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EREDIENSTE
25 Augustus

KWARTAALTEMA

1 September

Ons leef in God se
KONINKRYK

EREDIENSTEMAS
Die kerk in die
koninkryk
Ef. 1:15-23

GESINSDIENS
Kerk van Hoop in ’n
hooplose samelewing.

09:00 Kerk

Oggenddiens Dr. Heine

2

Ds. Duvenhage

2

09:00 Kleinsaal

Gesinsdiens

Ds. Ackerman

7

Ds. Potgieter

7

09:00 Kapel

Meditatief

Ds. Visagie

-

Ds. Dietmann

-

18:00 Kerk

Jeugdiens

Ds. Ackerman

-

Ds. Ackerman

-

19:00 Kapel

Aanddiens

Ds. Breytenbach

11

Mike van Deventer

11

KONINKRYKSTYD – GESPREKSGELEENTHEID
Donderdag 29 Augustus 19:00 in die kleinsaal
Tema: ’n Kerk in die koninkryk Spreker: Dr. Nelis Janse van Rensburg
Identiteitspolitiek is nou aan die orde van die dag. Is die NG Kerk in
hierdie tyd seker van sy identiteit? Is die NG Kerk ’n liberale kerk, of is die

JEUGDIENS

NG Kerk kontra-kultureel? Is die kerk ernstig oor sy roeping en weet ons

Couch Tuner:

as lidmate wat die rol is wat ons behoort te vervul in die samelewing?

Nadine Blom

Oor hierdie en ander kritiese vrae gaan ons eerskomende Donderdagaand
nadink wanneer Nelis Janse van Rensburg met ons kom gesels oor die rol
van die NG Kerk in ons lewe en samelewing. Geen besprekings nodig nie.

DEURKOLLEKTE
Kamp vir
minderbevoorregte
kinders.

KOFFIE-KAPITAAL
Vanaf 1 September maak ons van ’n nuwe koffieverskaffer, Nagaland Coffee, gebruik. Beproef gerus die nuwe geure volgende Sondag. Julle
terugvoer is vir ons baie belangrik. Die koffie sal saam met ’n soetigheid
bedien word.

ONS LUISTER NA GOD
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JEUGDAGBOEK
KATEGESE

JUNIOR KLEINGROEPE: Kleingroepe begin om 10:00 na
afloop van die eredienste.

KLEINGROEPE

JEUGDIENS 18:00 tot 18:50. Kwartaaltema: Couch Tuner

Graad 1: Kleinsaal

SENIOR KLEINGROEPE: Na die jeugdiens, 19:00 tot 19:30.
BLISS: Vir studente en werkende jongmense. Sluit by ons aan
op Sondae vanaf 16:15 tot 17:30 en Woensdagaande om 18:30.
Nuwe lede is welkom. Kontak die jeugkantoor met navrae.
RELEVANT: Dis vir jong volwassenes. Ons luister 15 min. lank
na ’n aanbieding en gesels dan saam oor die onderwerp.
Woensdagaande 19:00 in die jeuglokaal.
KOMBERSE VIR CALITZDORP
Die gemeenskapskliniek in Calitzdorp het al hulle beddegoed in ’n

Graad 2 en 3: Grootsaal
Graad 4: Bovertrek
Graad 5 en 6: Kerk
Graad 7: Jeuglokaal
Graad 8: Markplein
Graad 9: Bovertrek
Graad 10: Grootsaal
Graad 11: Kleinsaal

brand verloor. Die kliniek, wat ook as ’n daghospitaal funksioneer,
het heelwat beddens, maar hul pasiënte is nou sonder warm beddegoed. Bydraes kan by die kerkkantoor afgegee word.
STELLENBERG-KOSPROJEK
Bydraes vir die kosprojek moet asb. voor Dinsdag 27 Aug. by die
kerkkantoor, of in die voorportaal van die kerk, onder die trap,
besorg word. Niebederfbare kositems, asook toiletware is baie
welkom. Kontantbydraes vir die kosprojek kan ook elektronies
oorbetaal word na ABSA-tjekrekening 145 058 0011, takkode
632005. Gebruik asb. KOSPROJEK as verwysing.
NG KERK PAROWVA LLEI-OOS BA SAAR
Parowvallei-Oos (Markstraat 168, Parowvallei) hou basaar op
Saterdag 31 Aug 09:00 tot 12:30. Boereworsrolle, afval, pasteie,
melkterte, en ander tuisgebak sal te koop wees. Besoek
www.parowvallei-oos.co.za vir die padkaart.
BULLETINVOUERS
Ons benodig helpers wat een Vrydagoggend per maand vanaf
10:00 tot 12:00 met die vou van bulletins behulpsaam kan wees.
Lekker tee/koffie en koekies word bedien. Kontak Sanèl by
021 976 4519 indien jy kan help.

GEBEDSGROEPE
Die volgende
gebedsgroepe kom weekliks bymekaar. Skakel
gerus in soos dit jou pas.
Vrouegebedsgroep
Maandagoggende om
09:15 in die kapel.
Asemskep-gebedsgroep
Dinsdagaande om
18:30 in die kapel.
Mannegebedsgroep
Donderdagoggende om
06:00 in die kafeteria.

ONS LUISTER NA MEKAAR
GEMEENTENUUS PER E-POS & WHATSAPP
Stuur ’n e-pos na sanel@stellenberg.co.za indien jy die Gemeentebulletin (weekliks) en die Samaritaan en Stellenberger
(maandeliks) wil ontvang, of WhatsApp jou naam en selfoonnommer na Sanèl by 083 611 4720 om die bulletin op jou selfoon te
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EDELWEISS
Sondag 25 Aug. 18:00
HUISBYEENKOMS
Lukas 14:1–14
Mag ’n mens goed
doen . . . ?

ontvang.
VOSBURG KAROOKUIER 6 SEPT. 16:00
Die voortslepende droogte plaas groot druk op die gemeenskap
van Vosburg en noodsaak ons om die Karookuier vanjaar anders
aan te pak. ’n Beperkte hoeveelheid vars vleis sal te koop wees.
Om soveel moontlik mense geleentheid te gee om van die vleis te
bekom, sal klante se aankope beperk word. ’n Braaibord met
tjops, wors en slaai sal te koop wees asook al die tradisionele lekkernye. Ons doen ’n beroep op lidmate om kontantbydraes vir
die aankoop van produkte te skenk. Elektroniese oorbetalings kan
na Absa-tjekrekening 145 058 0011, takkode 632005 met verwysing VOSBURGKUIER gemaak word. Kontak vir Christine
Ferreira 083 440 2086, of Karen Visagie 082 827 9389 om hulp, of
bydraes aan te bied. Nooi asb. vriende en famlie om die
fondsinsameling te ondersteun. Die opbrengs word uitsluitlik vir
Vosburg-gemeente geskenk.
GESPREK–KORPORATIEWE ONSEKERHEID
Dinsdag 27 Augustus 07:30 tot 09:00 in die markplein
Hoe hanteer ’n mens die konstante onsekerheid in die korpo-

Bybelstudie 29 Aug.
15:00 en 15:45
2 Petrus 3:1–18
God het ’n plan . . .
BREIGROEP
Ons kom weer Maandag
2 September om 09:30 in
die markplein bymekaar.
Bring jou breiwerk en ’n
vriend/vriendin saam.

WOLSKENKINGS
Die breigroep doen weer ’n
beroep op lidmate om
bruikbare afvalwol vir die
brei van serpe en musse
te skenk. Bydraes kan by
die kerkkantoor afgegee
word.

ratiewe wêreld en in die huidige ekonomiese klimaat? Aanbieders:
Rudolph van Schoor, lewensafrigter by SOS en JP Cronje,
verbonde aan die US Sakeskool. Bespreek jou plek by Anneke @
R40 per persoon by 021 976 8029 of sos@stellenberg.co.za.
GEMEENTEKAMP
Vanaf 29 Nov. tot 1 Des. by die Guano Cave Resort, Montagu.
Bespreek jou staanplek by die kampeerterrein en dui asseblief aan
dat jy deel van Stellenberg-gemeente se blokbespreking is.
Kontakbesonderhede: 084 553 4187 of
www. montaguguanocave.co.za.

PREKE OP DIE WEB
Jy kan nou preke van die
web aflaai (download) en
hoef nie meer aanlyn daarna te luister nie.
Besoek gerus
www.stellenberg.co.za en
gaan na: luister na preke.

ONS LUISTER NA DIE WÊRELD
VAT VYF-UIT STAPPIE
Op Woensdag 4 Sept. besoek ons die besigheid For the love of concrete, Brackenfell. Bring asb. een van die volgende saam om in sement te doop: ’n Plastiekblom/vrug, ’n ou skoen, kledingstuk, ’n
hoed, of ’n boek. Koste: R50 p.p. – sluit die aktiwiteit, tee/koffie en
’n botterbroodjie in. Bespreek by Karin (021 976 4519) voor
2 September. Daar is plek vir 24 mense in die bussies.
STELLENBERG FINANSIES
Ons poog om maandeliks terugvoer oor ons gemeente se finansies te gee. In die Stellenberger word meer breedvoerig hieroor
uitgewei. As ons ons uitgawes in drie kategorieë verdeel, is die
verdeling van die begrote inkomste van R10,7 miljoen vir 2020
soos volg :
UITBOU (fokus na buite) 32%
OPBOU (fokus binne die gemeente: jeug en belydende
lidmate) 40%
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STELLENBERG
ONDERSTEUNINGONDERSTEUNINGSENTRUM
SOS bied berading en
mediasiedienste deur
professionele persone
aan. Daar is kliniese
sielkundiges, mediators,
spraak- en arbeidsterapeute, asook ’n
musiekterapeut
beskikbaar.
Afsprake kan tussen
09:00 en 12:00 by
021 976 8029
gemaak word, of skakel
die sentrumbestuurder
Rudolph van Schoor by
082 854 4530.

ONDERSTEUNING (Administrasie en Eiendomme) 28%
Tans dra ongeveer 600 lidmate (uit die 4 342 lidmate) op ’n
maandelikse basis (d.m.v. maandelikse dankoffers) by tot die
werksaamhede van die gemeente.

EDELWEISS PANNEKOEK
Edelweiss bak op Vrydag
30 Aug. pannekoek. Plaas
asb. voor 28 Aug. jou
bestelling by ontvangs
021 976 1150.

SNAPSCAN
SKANDERINGSKODE

