
Luister na God  -  Omgee vir mekaar  -  Uitreik na die wêreld 

PROGRAM VIR DIE WEEK 

WOENSDAG 16 NOVEMBER 2022 

10:00 BIDUUR 

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022 

10:00 Oggenddiens - Langverwag 

VANDAG 
23 Ste Sondag in Koninkrykstyd 

Oggenddiens  -  09h30 

Baie welkom by vandag se  

erediens wat gelei word deur  

Ds Hannes Theron. 

Ons staan vandag stil by:    
Lukas 21: 5-19 

Tema:   
Wanneer onsekerheid  
oorweldigend raak.  

Deuroffer:   
Makhatini 

Ons is nou in die 
Seisoen van 
Voleinding; 
wat beteken  

dat ons vir die 
volgende drie 
 Sondae gaan 

terugkyk op God se trou in die afgelope jaar én 
vorentoe gaan kyk met 'n toekomsblik gevul 

met hoop op nuwe lewe wat God beloof. 



Hoe lank nog, Here? 
Gaan  U  my  vir  altyd  vergeet? 

Hoe  lank  nog  gaan  U  u  gesig  vir  my  verberg? 
Hoe  lank  nog  moet  ek  kwellinge  in  my  binneste  dra, 

elke  dag  kommer in  my  hart? 
Hoe  lank  nog  gaan  my  vyand die oorhand oor my hê? 

Sien  dit  tog  raak, antwoord  my, Here, my  God! 
Verlig  my  oë, 

anders  sink  ek  in  ’n  doodslaap  weg, 
anders  sê  my  vyand,  
ek  het  hom  oorweldig, 

anders  juig  my  teenstaanders 
omdat  ek  tot  ‘n  val  gebring  word, 

maar  ek – op u  troue  liefde  vertrou  ek;  
my  hart  wil  juig  oor  u  verlossing. 

Psalm 15 



 VOORBIDDING 
Ons vier weekliks mekaar se  vreugdes en bid saam vir dié wat seer het  

en swaar dra aan hulle stories.   

Ons wil graag vir elkeen wat in nood  verkeer, bid of julle besoek.  Laat weet asseblief  vir 

Wendy by die kerkkantoor by kantoor@familiekerk.com, of  021-8833850.  U kan ook vir 

Ds Peet Bester (084 583 3454) kontak. 

datum Wie verjaar?  

17/11/2022 Tanya Birss 

Verjaarsdae   13 November -  19 November 2022 

Baie geluk met die volgende  
gemeentelede se verjaarsdag:  

 

 

 

ELKE WOENSDAG OM 10H00, BY DIE KERK 

Ons nooi almal wat kan saambid vir ons gemeente uit om elke WOENSDAGOGGEND  

om 10:00, saam te kom bid by die Kerksentrum.  

Die volgende BIDUUR is geskeduleer vir WOENSDAG, 16 NOVEMBER 2022 om 10:00.    

ALMAL IS BAIE WELKOM!  

B I D U U R 

Ons dra vir Dolf en Ankia op in ons gebede in die moeilike tyd met die  

voorbereiding vir die Arbeidshofsaak. 

Ons dra Mev Anna Heyns van Azaliahof M6, se familie op in ons gebede,  

in die moeilike tyd.  Tannie Anna, is Vrydag 4 November 2022, oorlede.   

‘n Troosdiens word op Dinsdag 15 November 2022 by Stellenbosch-Sentraal Gemeente om 

10h00 gehou. 





 

 

 
 

SPYSKAART 

Met maande wat nou vinnig laat waai 

lê die kersmark net kort om die  draai. 

Tente bestel en tafels getel 

alles gereed vir lekker kom eet. 

Luister net hier wat jy kan kry  

en jy sal sien....jy word sommer bly. 

Heerlike koffie en koek en tert  

maak dit alreeds die moeite werd. 

Dan nog die pannekoek en wafels daarby 

Wat jy net daar langsaan  kan kry. 

'N Astrante klein oond gaan jou grootliks verras 

hy gee die groot oonde goed op hul bas 

Want net 60 sekondes en kyk net, sowaar, 

goudbruin en vinnig is jou pizza al klaar! 

Ook is daar quiche en lekker pastei 

met of sonder 'n slaai daarby. 

'N Bielie van 'n burger  vir  'n leë maag 

en spoedig sal die honger ophou knaag. 

'N Kraakvarsslaai, as volledige maal 

kan jy uit die glasdeuryskas gaan haal, 

en laaste, om die saak mooi af te rond 

Basaarpoeding lekker, koel en bont! 

 

 

Bederf ‘n spesiale vriend of 
vriendin met ‘n  

Kersmarkgeskenkbewys.   
 

Die geskenkbewyse kan nou 
reeds by die kerkkantoor 

gekoop word.  
(Kontak die kerkkantoor vooraf 

met die bedrag  
wat jy wil aankoop. 

Die geskenkbewys sal  
voorberei word en jy kan  

dit by die Kantoor afhaal.) 

 
Enige bedrag vanaf R50-00 

kan aangevra word.    
 

Hierdie bewyse sal ook tydens 
die mark gekoop kan word.   

 

 



Daar sal geen erediens op  

Sondag 20, 27 November 2022  

en Sondag 4 Desember 2022 by  

NGK Stellenbosch-Sentraal wees nie.   Daar sal 

wel aanlyndienste gelaai word en op ons webwerf 

www.familiekerk.com beskikbaar wees. 

 

Ons vra vir julle  

 

voorbidding vir al die  

 

Matriekleeringe  

 

wat besig is met  

 

die eindeksamen.  
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Jan Kriel se Liggieboom 2022 is om die draai! Sluit by ons aan vir 'n familie-vriendelike aand 
wat optredes van beide die kinders en Bottomless Coffee Band (RAAF) insluit. Hekke en 

kosstalletjies open om 17h30 en die program begin 19h00. Die hoogtepunt van die aand is die 
aanskakel van die Liggieboom. Kry vandag jou kaartjies 

www.liggieboom.co.za  Navrae:  events@jankriel.co.za of 021 9030434. 

 
BAIE DANKIE! 

Vriendelike groete 

      Anetha Hattingh          
+27 21 903 0434 

anetha@jankriel.co.za 

P.O Box/Posbus 650, Kuilsriver, 7579 

www.jankriel.org.za 

http://www.liggieboom.co.za/?fbclid=IwAR3ufE7lKtcdqqqzxAkSJlBrps4rpDuyyUCC6bHv7yVzBm9yGE60omQj3FA
mailto:events@jankriel.co.za


JAARPROGRAM  - November 2022 

 

Vir enige pastorale hulp kan u vir Ds Peet Bester  

kontak by 084 583 3454  of  Ds Hannes Theron by   

hannes.helder@gmail.com of  083-375-8443.    

Stellenbosch-Sentraal  Gemeente 

Unielaan 1  -  Stellenbosch  -  TEL: 021– 8833850   -    

FAX:  0862753502;  E-POS:  kantoor@familiekerk.com 

  -  Webblad:  www.familiekerk.com 

mailto:hannes.helder@gmail.com

