
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Myanmar en Thailand. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; 
bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Wet en Orde - polisie en beskermingsdienste, veiligheids-
wagte, misdadigers en slagoffers. Vigs geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. 
Dwelmafhanklikes en –geaffekteerdes. Die uitbetaling van toelae aan 17 
miljoen mense. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behan-
deling en aan die herstel. Jeanine Dreyer wat herstel van ’n rugoperasie.  
Meegevoel: Alet Naude van La Clémence is oorlede. Meegevoel met haar 
man, Jan, en dogter, Bridget Leibbrandt, en die familie. Meegevoel met 

Elise van der Westhuizen van Geluksoord wie se suster oorlede is.  
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Mavis Loubser (Longifolia), Willie 
Malan (Rushof), Mare-Loe Prinsloo (Brandwacht), Koos Rademan (Speciosa) en Sidney van 
Heerden (Barry).  

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #58  

Hierdie week se koolstofvas-gedagtes gaan alles oor water. Ons weet van 
hierdie dinge en sit met 'n waterkrisis in ons streek. Daarom kan ons maar 
weer spesiaal hieroor dink. Doen moeite om gryswater te hergebruik om jou 
tuin nat te maak. Ons mag nie tuinslange gebruik nie - maak seker dat jy 'n 
emmer het en gebruik dit. Onthou om korter te stort. Kyk na jou wasdag ge-
bruike - hoe jy jou wasmasjien laai en of jy ook die wasgoedwater kan hergebruik in die 
tuin. Onthou om te kyk of daar nie waterlekke is nie en maak dit reg. Doen ook 'n water-
oudit op jou erf of in jou woonstel - maak seker hoeveel water jy weekliks of maandeliks 
verbruik en stel vir jouself 'n doelwit om minder te gebruik. 

Geluksoord hou op 25 Maart ’n Markdag 

Maak dit ’n heerlike oggend van saamkuier met ’n panne-
koek in die een hand en ’n bakkie poeding in die ander 
hand. Daar sal heerlike lekkernye, plante, blomme, vars 
plaasgroente en vele meer te koop wees. Daar sal ook 
heerlike ontbyt te koop wees teen R60, maar bespreking 
is noodsaaklik. Vir meer Inligting, sien die kennisgewing-
bord of skakel mev. Van Wyk by 021 887 3124.  

 

Inspirasie-ontbyt vir Gelowige Vroue 

Hierdie geleentheid vind plaas op 1 April om 10:00 by 
Skilpadvlei. Kaartjies kos R150 per persoon. Kontak 
Wilinda by 073 981 3372 vir kaartjies en meer inligting. 
Sien ook die kennisgewingbord vir meer inligting. 

Neem deel aan gesprek 
oor geregtigheid 

Die Verenigende Ring van 
Stellenbosch hou 'n gespreks-
geleentheid oor geregtigheid 
op 22 Maart om 19:00 by die 
VGK Idasvallei. Enige lidmaat 
wat hierdie geleentheid wil 
bywoon, is welkom en word 
versoek om net met die kerk-
kantoor te skakel sodat ons 
getalle kan deurgee en 
saamry-geleenthede gereël 
kan word. 

 

 

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  

 

Sondag 19 Maar t  2017  

          Tema    Weerlose kinders     

             Teks     Matteus 18: 2-5  

      Prediker     Chris Jones 

       09:30    Erediens  
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Dit is lydenstyd - 'n tyd van stilword en 

treur oor die wêreld en ook oor jouself. Voor in 
die liturgiese ruimte is 'n bakkie as. Gedurende 
hierdie tyd kan jy jou vinger daarin kom rol en 

'n kruisie maak op jou voorkop of hand as 
uitdrukking van verootmoediging. 

Hiermee word bekend gemaak dat Theunis Botha beroep is deur die sinode as predikant 
met opdrag Predikantebegeleiding. Diensaanvaarding is 1 Junie 2017. Baie geluk Theunis!  

Kas benodig vir stoor van klere vir vrygelate Christengevangenes 

Ons gemeente skenk op ‘n deurlopende basis kerkpakke, hemde, skoene en ander 
mansklere vir Christengevangenes wat die CLT-program gevolg het wat uit Drakenstein 
vrygelaat word. Die klere wat tot dusver by ons Gevangenisbedieningskoördineerder, Cecile 
van der Westhuysen gestoor is, gaan van nou af by pastoor Stanley Demas in die Paarl 
gestoor word sodat dit makliker is om aan gevangenes te gee. Die gevangenisbediening is op 
soek na ‘n tweedehandse kas waarin die klere gehou kan word.  As jy een het om te skenk, 
skakel as die kerkkantoor asb by 021 886 5975 of vir Cecile by 021 887 5443. 

#imagine Jeugfees 2017 (18 - 21 Maart) 
Ons dink aan al die tieners en leiers wat die #imagine-jeugfees by Megapark, 
Bredasdorp bywoon en bid dat dit ’n verrykende ervaring sal wees en dat almal 
veilig sal terugkeer. 

Wie homself gering ag soos hierdie 

kindjie, hy is die belangrikste in 

die koninkryk van die hemel. 



 

 

Ma 20/3 
Skole– 

vakansiedag 
#imagine 
Kerkkantoor is gesluit 

Di 21/3 
Menseregte-

dag 
#imagine 
Kerkkantoor is gesluit 

Wo 22/3 

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

 
MARKDAG 

 
18:45 

 

Geloofsgroei-byeenkomste 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. 

So 26/3 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens en doopgeleentheid: Theunis Botha 
Junior Kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 20 /3  tot  Sondag 26/3  

            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 Paarlskool: Paarlskool het sy ontstaan in 1978 gehad 
na aanleiding van die inisiatief van 'n groepie mense in die Paarl vir die bou van 'n skool vir 
leerders met serebrale gestremdhede. Uit erkentlikheid vir dié poging is besluit om die skool 
na die Paarl te vernoem - vandaar die naam. Die skool beskik oor die dienste van 'n groot per-
soneelkorps. Afgesien van die onderwyspersoneel, beskik die skool ook oor 'n multi-dissipli-
nêre span van fisio-, arbeids-, en spraakterapeute, 
sielkundiges, ‘n maatskaplike werker, ‘n verpleegkundige 
en leerondersteuners wat, naas die behandeling van 
leerders, ook as 'n evaluasiekliniek funksioneer.  

Projek om kerknisse te beveilig 

Ons is tans besig met ’n projek om die nisse by die kerk se 
gedenkmuur te beveilig en te omhein. ’n Gemeentelid 
Pieter Fick, is die projekleier. Die databasis van 
kontakbesonderhede van nis-eienaars en/of hul 
naasbestaandes moet ook opgegradeer word. Pieter vra 
dat alle eienaars van nisse of hulle naasbestaandes 
asseblief so spoedig moontlik vir hom sal kontak: tel 021 
886 4428 / sel 082 903 8415 / faks 086 721 5787 / e-pos 
fickpd@gmail.com. Baie dankie vir almal se samewerking in 
hierdie verband.  

As julle nie verander en soos kindertjies 

word nie, sal julle beslis nie in die 

koninkryk van die hemel kom nie. 
 

 

Die deurkollekte verlede week aan 
die Jan Kriel Instituut was 
R3 259-00. BAIE DANKIE!! 

Volgende week se deurkollekte 
gaan aan die Instituut vir Blindes. 

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 Oktober 1517 as die historiese datum. Daarom 
die tema:  “Herontdekking van die Evangelie – ‘n 
perspektief 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 veroordeling, 
verkettering en verbranding van andersdenkendes – 
iets wat telkens gebeur wanneer mense hulle 
geloofsbelydenis fanaties glo, in plaas daarvan om 
hulle geloof aarselend te bely. Ons kyk met dank-
baarheid na hierdie herontdekking van die Evan-
gelie, en hoe ons fanatieke houdings & gedrag kan 
vermy. Aanbieder: Leon Fouché 

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 Stellen-
bosch VGK gemeente in Cloetesville. Van ons lid-
mate 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 gemeen-
teverteenwoordiger by ABBA, 
Lydia Burger, by 083 277 6941 of 
llb@sun.ac.za. 

Herwinningspapier vir Huis 
Horison moet asb in die houtkas 
met die opligdeksel (in die vier-

kant, links van die hek) 
geplaas word. 

Versoek van Nagskuiling 
Gemeentelede word gevra om asb 
mansbroeke (grootte 30 tot 34) en 

manskoene (grootte 6 tot 10) vir Stel-
lenbosch Nagskuiling na die kerkkan-

toor te bring. 

Lydenstyd-installasie 
Vir Inligting oor die simboliek van die 
installasie voor in die kerk, neem die 

blou beskrywingspamflet op die in-
ligtingstafel in die leeskamer of by 

die deure.  

mailto:fickpd@gmail.com
http://www.stelwel.co.za
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