
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Djibouti en Somalië. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Gesondheids- en maatskaplike dienste - 
hospitale en klinieke, medici, verpleërs, paramedici, 
aanslag op die tesourie – bevryding van korrupsie en 
onbevoegdheid. Vigs geïnfekteerdes en -ge-affek-
teerdes. Dwelmafhanklikes en –geaffekteerdes.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, 
diegene onder behandeling en aan die herstel.  

Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Carla Collins (Bergbosch), Anschia 
Russell (Rokewood), Erna Schoonees (Binnekring), Sarietjie van der Merwe (Starrenburg), 
Willem van Wyk (Kaneel) en Frances Walters (Skadu). 

Geroep Gewillig Gestuur   

Marktafel woeker voort! 
Kom kyk Woensdae van 09:00 

tot 12:00 watter vars produkte 

ons verkoop. Die res van die 

week is beskuit, koekies, 

konfyt, heuning en eiers 

steeds beskikbaar en as jy ge-

lukkig is, ook nog vars produk-

te! (Die Marktafel vorm deel 

van die Lentefees.) 

Beveiliging van kerknisse 
Die doel van die projek is om die area om die nisse te beveilig en maklike en veilige toegang 
vir die eienaars en besoekers te gee. Besonderhede oor die toegang sal aan alle betrokkenes 
verskaf word na voltooiing van die projek. Ek doen namens die kerk ŉ vriendelike beroep op 
eienaars van nisse (en/of familie van eienaars) om, as u wil, ŉ vrywillige skenking te maak vir 
die projek. Donasies kan op een van die volgende maniere gedoen word:  
1. Bankoordrag. Die kerk se bankbesonderhede is: Stellenbosch-Welgelegen NG Kerk; 
Nedbank; Taknommer 149821; Rekeningnommer 1498046320; verwysing NISSE plus u van 
of  
2.Plaas ŉ donasie (in ŉ koevert) in die kollektebordjie. Merk die donasie met die woord  
NISSE en u van. 
Vir enige verdere besonderhede kontak my, Pieter Fick, by 082 903 8415. 

Dietrich Bonhoeffer oor dankbaarheid … Ons vra groot dinge wanneer ons bid en ons ver-
geet om dankbaar te wees vir al die klein dingetjies - of miskien is hulle nie so klein nie - wat 
ons daagliks ontvang. Maar hoe kan God groot dinge toevertrou aan hulle wat die kleine nie 
in dankbaarheid uit sy hand ontvang nie? 

 

 

W E L W E E K  
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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 -

 

Sondag 30 Apr i l  2017  

           Tema     Bly by ons Heer! 

              Teks     Lukas 24:15-35. 

       Prediker     Monty Sahd 

        09:30     Erediens  
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Fokustekste: (Aanvullende 
tekste om te lees wat aansluit 

by vandag se preekteks)  

* Psalm 116: 1-4, 12-19 
* Handelinge 2: 14a, 36-41 

* 1 Petrus 1: 17-23 

Gemeente-ete 

Ons gaan weer heerlik saamkuier 

by Piet en Liezl Smal se Blue Creek 

Wines (op die Blaauwklippenpad) 

met sop as voorgereg, burger & 

tjips as hoofgereg en ’n warm na-

gereg - alles vir slegs R70 per per-

soon! Omkring dus solank Sondag 28 Mei 2017 in jou 

dagboek en op jou kerkalmanak. Kom koop jou kaartjie 

vroegtydig by die kerkkantoor (vóór 19  Mei). 

Dankbaarheidsmaand is om die draai 
Die dienswerkers is gereed om die nuutste Welgelegeners 
en Dankbaarheidsmaandkoeverte en -pamflette in die 

gemeente te versprei. 
Meimaand is Dankbaar-
heidsmaand. Kom ons as 
gemeente werk saam en 
maak dit ’n reuse 
sukses! Ons sluit vanjaar 
Dankbaarheidsmaand af 
op Sondag 28 Mei met 
’n Dankfees asook ’n 
gemeente-ete. Kom vier 
saam fees! 

Raak betrokke 

As jy nog twyfel waar jy wil in-

skakel by die gemeente, lees 

gerus die agterste drie blaaie 

van die kerkalmanak. Dit bevat 

waardevolle inligting oor al die 

aksies wat ons gemeente 

ondersteun. 

Pinksterverwagting 
“Ek sal julle doop met die 
Heilige en met vuur - Ek stuur 
die Trooster.” Ons betree nou 
die tyd van opgewonde ver-
wagting - al bloei die vyeboom 
nie en is die aarde verskroei. 
(Daniël Louw oor die rangskik-
king in die kerk tydens Paastyd) 



 

 

Ma 1/5  Werkersdag 

Di 2/5 17:30 B-Aksievergadering in die komiteekamer. 

Wo 3/5 

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. 

Do 4/5 
09:00 - 12:00 Naaldwerkgroep: Kontak Anette Cronje by 021 886 5115 as jy saam wil 

kom werk aan al die projekte van hulle aanpak. 

So 7/5 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens: Chris Jones 
Junior kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 1/5  tot  Sondag 7 /5  

            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 gespesia-
liseerde pastorale hulp.  

Skakel 082 896 2089. 

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

kant, links van die hek) 
geplaas word. 

ACVV vra tweedehandse klere en 
tweedehandse produkte 
Die ACVV het ’n tekort aan veral klere vir behoeftiges. 
Alle tweedehandse artikels wat in ’n werkende toestand 
is, behalwe boeke en rekenaars, is welkom – meubels, 
kombuisware, alle huisware, komberse en gordyne, 
kussings, radio’s, ornamente in ’n goeie toestand en 
enige iets wat hulle in hulle tweedehandse winkeltjie kan 
verkoop. Fondse wat hier ingesamel word, word weer 
teruggeploeg in die behoeftige gemeenskap. Sommige 
produkte word ook direk deur maatskaplike werkers aan 
behoeftige mense gegee. As jy ‘n groot hoeveelheid 
bruikbare goed in ‘n aanvaarbare toestand het wat jy op 
een slag wil skenk, kan dit ook by jou huis opgelaai word 
deur die ACVV.  Die kontakpersoon is hulle hoof, ‘n 
lidmaat by ons, Suzaan Brits. Haar nommer by die ACVV 
is 021 883 3015. 

Die deurkollekte vandag gaan aan die Arbeidsbediening: Arbeidsbediening is ’n ekumeniese, nie-

winsgewende maatskappy – ’n diensarm van Christelike kerke wat alle mense in die werkplek landswyd 
ondersteun. Hierdie bediening verteenwoordig die hele kerk van Christus in die werkplek en is as sodanig 
gerig op mense en hulle werksituasies. Dit is spesifiek gerig op behoeftes en uitdagings: “ons bemoedig 
hulle om as sy verteenwoordigers geloofsgetrou te leef en te werk, asof vir die Here self (Ef 6:7). Ar-
beidsbediening bied ook relevante opleidingsprogramme aan wat nie net waarde toevoeg tot die lewe 
van individuele werknemers nie, maar ook bydra tot die sukses van maatskappye en organisasies.” 

 

 

Die deurkollekte verlede week aan 
Stellemploy was R2 769.  

BAIE DANKIE!! 
Volgende week se deurkollekte 

gaan aan 
Gemeente-Ontwikkeling. 

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

kry ’n kopie by die deur.  

Naaldwerk 

Ons is op soek na mense wat reeds 
gesnyde materiaal in eenvoudige 
babasakke sal omskep. Ons het ’n 
groot hoeveelheid uitgesnyde sakke 
in die kerkkantoor, asook instruksies. 
Die Bless a Baby-projek voorsien 
sakke (wat deur ’n ander gemeente 
gevul word met babaprodukte), aan 
behoeftige nuwe ma’s wat ontslaan 
word uit hospitale in ons omgewing.  

GELOOFSGROEI 
“Geloofsgroei” is elke 
Woensdag 09:00 & 
19:00. Die tema vir 
hierdie kwartaal is: “Oor 
Engele en Duiwels – ‘n 
hermeneutiese oefening 
in Skrifinterpretasie.” Engele en duiwels verskyn en 
verdwyn in die Bybel - soms is hulle meer prominent 
en soms glad nie in tel nie. En dan is daar mense wat 
meer van engele en duiwels weet as van die Een oor 
Wie die Bybel gaan, naamlik Jesus van Nasaret. Ons 
kyk hierdie kwartaal na hierdie verskynsel … en dit is 
sommer terselfdertyd ‘n goeie oefening in hoe ‘n 
mens die Bybel verstaan, watter sake ‘n rol speel, en 
hoe ons dit minder of meer verantwoordelik kan 
doen. Almal is welkom, jy val in en uit soos dit jou 
pas. Aanbieder: Leon Fouché.  

B-aksie vra jou hulp 
Ons is op soek na vrywilligers wat by 
geleentheid  binne sake-ure sken-
kings van produkte by van ons barm-
hartigheidsorganisasies kan aflaai. 
 

As jy bereid is dat die kerkkantoor 
jou by geleentheid bel om skenkings 
by een van ons plaaslike hulporga-
nisasies af te laai, skakel asb vir 
Noëlline Lutz by die kerkkantoor 
021 886 5975 of stuur ‘n e-pos na 
ontvangs@stelwel.co.za. 
 

Die organisasies waar ons soms sken-
kings wil aflaai is: Die ACVV in Merri-
manlaan, Nagskuiling in Tennantville, 
Huis Horison in Onder-Papegaaiberg, 
Jeuguitreik by Du Toit Stasie, 
Safehouse naby Stellenbosch Hoër-
skool en Voedingsaksie by die Wood-
mill naby die Devonvalleipad. Hierdie 
aflaaigeleenthede is net van tyd tot 
tyd – nie te dikwels nie. 

Kosskenkings gevra vir ons kerkkombuis 

* Ons koster, Ria Janse van Rensburg, en haar span 

helpers wat Maandae kos vir Nagskuiling kook in ons 

kerkkombuis, vra dat gemeentelede asseblief 

hoendervleis en maalvleis sal skenk sodat hulle kan 

voortgaan om op Maandae voedsame kos aan Nag-

skuiling te voorsien. Bel gerus vir Ria by 021 886 

5975 indien jy skenkings wil maak of kontakte het 

waar vleis goedkoper aangekoop kan word. Alle vars 

groente en kos soos pasta, rys en blikkies kos is ook 

welkom. 

* Brode en rolletjies asook smere en voedsame 

vulsels is ook baie welkom vir die broodjies wat 

weekliks hier in die kerkkombuis gemaak word vir 

die Jamestown Sounds Musiekprojek se koorkinders 

van Laerskool Cloetesville. 

Baie dankie aan almal wat reeds hiermee help en 
betrokke is! 

http://www.stelwel.co.za
mailto:ontvangs@stelwel.co.za

