Jesus ons Verlosser leef! Ons reik uit oor alle grense.

3 JUNIE 2018

STELLENBERG-GEMEENTE

GEMEENTEBULLETIN

021 976 4519 (kerkkantoor)
021 975 1044 (jeugkantoor)
021 910 3900 (feesmark)
021 976 8029 (SOS)
www.stellenberg.co.za
navrae@stellenberg.co.za

EREDIENSTE
3 Junie (Doop)

OGGENDDIENS
Honger, dors mense
en radikale keuses.

(Johannes
3,4,5,10)

10 Junie

09:00 Kerk

Oggenddiens Dr. Hanekom
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Dr. Hanekom
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09:00 Kleinsaal

Gesinsdiens

Ds. Duvenhage
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Ds. Kotze
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09:00 Kapel

Meditatief

Philipp Dietmann

-

Philipp Dietmann
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09:00 Grootsaal Blokdiens

Ds. Breytenbach

-

Ds. Visagie

-

18:00 Kerk

Jeugdiens

Ds. Kotze

-

Ds. Kotze

-

19:00 Kapel

Kruisdiens

Ds. Duvenhage

12

Ds. Visagie

13

JEUGDIENS
Seks, Sonde,
Saligheid
(Genesis 9:1)

’N NUWE LERAAR IS BEROEP
Ds. René Potgieter van die NG Kerk Gamkavallei in Beaufort-Wes is na
die gemeente beroep. René is getroud met Dries en hulle het twee
seuns. Sy sal teen 7 Junie op die beroep antwoord.
DOOP VANDAG
Juane en Ilani Heyns, Roundtree 59, Proteahoogte, laat doop vir
DEUROFFER
MES Kaapstad
Die organisasie is
veral werksaam
onder hawelose
mense in Bellville
en Kaapstad.

Aldert Hermias Cornelius Heyns.
Eben en Derize Laubscher, Ibisstr. 91, Sonstraal, laat doop vir Imke
Lené Laubscher.
Bennie en Chereé Pieterse, Mauritiussingel 83, laat doop vir
Benjamin Pieterse.
Schalk en Huibré van der Merwe, Horisonstr. 7, Amanda Glen, laat
doop vir Vera Seugnet van der Merwe.
Gerdus en Lize-Marié Visagie, laat doop met toestemming van NG
Kerk Monumentpark vir Izabella Mae Visagie.

ONS GLO . . .

Bladsy 2

JEUGDAGBOEK
KLEINGROEPE VANDAG

JEUGDIENS: begin 18:00 met kleingroepe wat daaruit vloei.
SENIOR KLEINGROEPLEIERS: ontmoet om 17:00 in die
kleinsaal vir ‘n bespreking oor studiemateriaal.

Graad 1: Kleinsaal
Graad 2 & 3: Grootsaal

ANNIBRAND KLEINGROEPE: vir jong volwassenes kom op
Woensdae 18:30 bymekaar, kontak jeugkantoor vir meer info.

Graad 4: Bo-vertrek

BLISS groep vir jong volwassenes kom Sondae 16:45 bymekaar,
met selgroepe Woensdae aande 18:30, kontak jeugkantoor vir

Graad 7: Jeuglokaal

Graad 5 - 6: Kerk

Graad 8: Kerk

meer info.
Graad 9: Grootsaal

DELFT-UITREIK: Elke Donderdag direk na skool om 14:30.
UITREIKE: Alle info is op www.stellenberg.co.za / jeugapp

Graad 10: Jeuglokaal
Graad 11 : Kleinsaal

DIE BERSIE-PROJEK
Ons het 3 000 komberse nodig vir die uitreike! Help ons asseblief
deur ’n kombers te skenk (plaas dit in die bersie-krat in die voorportaal van die kerk) of maak ’n bydrae na: ABSA Spaarrekening,
Jeugbediening, 928 759 2857, takkode 632005. Gebruik “Bersie” as
verwysing.
PLANTETAFEL

BREIGROEP
Die breigroep ontmoet
weer op 11 Junie om
09:30 in die Markplein.
Bring asseblief al jou klaar

Die gewilde plantetafel het vandag weer ’n aanbieding van ‘n groot

gebreide artikels vir die

verskeidenheid waterslimplante. Neem ‘n plantjie in ruil vir ‘n do-

uitreike saam. Ons wil

nasie ten bate van die komende jeuguitreike tydens die Julie skool-

graag ’n foto neem.

vakansie.
KOEKVERKOPING TEN BATE VAN
WILLISTON
Die junior kleingroepe wil almal hartlik bedank wat verlede Sondag
die koekverkoping ten bate van die Williston-gemeenskap ondersteun het. Die verkoping het die ongelooflike bedrag van R13 700
opgelewer. Groot dank aan al die bakkers, helpers en kopers!

Kontak Ria by
083 519 0602 met
navrae.

ONS LEEF . . .
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SPREEKKAMER TE HUUR
Die Stellenberg Ondersteuningsentrum het spreekkamer ruimte te
huur vir ’n Kliniese Sielkundige wat spesialiseer in spelterapie en
evaluering van kinders. Kontak Rudolph van Schoor 082 854 4530.

EDELWEISS
BYBELSTUDIE
7 Junie om 15:00 en

VAT VYF UITSTAPPIE

15: 45 uit Handelinge 8: 4
& 8:26–40

Ons besoek die Toeka Stoor restaurant in die Paarl op Woensdag,

Onverwagte draaie van die
Goeie Nuus ...

6 Junie. Kom geniet iets te ete by Windmeul, Paarl in ’n ouwêreldse atmosfeer. Elkeen betaal vir sy / haar eie ete. Die
uitstappie is ongelukkig reeds vol bespreek. Ons vertrek om
08:30 vanaf die kerk en behoort teen 12:30 tuis te wees.
WOLSKENKINGS

’N NUWE OUDERLING IS VERKIES
Danie van Niekerk, Burenstraat 18, is verkies as ouderling.
NIE-BEDERFBARE KOSPRODUKTE
Daar is steeds ’n groot behoefte aan nie-bederfbare kosprodukte.
Maak asseblief ’n bydrae deur enige produkte soos koffie, tee, langlewe melk, suiker, blikkieskos, meel, pasta, rys, ens. bo op die wit kas
onder die trap in die voorportaal van die kerk te plaas.
BLOKDIENS DS. CALLIE VISAGIE
Lidmate in ds. Callie Visagie se wyke word Sondag 10 Junie na ’n
blokdiens om 09:00 in die grootsaal uitgenooi. Na die diens kuier
ons saam in die markplein.
GELEENDE TAFELDOEKE
’n Aantal van die gemeente se swart tafeldoeke is geleen en is nog
nie aan ons terug besorg nie. Indien jy dalk van die tafeldoeke
geleen het en vergeet het om dit terug te bring, kontak asb. so
gou moontlik vir Hanlie by hanlie@stellenberg.co.za of
021 976 4519.

Ons vlytige breigroep
benodig wolskenkings.
Enige afvalwol is welkom.
Gee asb. by die kerkkantoor af. Kontantbydraes
vir wol kan ook by die
kerkkantoor inbetaal word,
of EFT na ABSA, Tjekrekening, 145 058 0011
en gebruik “WOL” as verwysing.

ONS STREEF . . .
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OMGEEVEILING 16 JUNIE
’n Veiling ten bate van die projekte van Stellenberg Omgeetrust
word gehou op 14 Junie om 19:00 in die Markplein. Die trust is ’n
Artikel 21- maatskappy, met die voordeel dat bydraes aftrekbaar
van belasting is. Projekte wat reeds deur die trust aangepak is, sluit
in die aankoop van ’n huis vir bejaardes in Ruyterwacht, die Echoomgeehuis in Stellenberg (’n oorgangshuis vir jong meisies), ’n
kleuterskool in Prins Albert, ’n huis in Kraaifontein vir kinders in
nood (in samewerking met Shiloh), asook ’n hele aantal deurlopende voedingsprojekte. Indien u die veiling wil bywoon of wyn
of ’n artikel / produk wil skenk wat opgeveil kan word, kontak
asseblief vir Adri du Randt by 082 936 4804.

GEBEDSGROEPE
Maandag om 09:15 Vrouebiduur in die
gebedskamer.
Dinsdag om 19:00 Gebedsbyeenkoms in die
kapel.
Donderdae om 06:00 Gebedsbyeenkoms vir
mans in markplein.

ONS KORT STEEDS HELPERS
Eredienswerkers: Ons benodig steeds lidmate se hulp om op
rotasiebasis as eredienswerkers by ons onderskeie eredienste
op te tree. Dit behels die verwelkoming van lidmate en die
opneem van kollekte. Kontak Odette by
odette@stellenberg.co.za om hulp aan te bied.
Kafeteria: Indien jy bereid is om een of twee keer per

STELLENBERG
ONDERSTEUNINGONDERSTEUNINGSENTRUM
Die sentrum bied
terapeutiese dienste.

kwartaal met ’n diensbeurt by die kafeteria te help, kontak asb.

Kontak hulle gerus om ’n

vir Lindy by lindy@stellenberg.co.za. Jy sal eetgoed en drink-

afspraak by enige van die

goed bedien, maar hoef nie skottelgoed te was nie.

volgende professionele
persone te maak:

Sekuriteit: Indien jy bereid is om behulpsaam te wees met die
oppas van motors tydens eredienste, kontak vir Lindy by
lindy@stellenberg.co.za
AFLOS BY DIE KERKKANTOOR
Indien jy beskikbaar sou wees om sporadies by die kerkkantoor se
ontvangs af te los teen vergoeding, kontak gerus vir Karin by
karin@stellenberg.co.za / 021 976 4519.

Kliniese Sielkundige
Lewensafrigter
Mediator
Musiekterapie
021 976 8029
sos@stellenberg.co.za

