
 

 

VOORBIDDING:  
Wêreld: Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur; vir almal wat 

geraak is deur die Nice-aanval. 
RSA & Dorp: Vrede, nugterheid & verdraagsaamheid in aanloop na die munisipale verkiesing van 3 
Augustus. Vigs geïnfekteerdes en geaffekteerdes, dwelmafhanklikes en geaffekteerdes. Verontregte 
joernaliste & spraakvryheid. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die herstel. 
Dank vir verfrissende vakansie en veilige reise. 
Meegvoel: Verskeie persone is die afgelope vakansietyd oorlede: Phelia van Breda - meegevoel met 
haar man, Piet, en seun, Kobie en die ander familie. Billy Visser van Welmoed is oorlede - meegevoel 
met sy vrou, Hendrien en dogter, Elsarie. Rina Stephens, die eerste 
skriba van die gemeente (vir 31 jaar), is oorlede - meegevoel met haar 
man, Fred, en dogter, Antoinette, en seun, David. 'n Vorige jarelange 
inwoner van die gemeente, Stefan Hauptfleisch, is oorlede - meege-
voel met sy ma, Maria Hauptfleisch (deesdae in Heidelberg).  
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Pieter 
Dreyer (Culemborg), Thinus Hattingh (Dennerand) en Buffie Odendaal 
(Brandwacht). 

GROENgedagte #32 Terwyl meeste van ons lekker vakansie gehou het, is wêreld- 

bevolkingsdag op 11 Julie gevier. En terwyl baie mense dink die maklikste oplossing vir die 
ekologiese krisis is 'n kleiner bevolking en ons ook weet dat die aarde nie so baie mense kan 
onderhou nie, sal dit ons tog help om mooi hieroor na te dink. Die totale wêreldbevolking 
van mense staan op meer as 7 miljard. Die globale mediaan-ouderdom in 2012 was 30.4 
jaar en die globale lewensverwagting is 67.07 jaar. Nog 'n feit is dat die bevolking vandag 
200 000 meer mense is as gister. Hoe kan ons as Christene – as mense – op 'n 
menswaardige manier met hierdie feit omgaan? Om vir elke persoon op 
hierdie aarde vreugde te gun? Hongersnood en waternood eis daagliks 
lewens – dit is mense soos ons wat sterf van honger - terwyl tonne kos en kilo-
liters water daagliks vermors word. Sal ons begin deur ons eie eko-voetspoor 
kleiner te maak ter will van LEWE? 

Reading Room benodig 
jou hulp 
 

Die “Reading Room” in Gu-
guleto is ‘n nasorgsentrum 
vir sowat 200 kinders waar 
hulle gehelp word om te lees 
en huiswerk te doen. Die 
sentrum is op soek na ‘n stel 
Encyclopaedia Britannica en 
enige kinderboeke om hulle 
biblioteek aan te vul. Kontak die kerkkantoor as jy hiermee 
kan help. 

Geroep Gewillig Gestuur   

Internasionale Studentebediening 
Baie dankie vir almal wat deur 

gebede, samewerking en bydraes 

die Internasionale 

Studentebediening op Stellenbosch 

ondersteun. Ds Jurie en mev 

Magdaleen Goosen 

(goosens@isalesd.co.za, tel 021-

883-3458 (w), sel 083-235-5920) 

word vanjaar bygestaan deur 

Philippe Ragette van Oostenryk 

wat sy internskap hier doen. Bly 

bid asseblief vir hierdie bediening. 

 

 

W E L W E 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 .  

Jaartema:  Diss ipels  s ien  men se 

 

Sien die kennisgewingborde vir 
meer inligting oor kerk- en ge-
meenskapsdinge wat ons raak. 

Júlle bydraes vir die borde, rele-
vante nuus oor kerk- en barm-
hartigheidsake, is ook welkom. 

Bring dit asb na die kerkkantoor. 

Sondag 24 Jul ie  2016  

Tema en Teks: “Met drade van liefde vasgeweef …” 

   Kolossense 2: 1-19  

         Prediker: Theunis Botha  

     09:30 Kwartaalbegin familiediens en doopgeleentheid  

       Kleuterkerk  

     18:00 Tienerkerk: Liefde maak die meeste saak - Leon 
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Is jy nuut hier by ons? Kom 

gerus ná die diens na voor 

waar ’n lid van die Bediening 

vir Nuwe Lidmate jou sal 

ontmoet. Kom geniet ook ’n 

lekker koppie tee in die vier-

kant en neem boeke uit by die 

biblioteek.  

48 slapies tot …  

Die MOEDER Van Lentefeeste  

op Saterdag 10 September! 

Doop vandag: ’n Spesiale wel-

kom aan Myburgh wat vandag 
gedoop word en ook aan sy 
ouers, Pieter en L’Nell Kruger. 
Baie welkom ook aan al die 
grootouers, familie en vriende 
wat die geleentheid bywoon. 

Kom help bou aan die LENTEFEES-fietsbaan op Sa-
terdag 30 Julie om 14h00! Bring jou kruiwa en 'n graaf 
en kom maak jou hande vuil. Ons kom bymekaar agter 
die kerksentrum aan die suidekant van die saal onder 
die boom. Daar sal lekker boereworsrolle wees. Laat 
weet vir Leon by leon.cronje@stelwel.co.za sodat ons 
genoeg wors kan koop. 

www.stelwel.co.za ondergaan makeover 
Dit is nuut, dit 
is vars, dit is 
ons nuwe web-
werf! Selfde 
adres, maar ná 
‘n totale nuutmaaksessie is ons nou reg vir die volgende 
50 jaar van gemeente-saam-wees en gemeente-saam-
doen! Besoek www.stelwel.co.za en gaan teken aan op 
die nuusbrief sodat jy ook op hoogte kan bly van al die 
belangrike gebeurtenisse en aksies in Stellenbosch-
Welgelegen gemeente.  

mailto:goosens@isalesd.co.za
mailto:leon.cronje@stelwel.co.za
http://www.stelwel.co.za


 

 

Wo 27/7 

09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 
MARKDAG 

 
 

18:45 

Geloofsgroei-byeenkoms in die konsistorie. Almal welkom.  
Teetuin. Kom drink of eet iets lekker hier by ons eie restaurant. Groep-
besprekings ook welkom sowel as wegneemete-bestellings. Kontakper-
sone: Jeanetta Strydom by 021 887 1954 / 082 416 2792 of Bettie du 
Plessis by 021 887 1515.  
Bybelstudie vir huishulpe: Mientjie Uys 021 886 4320. 

So 31/7 
 

09:30 
09:30 
18:00 

 

Erediens en Nagmaal: Leon Cronje 
Junior kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 25 /7  tot  Sondag 31/7  

 

Die deurkollekte op 
3 Julie vir 

Studentebearbeiding 
was 

R856. Op 10 Julie 
was die 

deurkollekte 
R1 657 en dit het 
gegaan aan Predi-
kantebegeleiding. 

Op 17 Julie was die 
deurkollekte R1 552 
vir die Christelike 

Lektuurfonds.  

Baie dankie! 

Volgende week se 
deurkollekte gaan 

aan die ACVV. 

NG Gemeente Stellenbosch -Welgelegen  
Telefoon: 021 886 5975  

Kantoorure: 08:00 tot 13:00  

Bankbesonderhede  
Stellenbosch-Welgelegen NG Kerk (Nedbank) 
Takno: 149 821   Rekno: 149 8046 320  

PASTORALE VERSORGING 

Lidmate wat ’n leraar 
nodig het, skakel enige 
leraar of die kerkkan-
toor by 021 886 5975. 
Die spreekkamer van 

Theunis  Botha voorsien 
gespesialiseerde 
pastorale hulp. 

Skakel 082 896 2089. 

Herwinningspapier vir Huis 
Horison moet asb in die  

houtkas met die op-
ligdeksel (in die vierkant, 

links van die hek) 
geplaas word. 

Die deurkollekte vandag gaan aan Stellenbosch Nagskuiling: Nagskuiling 
bied oornaggeriewe aan hawelose mense teen ’n nominale bedrag. 
Voedsel en komberse word voorsien waar nodig. Nagskuiling se nommer 
is 021 886 6173 en hulle e-posadres nightshelter@stellenbosch.co.za. 
Ons kerkkkombuis kook elke Maandag kos vir Nagskuiling. Indien jy 
kosskenkings wil maak, kontak Ria Janse van Rensburg by 021 887 5975. 

Die totale bedrag van die dankbaar-
heidsmaandbydraes staan op  

R682 690. Baie dankie aan elkeen wat 
’n bydrae gemaak het!  

Dit word opreg waardeer!  

Markdag ook op 3 Augustus (van 9 -12)!  
Omkring Woensdag 3 Augustus 
in jou dagboek. Dit is nie net 
stemdag nie, maar ook MARK-
DAG hier by die kerk! Gaan 
stem vanjaar vroeg en kom kui-
er verder by die kerk. Ons gaan 
jaffles verkoop, kerrie-en-rys, 
pannekoek en sop asook al die 
heerlike vars– en ingemaakte 
produkte van die marktafel. Bestel teen Maandag 1 Augustus 
om teleurstelling te voorkom.  
 

* Jaffles @ R15 * Pannekoek @ R20 vir 5 * Kerrie -en-rys @ 
R30 ‘n bakkie * Sop @ R10 per koppie of R40 per liter. Alle 

fondse gaan vir die Lentefees. Maak seker jy kuier saam!  

 

 

Diensgeleenthede  

ACVV: Die armoede in ons gebied is 
baie groot. Help asb met kospakkies, 
enige nie-bederfbare kosprodukte, eni-
ge toiletware, skryfbehoeftes vir arm 
skoolkinders en komberse. 

Safehouse tehuis vir mishandelde 
vroue en kinders: vra ‘n hoë kinder-
eetstoeltjie, winterlakens en matrasbe-
skermers, muurverwarmers asook 
vroue– en kinderskoene. 

Skenk toiletware vir die inwoners van 
Huis Horison wat nie familielede het 
om dit vir hulle aan te koop nie: tan-
depasta, tandeborsels, handeroom, 
deodorant, skeerroom en waslappe.  

Die Stellenbosch Nagskuiling benodig 
tweedehandse duvets en oortreksels vir 
die komende winter (enkel- of drie-
kwartgrootte). Kom gee asb af by die 
kerkkantoor. Komberse, handdoeke, 
wintersklere en reënjasse sal baie wel-
kom wees. 

Skenk ‘n trompet en blokfluite vir 
Jamestown Sounds Musiekprojek: Ska-
kel die kerkkantoor as jy kan help met 
die skenking of aankoop van ’n trompet 
en die skenking van blokfluite. James-
town Sounds benodig blokfluite vir twee 
ensembles wat hulle begin het. 

Paarl Hospitaal: benodig kombersies vir 
hul premature baba-afdeling. 

GELOOFSGROEI Woensdae 09:00 & 19:00. Die 

tema vir die derde kwartaal is “’n Paar gesprekke van 
Jesus II” – ‘n opvolg van 2015 se tema. In ‘n sin is alle 
verhale oor Jesus verhale van sy gesprekke. Selfs die 
wonders wat Hy doen, gaan gepaard met ‘n gesprek, ‘n 
verduideliking, ‘n motivering, ‘n verhelderende 
boodskap wat hoop gee of skynheiligheid ontbloot. Ons 
kyk na verskeie gesprekke van Jesus ... nie net om die 
verrassende  kwinkslae te geniet nie, maar om Hom [en 
onsself!] beter te leer ken. Almal is welkom … jy val in en 
val uit soos dit jou pas. Aanbieder: Leon Fouché. 

HUISGELOOF is elke week beskikbaar om van ons 
webblad af te laai by www.stelwel.co.za of kry ’n 

kopie by die deur.  

Nuus van die Familiebediening 

Hoe kom julle as gesin om die Woord bymekaar? 
Hoeveel gesels julle nog oor dinge wat regtig be-
langrik is? Hoe leer julle van dankbaarheid en jam-
mer sê? Hoe droom julle saam? Hoe stap julle saam 
op God se pad? Die familiebedieningsgroep het 'n 
"luckypacket" vir elke gesin in die gemeente ge-
maak om julle te help met Bybeltyd, omgee-
gesprekke, familie-rituele en –tradisies en 
diensbaarheid. Kom kyk volgende Sondag waaroor 
dit alles gaan. 

“Skryf vir die Gees-slypskool” vir 
aspirant skrywers van geestelike 
boeke: Carpe Diem Media en Radio 
Kansel bied op Saterdag 27 Augustus 
by die NG Kerk Helderberg in Somer-
set-Wes ‘n Skryf vir die Gees-slyp-
skool aan teen R500 per persoon. 
Navrae aan danita@finessemag.co.za 
of besoek www.voelgoed.co.za/skryf-
vir-die-gees. 

Barmhartigheidsmaand 
(31 Julie tot 28 Augus-
tus) is om die draai. 
Daar gaan weer heelwat 
projekte wees waarby 
gemeentelede kan be-
trokke raak om die nood 
in ons omgewing te 
verlig. Volgende week 
sal ‘n pamflet met in-
ligting hieroor beskikbaar wees. Die tema vir 
vanjaar sluit aan by ons Dankbaarheidsmaand-
tema: “Soos ‘n boot wat gemaak is om die oseane 
te verken, moet ‘n gemeente die hawe verlaat op 
reis na waar God aan die werk is.  Ons moet God se 
liefde en genade die wêreld oor gaan uitleef.”  

http://www.stelwel.co.za

