
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: België, Luxemburg en Nederland. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Onderwys en Opleiding - universiteite, tegnikons, skole, 
leerkragte, studente en leerders. Vigs geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. 
Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder 
behandeling en aan die herstel. 
Meegevoel: Meegevoel met Annaleen Steytler van Dennerand wie se ma 
oorlede is. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Andrienetta 
Kritzinger (Linne), Magda Liebenberg (Pison), Marius Mostert (De Haan) 
en Stefan Terblanche (Elbertha). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #54 Het jy al gedink hoeveel water jyself per dag 
nodig het om net te lewe? En hoeveel water jy werklik gebruik?  
Uitdaging: As jy elke dag al die water wat jy verbruik in 'n emmer oor 
net een kilometer moet aandra na jou huis toe, sal jy jou verbruikspa-
troon aanpas of nie? Meet 'n keer hoeveel water jou wasmasjien ge-
bruik - selfs met 'n klein siklus. En hoeveel water die skottelgoedwas-
ser gebruik. So kan ons aangaan. As 'n gemiddelde huishouding ongeveer 250 na 
300 liter water per dag verbruik en jy dra dit met 'n 20-liter emmer aan, sal jy nog 
so baie verbruik? Die waterbeperkings wat ons ervaar is dalk ongemaklik. Om jou 
kosbare tuin met emmers nat te maak, voel dalk na báie moeite. Maar dink aan 
hulle wat emmers vol water oor baie lang afstande moet aandra net vir basiese 
gebruik. So gebruik maar daardie emmer om die tuin nat te maak. 

Raak betrokke by ABBA 

Hier is ’n geleentheid vir Bybelstudiegroepe of 
vriende - word ’n gasheer by ’n tafel vir ’n baie goeie 
doel! Of koop ‘n kaartjie … 

ABBA, die organisasie wat mense ondersteun wat met 
substansmisbruik worstel, hou weer ’n Herfs High Tea 
op Saterdag 1 April om 15:00 by Stellenbosch VGK ge-
meente in Cloetesville. Van ons lidmate het die tee 
verlede jaar bygewoon. ABBA vra dat ons weer vanjaar 
van ons gemeentelede vra om gasheer/-vrou te wees 
by ’n tafel van 10 mense. Daar is ook kaartjies vir die 
tee by ons kerkkantoor te koop teen R90 p/p. Vir meer 
inligting oor die tee of ABBA, kontak ons gemeenteverteenwoordiger by ABBA, Lydia Burger, 
by 083 277 6941 of llb@sun.ac.za. 

Gaste by verlede jaar se tee. 

 

 

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 

 

Sondag 19 Februar ie 2017  

         Tema     “Ek is die goeie herder.” (Sewe weke 4) 

             Teks      Johannes 10:1-16 

     Prediker      Nadia Marais 

       09:30    Erediens  

       09:30    Junior Kategese en kleuterkerk  

        18:30    Jeugweek (Hofmeyrsaal in Kerkstraat)  
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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 vierkant. 

 

 

 

 

 

 

 

"A life of fullness" ('n verwysing na Johannes 10:10) geskilder deur 
die Iranese kunstenaar, Behzad Bagheri. 

Wil jy ’n 
belowende, 
behoeftige 
musiekleerling 
help? 

’n Briljante klarinetstu-
dent, Peter-John Hart-
nick wat nou vir sy di-
ploma in musiek by die 
konservatorium kan 
registreer, het nie geld 
vir die registrasie en 
eerste paaiement vir 
die klasgelde nie. Die 
bedrag nou ter sprake 
is R5 000. Vir meer 
inligting, kontak Karin 
Calitz by 082 905 2888 
of kbc@sun.ac.za. 

JEUGWEEKtyd het aangebreek. Moenie hierdie unieke jaar-
likse fees mis nie. Vir 4 aande loof ons saam, dank ons saam, 
eer ons saam die Here. Ons praat hierdie jaar oor God se pad 
met ons en kyk na al die "pitstops" of dalk is dit besienswaar-
dighede - maar eintlik is dit groeigeleenthede. Wanderlust is 
ons tema - kom raak deel van die wonderlike reis. Sondag tot 
Woensdagaand elke aand om 18h30.  

mailto:llb@sun.ac.za
mailto:kbc@sun.ac.za


 

 

Ma 20/2 18:30 Jeugweek: Hofmeyrsaal 

Di 21/2 
17:00 
18:30 

Adminkomitee vergader in die komiteekamer 
Jeugweek: Hofmeyrsaal 

Wo 22/2 

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

 
MARKDAG 

 
18:45 

 
18:30 

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 / Annaleen 

Steytler 021 887 3804 / 082 346 8200. 
Jeugweek: Hofmeyrsaal 

So 26/2 

 
09:30 
09:30 
18:00 

Verheerlikingsondag 
Erediens en Belydenisaflegging: Leon Cronje (Sewe weke met Jesus 5) 
Junior Kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 20 /2  tot  Sondag 26/2  

Die deurkollekte verlede week aan Sinodale Jeugwerk 
was R2 490-00. BAIE DANKIE!! 

Volgende week se deurkollekte gaan aan 
Stellenbosch Jeuguitreik. 

            Bankbesonderhede       NG Gemeente Stellenbosch -Welgelegen 
Stellenbosch-Welgelegen NG Kerk (Nedbank)       Telefoon: 021 886 5975  
 Takno: 149 821   Rekno: 149 8046 320       Kantoorure: 08:00 tot 13:00 (Ma—Vr) 

PASTORALE VERSORGING 
Lidmate wat ’n leraar 

nodig het, skakel enige 
leraar of die kerkkantoor 

by 021 886 5975 of Monty 
Sahd by 021 887 1616 / 

083 449 246 
(spesifiek vir huisbesoek). 

Die spreekkamer van 
Theunis  Botha voorsien 

gespesialiseerde 
pastorale hulp.  

Skakel 082 896 2089. 

Die deurkollekte vandag gaan aan die ACVV van Stellenbosch: Die ACVV 
bied maatskaplike dienste en bemagtigingsondersteuning aan talle mense 
wat in nood is: kinders, bejaardes, gestremdes, individue en gesinne. Die 
ACVV bestuur ’n groot crèche en pre-primêre skool en bedryf ’n winkel vir 
tweedehandse klere en produkte vir aanvulling van fondse. Verteenwoordi-
ger: José Kritzinger (jose@acvv.org.za. Die ACVV se nommer is 021 883 
3015.) 

Rekenaars gesoek vir ondersteuningsprojek met 
Straatkinders Jeuguitreik, die organisasie wat straat-

kinders help en ook permanente blyplek bied aan 20 straat-
kinders, is dringend op soek na twee rekenaars wat nog in ’n 
werkende toestand is. Die kinders het take en navorsings-
werk vir skoolwerk en Jeuguitreik wil hulle leer hoe om met 
’n rekenaar te werk. Vir meer inligting, skakel die kerkkan-
toor (021 886 5975), of stuur ’n e-pos na Lize van Schalk-
wyk, ons gemeenteverteenwoordiger by Jeuguitreik by 
lvanschalkwyk@wprugby.co.za. 

 

 

Herwinningspapier vir Huis Horison 
moet asb in die  houtkas met die 
opligdeksel (in die vierkant, links 

van die hek) geplaas word. 

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

kry ’n kopie by die deur.  

GELOOFSGROEI 
Woensdag 09:00 & 19:00. Almal is welkom – jy val 
in en uit soos dit jou pas. Die tema vir hierdie 
kwartaal is: “Herontdekking van die Evangelie – 
Reformasie 500”. Ons vier hierdie jaar die 500-
jarige herdenking van die Reformasie met 31 Ok-
tober 1517 as die historiese datum. Daarom die 
tema: “Herontdekking van die Evangelie – ’n per-
spektief op Reformasie 500”. Dit was inderdaad ’n 
vreugdevolle herontdekking van die eenvoud van 
die Evangelie. Die wonderlikheid van die Evangelie 
is egter deur alle “partye” beklad deur veroor-
deling, verkettering en verbranding van andersden-
kendes – iets wat telkens gebeur wanneer mense 
hulle geloofsbelydenis fanaties glo, in plaas daar-
van om hulle geloof aarselend te bely. Ons kyk met 
dankbaarheid na hierdie herontdekking van die 
Evangelie, en hoe ons 
fanatieke houdings & 
gedrag kan vermy. 

Aanbieder: Leon Fouché 

Jesus se 
EK IS-uitsprake 
Die boekies is beskikbaar by 
die deure. Gooi jou R20 in die 
boksie of bring later in die 
week na die kerkkantoor. 
(Maak seker jou boekie het al 
7 hoofstukke. Kom ruil om by 
die kerkkantoor indien jou 
boekie foutief is.) 

Marktafel woeker voort! 
Kom kyk Woensdae van 09:00 tot 

12:00 watter vars produkte ons ver-

koop. Die res van die week is 

beskuit, koekies, konfyt, heuning en 

eiers steeds beskikbaar en as jy ge-

lukkig is, ook nog vars produkte! 

(Die Marktafel vorm deel van die 

Lentefees.) 

#imagine 2017 
Hierdie tienersaamtrek vind plaas 

op 19-22 Maart te Bredasdorp. 
Alle gr 7 tot 12 jongmense is wel-

kom. Vir meer inligting kyk 
op www.imaginemovement.co.za 

en vir inskrywings, gaan na  
www.itickets.co.za. Indien daar 
behoefte is, sal ons ook weer 'n 

bus reël om die kinders heen en 
weer te vervoer. Navrae: Leon 

Cronje 071 686 9424. 

Skoolbenodigdhede gevra 

Die ACVV en Jeuguitreik wat 
met  behoeftige kinders werk, het 
ons gemeente genader om te vra 

vir skenkings vir skoolbeno-
digdhede vir behoeftige kinders. 

Skenkings kan na die kerkkantoor 
gebring word of na die organisa-
sies self. Skakel die kerkkantoor 

vir meer Inligting (021 886 5975). 
Ons gemeente het verteen-

woordigers by albei organisasies. 

Ek het gekom sodat hulle die 

lewe kan hê, en dit in oorvloed. 

           Johannes 10:10 

mailto:jose@acvv.org.za
mailto:lvanschalkwyk@wprugby.co.za
http://www.stelwel.co.za
http://www.imaginemovement.co.za
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