
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Karibiese Eilande (29 eilande met 35 miljoen men-
se): Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Kuba, Domini-
ca, Dominikaanse Republiek, Grenada, Guyana, Haïti, Jamai-
ka, Sint Kitts & Nevis, Sint Lucia, Sint Vincent en die Grena-
dines, Suriname, Trinidad en Tobago. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Gesondheids– en maatskaplike dienste - hospi-
tale en klinieke, medici, verpleërs en paramedici. Aanslag op 

die tesourie – bevryding van korrupsie en onbevoegdheid. Vigs geïnfekteerdes en -geaffek-
teerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes. Reën wat ons so nodig het en die omsigtige 
gebruik van water. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die 
herstel. Geloofsverdieping in koninkrykstyd. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Emma Beukes (Coronata), 
Maureen de Villiers (Elbertha), Jani Geyer (Brandwacht) en Ronél van der Ahee (Rokewood). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #70  Met die gemeenskapstuin in gedagte, kom ons dink vandag aan 

ons gemeenskap as mense, aan die aarde en aan die ganse skepping. Hoe reik ons as mense 

na mekaar toe uit? En hoe reik ons uit na die skepping rondom ons? Hoe praat ons met 

mekaar - hoe hanteer ons die skepping? Ons is mos almal deel van die groter geheel en ons 

kan onsself nie afskei van die res van die mensdom óf die skepping nie. Die hele skepping is 

ineengeweef. Daarom is ons sorg vir mekaar en spesifiek vir diegene in nood, so 'n groot 

uitdrukking van ons liefde. Ons kan nie net op die natuur fokus nie, maar moet ook op me-

kaar fokus. Ons dade nóú het 'n invloed op die hele natuur - mense ingesluit. Hoe ons nóú 

mors (of nie mors nie) met die water wat ons het, beïnvloed ook ons nageslag en die 

toekoms van diere en plante. Met 'n tuin vir die gemeenskap kan ons sorg vir 

en uitreik na ander in nood. Ons kan wys dat ons omgee vir die natuur. So 

fokus ons verder in die toekoms in, eerder as net die hier en die nou genieting 

van die gawes wat die natuur vir ons gee. Liefde vir God, liefde vir mense, 

liefde vir die grond, plante en diere - alles loop hand aan hand. GEE OM! 

Nuwe Lidmaatbediening 
Is jy lief vir mense? Wil jy graag ander 
altyd laat welkom voel? Is jy ’n mens-

mens? Dan is die Nuwe Lidmaatbe-
diening nét die bediening vir jou om by 

betrokke te raak!  

Skakel Christa Fouché by 073 188 6739 
as jy meer inligting oor hierdie be-

diening wil hê en moontlik wil help met 
nuwe idees en voorstelle. 

Beveiliging van nisse Pieter Fick sal op 6 

en 13 Augustus by die nisse se ingang wees om 
mense te wys hoe om toegang tot die nisse te 
verkry. Die hek na die nisse sal vanaf 6 Augustus 
2017 gesluit word. Die prosedure en kode om 
toegang te verkry, is besikbaar by die kerkkantoor 
vir familie en eienaars van nisse. Baie dankie vir 
almal wat bydraes en insette tot die projek 
gelewer het. Indien u enige probleme ondervind, 
kontak asseblief vir Pieter Fick 082 903 8415.  

 

 

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 -

 

Sondag 6  Augustus 2017  

        Tema       'n Bejammerende God? Jesus versorg siekes en 

     voorsien kos.  

         Teks        Matteus 14: 14-21 

  Prediker        Nadia Marais 

     09:30   Erediens 

     09:30   Kleuterkerk en junior kategese  

     18:00     Tienerbediening: Golden Oldies reeks: Ester 

    (Leon Cronje) 
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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 koppie 

tee in die vierkant. 

Dankie Welgelegen! Baie dankie aan almal wat 

gereageer het op die versoek om etes vir ’n 
behoeftige egpaar te borg. Soos altyd klop 
Welgelegen se hart warm!  

Ons eie gemeente-tuin 
Ons wil graag met 'n gemeente-
tuin begin. Ons het reeds plant"-
bokse" en soek na goeie 
tuingrond en kompos asook 
plantjies of saad [groente en 
kruie]. Voorts sal 'n reënwater-
tenk ons help om die tuin aan die 
gang te hou. Kom help en kom 
maak 'n verskil. As jy groen 
vingers het en ons verder van 
raad en daad kan en wil bedien, 
laat weet asb die kantoor. 

Die vermeerdering van die blikkies! 
Oor die volgende 5 weke wil ons kyk of ons ‘n 1 000 
blikkies kos kan insamel om die groot kosnood in ons 
omgewing te help verlig. Bring elke Sondag ’n blikkie 
of meer en kom sit dit hier op ons spenskas voor in 
die kerk. Kom kyk elke Sondag hoe word dit meer ... 
Ons sal dit uitdeel aan organisasies wat ons dorp se 
mense in groot voedingsnood probeer help. Kyk of jy 
kan help om hierdie Barmhartigheidsmaand ‘n verskil 
te maak. (Nie bederfbare produkte soos olie, 
tamatiesous, mayonnaise, pasta, rys, stampmielies & 
bone, mieliemeel, soja, sopmengsels, geurmiddels, 
grondboontjiebotter, koffie, tee, suiker en langlewe-
melk is ook baie welkom). Produkte kan in die week 
by die kerkkantoor ook afgelaai word of in die 
mandjies by die deure geplaas word. 



 

 

Ma 7/8  Laaste dag vir doopaanmelding vir September. 

Wo 9/8 

 Nasionale Vrouedag 
Geen Geloofsgroei, Teetuin, Markdag of Bybelstudie vir huishulpe agv 
publieke vakansiedag. 

Do 10/8 
09:00 - 12:00 Naaldwerkgroep: Kontak Anette Cronje by 021 886 5115 as jy saam wil 

kom werk aan al die projekte wat hulle aanpak. 

So 13/8 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens en Nagmaal: Monty Sahd 
Kleuterkerk en junior kategese 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 7/8  tot  Sondag 13 /8  

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

kant, 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 is 

nightshelter@stellenbosch.co.za. Ons gemeente se verteenwoordiger is Marietjie Visagé 

(mriki.visage@gmail.com of 082 394 0243). 

Lentefees 2017: Saterdag 9 September 
Vanjaar se Lentefees vind plaas op Saterdag 9 September en die reëlings 

daarvoor is baie goed op dreef. Die dienswerkers sal binnekort by jou 

kom aanklop met die kollektelys waarop jy jou hulp en skenkings kan 

invul. Skenkings kan by die kerkkantoor afgegee word en jy kan ook die 

konvenors direk skakel as jy wil hulp aanbied - hul selnommers en e-posadresse is op ’n 

pamflet wat by elke besoekpunt afgee sal word en ook binnekort op die webwerf. 

* Jy kan ook vanjaar weer wyn vooraf bestel - ’n bestelvorm is op die webwerf beskikbaar en 

sal ook by elke besoekpunt afgelewer word. 

* Onthou om betyds jou Karoolam te bestel - vóór Maandag 21 Augustus by 

tokkie@sapex.co.za of 083 635 4198. Die lam is R95/kg en is opgesaag en verpak soos volg: 

alles opgesaag behalwe 1 heel boud, 1 heel blad en 1 heel rib. Aflewering vind plaas rondom 

7/8 September by die kerk. 

* Die Wit Olifante tafel vra dat jy sommer vroeg al vanjaar jou huis sal springclean en alle 

skoon, heel en bruikbare items wat oorbodig is, na die kerkkantoor sal bring. 

* Kontak Christelle Otto by 021 886 5975 of skriba@stelwel.co.za vir enige Lentefeesnavrae. 

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

kry ’n kopie by die deur.  

            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) 

 

 

Die deurkollekte die vorige 2 
weke was:  

23 Julie - R1 515.50 vir 
Hugenote Kollege. 

30 Julie - R2 259 vir die Be-
diening aan Dowes en die In-

stituut vir Dowes.  BAIE 
DANKIE!! Volgende week se 

deurkollekte gaan aan Stellen-
bosch Voedingsaksie. 

GELOOFSGROEI 
Ons Geloofsgroeibyeenkomste is Woensdae om 
09:00 en 19:00. Die reeks van 9 weke handel oor 9 
uiteenlopende karakters in die Bybel - bekende 
karakters oos Mirjam en Eli asook minder bekendes 
soos Gulda en Jefta. Die handleiding, Ook jou lewe is 
in God se hand deur Kobus Hattingh, gaan gebruik 
word. Monty Sahd is die aanbieder van Geloofsgroei 
tydens die derde kwartaal. Almal is welkom! 

Versoek van die Internasionale 
Studente Bediening 
Ons benodig dringend ‘n fiets, ‘n bed en enige goeie 
bruikbare huisware en meubels om te gebruik in die 
bediening aan internasionale studente. Nuwe stu-
dente het onlangs aangekom en kry baie swaar in 
die koue terwyl hulle vir die uitbetaling van hul 
beurse wag. Die meeste van hulle kom van lande 
waar hulle nie hierdie koue ken nie, so ons het ook 
warm baadjies, beddegoed en matte nodig. Kontak 
Magdaleen Goosen 082 427 2924 / goosens@ 
isales.co.za of lewer dit by die kerkkantoor af. 

Fokustekste: 

(aanvullende tekste 
om te lees wat 

aansluit by vandag se 
preekteks) 

* Psalm 17: 1-7, 15 

* Romeine 9: 1-5 

* Genesis 32: 22-31 

Lesotho-uitreik Ons reël hierdie jaar die sewende 

Lesotho uitreik. Ons gaan weer tydens die September/

Oktober vakansie na Maphutseng in Lesotho waar ons 

saam met August Basson na die gemeenskap gaan uitreik. 

24 tieners vanuit ons gemeente en Moederkerk se 

tienerbedienings gaan saam asook ses leiers. Hou hierdie 

spasie dop vir spesiale behoeftes en gebedsversoeke en bid 

nou reeds vir die Here se seën op die werk wat ons saam 

met Hom daar gaan doen.  

Diensgeleenthede 

Stellemploy 

Stellemploy, wat opleidingsprogramme 
aanbied vir werklose mense, vra die 

gemeente se geldelike steun vir ’n 
fonds vir die aankope van broeke en 

skoene vir baie behoeftige sjefstu-
dente. Daar is byvoorbeeld tans ’n be-

lowende student wat in ’n weeshuis 
grootgeword het, wat ondersteun 
moet word. Vir meer inligting, kan 
Betta Augustyn gekontak word by 

betta@stellemploy.org of 
021 886 4744 of 072 200 3313. 

Huis Horison 
Dringende behoeftes is winterlakens 
en duvet-stelle vir van die inwoners 

wat nie meer familie het wat na hulle 
kan omsien nie. Dan benodig hulle 

ook swaardiens-plastiekhandskoene 
vir die mense wat by hul herwin-

ningsafdeling werk. Ook voetsorg-
items vir die voetsorgprojek: 

koeksoda, Engelse sout, tafelsout, 
melksalf, olyfolie, naelknippers en 

voetvyle. Die nagsorgpersoneel het 
opleiding ontvang om gereeld vir die 
inwoners voetversorging te doen om 

hul voete gesond te hou en om 
tasdeprivasie teen te werk. Alle items 
kan na die kerkkantoor gebring word. 
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