stellenberg@stellenberg.co.za CV’s na genoemde epos adres.
Sluitingsdatum 28 Nov 2017 met diensaanvaarding 15 Jan 2018.

Vrouebiduur in die
gebedskamer.
Almal is welkom.

