
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Oostenryk, Lichtenstein en Switserland. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Regering en regerende instansies - kabinet, provinsiale 
regering en stadsraad. Bevryding van korrupsie en onbevoegdheid. Vigs 
geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes. 
Groter eenheid tussen alle Suid-Afrikaners ongeag taal en ras; die armes, 
werkloses en gemarginaliseerdes in ons samelewing. ŉ Geseënde toekoms 

vir alle Suid-Afrikaners. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die 
herstel. Reën wat ons so nodig het en oordeelkundige gebruik van water. Almal betrokke by 
kategese, tienerkerk en groepe. 
Baie geluk aan die volgende lidmaat wat vandag verjaar: Zonia Lamprecht (La Clémence). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #87 Is jy 'n "earth keeper"? Hierdie Valentynsdag is ook 'n 

spesiale dag vir die aarde. Dit is Earth Keepers Day". Vry vertaal, omgee-en- 
sorg-vir-die-aarde-dag: 'n dag waarop ons dankie sê vir mense wat hard werk 
om die natuur te bewaar; wat opstaan teen onreg en die uitbuiting van die 
natuur en haar hulpbronne. Ons is hopelik almal "earth keepers" deurdat ons 
water bespaar, alles herwin wat herwin kan word in ons huise, nie rommel strooi nie ... en 
so kan ons aangaan met die lys. 14 Februarie is tradisioneel die dag van liefde … Hierdie 
jaar is dit ook die dag waarop ons ons liefde vir die aarde vier en die mense wat as't ware 
veg vir die aarde, ondersteun. Dit is ook Aswoensdag, die begin van Lydenstyd ... Hoe kan 
die herinnering aan Jesus se lyding ons ook help en bewus maak van die skepping se lyding? 
En mag dit ons aanspoor om "earth keepers" te wees: mense wat "baklei" vir die behoud 
van die ganse skepping. Mense wat passievol water spaar, want als wat leef en beef is 
afhanklik daarvan, mense wat hulle verlustig in die natuur sodat alles kan floreer. 

Internasionale Studentebediening Die Universiteit van Stellenbosch trek duisende 
buitelandse studente, waaronder ook toekomstige leiers in hulle lande. Die internasionale 
studentebediening van Jurie en Magdaleen Goosen wil vanjaar met die hulp van mede-
werkers fokus op die geestelike ontwikkeling van leiers en dissipelmakers. Hulp met die 
aanleer van Engels en ŉ seminaar oor kultuurskokke en aanpassing word ook aangebied. ŉ 
Retraite vir leiers word van 23 tot 25 Februarie in die Strand gehou. Meer lokale word 
benodig vir die groeiende bediening, ook as gevolg van groter skakeling met ander univer-
siteite in die Wes-Kaap. Bid asseblief vir die Here se seën op hierdie bediening en vir die 
fondse om dit te ondersteun. Kontak Jurie by 083-2355-920 of Magdaleen by 082-427-
2924 of e-pos na goosens@isales.co.za. 

Biddag vir Opvoeding en Onderwys Gedurende 1 tot 31 Maart vind die driejaarlikse be-
heerliggaamverkiesings by skole plaas. Met die sowat 300 000 mense wat by 23 719 skole 
verkies moet word en gegewe die uitdagings wat onderwys op elke vlak landwyd ervaar, 
vra ons lidmate se voorbidding. Dit is ook ‘n wonderlike geleentheid om diensbaar te wees 
en ‘n verskil te maak en om die vennootskap tussen kerk, skool en ouers te verstewig.  N
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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 11 Februar ie 2018  
Biddag vi r  opvoeding en onderwys  

         Tema     Om God se stem te hoor ... 

           Teks     Gen 3: 8-13; 1 Sam 3: 1-10; Jes 6: 8-9 & Heb 1: 1-3a 

    Prediker     Anton van Niekerk  

         09:30   Erediens  

         09:30   Kleuterkerk en junior kategese 

         18:00     Tienerbediening: Leon Cronje - Leef binne God se  
    verhaal 2 
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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 Lid-

mate jou sal ontmoet. Kom 
geniet ook ’n koppie tee in 

die vierkant. 

Kombers kry ’n 
huis! Corlia Cloete is die 

gelukkige wenner van die 
gehekelde kombers wat 
tydens die Lentefees 
uitgeloot is. Sariana van der 
Vyfer het hierdie kombers by 
Kotie de Villiers van Laings-
burg gekoop en aan die ge-
meente geskenk. Hier oor-
handig Nina van Niekerk die 
kombers aan Corlia.  

Teken in op ons elektroniese nuusbrief! 
Hoe gaan jy te werk? Besoek ons webwerf, www.stelwel.co.za, 
kliek op “kontak ons” en kies “teken aan op ons E-nuusbrief”. 
Volg die maklike stappe en siedaar, jy ontvang Vrydagoggende 
’n vriendelike hallo-sê van die kerkkantoor om jou te herinner 
aan alles wat gedurende die naweek en komende week gebeur 
en nuus waar jy betrokke kan raak of kan help! 

Lydenstyd en Aswoensdag 

Jy word uitgenooi na twee 
Aswoensdag meditatiewe 

geleenthede op Woensdag 14 
Februarie. Daar sal om 07:00 en 

weer om 19:00 ’n geleentheid 
in die konsistorie wees. Die 

geleenthede sal eenders wees 
alhoewel die 19:00-geleentheid 

meer kontemporêr aangebied 
sal word. Aswoensdag help ons 

om onsself voor te berei vir 
Lydenstyd wat voorlê.  

mailto:goosens@isales.co.za


 

 

Wo 14/2 

 
07:00  
19:00 

Aswoensdag 
Wydingsdiens (Elzanne van der Westhuizen) 
Lydensmeditasie (Elzanne van der Westhuizen) 
GEEN GELOOFSGROEI, TEETUIN of MARKTAFEL. 

So 18/2 

09:30 
09:30 

 
18:00 
19:00 

Erediens: Elzanne van der Westhuizen 
Kleuterkerk en junior kategese 
Kerkbiblioteek na die erediens 
Tienerbediening 
Gespreksgeleentheid: Anton van Niekerk 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 12 /2  tot  Sondag 18/2  

            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 verlede week vir 
die Alta du Toit-skool was R1 783. 

Baie dankie! Volgende week se 

deurkollekte gaan aan die ACVV.  

Die deurkollekte vandag gaan aan Jeugwerk: Die visie van die Taakspan vir Jeug en Familie 
is om vir alle generasies ruimte te maak binne die kerk. Daarvoor doen ons navorsing, 
fasiliteer gesprekke en ontwerp prosesse wat gemeentes self kan gebruik om in hulle eie 
konteks hierdie uitdaging die hoof te bied. Die taakspan ondersteun dit met materiaal wat 
ontwikkel word en kursusse wat aangebied word. Voorbeelde hiervan is KiX-bediening 
(Kinderkrans), Padlangs ouerskap en Kontak Kategese, die gemeente-pakket en die tiener-
fees van 2018, #imagine. By die Vennootskap vir Familiebediening dink gemeentes saam oor 
hoe hulle familiaal kan werk. Kontak gerus die Jeugkantoor met jeug- en familieverwante 
sake (jeug@sun.ac.za).  

 Ons Barmhartigheidstema vir 
Februarie is die Jeug. 

Ons deurkollektes vir die Sondae in Februarie is 
vir Alta du Toit-skool, Jeugwerk, ACVV en 

Stellenbosch Jeuguitreik.  

Ons gemeente samel elke maand iets in wat by die 
tema pas. Februarie samel ons 

SKOOLBENODIGDHEDE in. Bydraes kan in die 
mandjies by die deure geplaas word, of bring dit 

asb kerkkantoor toe. Baie dankie! 

Betaal met 
Snapscan! Onthou 

asb om die “Enter 
Reference” in te vul. 

Die liefde is 

die sement 

wat al die 

ander gawes 

in ’n sinvolle 

eenheid 

bymekaar-

hou. 

Johan Cilliers 
 

 

Geloofsgroei: eerste semester 
Hierdie jaar begin ons weer met 'n sewe-weke- 
saamstap deur die Here se Woord. Hierdie jaar 
spesifiek oor die Bybel. Tydens die sewe weke 
gaan ons kyk na die Bybel as Spieël, Stem, Balsem, 
Wet, Bril en Lamp, Swaard asook Anker. 

Ons geloofsgroei gaan begin met 'n inleidende 
saamgesels en ontdekking van die ontstaan van 
die Bybel. Daarna volg ons die sewe weke se me-
tafore soos dit ook weekliks in die eredienste 
uitgepak sal word. Hierna kyk ons na hoe ons die 
Bybel leef elke dag. Hoe ons die Bybel lees en dan 
leef binne God se groot verhaal, help ons om die 
konteks van die Bybel te verstaan en die Bybel 
verantwoordelik te gebruik in ons lewens elke 
dag. Daar is weer twee geleenthede elke 
Woensdag om 09:00 en 19:00 by die kerk in die 
konsistorie. Aanbieder: Leon Cronje 

HUISGELOOF is elke week beskikbaar 
om van ons webblad af te laai by 

www.stelwel.co.za. 
Kopieë is ook by die deure beskikbaar.  

Herwinningspapier vir Huis Horison 
moet asb in die houtkas met die op-

ligdeksel (in die vierkant, links van die 
hek) geplaas word. 

7-weke Preekreeks-boekies 

Die boekies vir die 7-

weke Preekreeks is 

by die deure of die 

kerkkantoor 

beskikbaar teen R20 

elk. 

Kuier saam met die Sonderbriekers! 
Die Sonderbriekers se eerste byeenkoms is vanjaar op Woensdag 21 Februarie om 10:00 in 
die kerksaal. ESTELLE CONDRA uit Nashville, Tennesee, wat 27 jaar ’n dramaskool daar be-
dryf het, kom spesiaal vir ons kuier. Sy sal Afrika-verhale en ’n komiese vertolking aanbied. 

Dit sal beslis die moeite werd wees om haar persoonlik te beleef! 
Kaartjies kos R50 per persoon en sluit tee en versnaperinge in. Inbetaling by die kerkkantoor 

voor of op Donderdag 15 Februarie. 

Pastorale versorging van wyke 
A-wyke: Leon Cronje 
B-wyke: Elzanne van der Westhuizen 
C-wyke: Monty Sahd 

Medewerkers:  
Paradyskloof Villas: Daniël Louw 
La Clémence: Neels Lamprecht 
Geluksoord: Pieter Voigt 

Wanneer lidmate ’n leraar nodig het 
(huisbesoek of een of ander nood), 
skakel hulle die leraar van hul keuse, 
of die kerkkantoor (021 886 5975). 
Elzanne se kontaknommers is 021 
880 1599 / 074 144 9226. Monty en 
Leon se nommers is op die almanak. 

Kosskenkings gevra vir ons 
kerkkombuis 
Christa Vorster wat 
Maandae kos vir 
Nagskuiling in ons 
kerkkombuis kook, 
vra dat gemeen-
telede asseblief 
hoendervleis en 
maalvleis sal skenk sodat hulle kan voortgaan om op 
Maandae voedsame kos aan Nagskuiling te voorsien. 
Bel gerus vir Christa by 083 719 7999 indien jy kan 
help. Alle vars groente en kos soos pasta, rys en 
blikkieskos is ook welkom. Baie dankie aan almal wat 
reeds hierby betrokke is! 

mailto:jeug@sun.ac.za
http://www.stelwel.co.za

