
 

 

VOORBIDDING:  
Wêreld: Karibiese Eilande [29 eilande met 35 miljoen mense]: oa Kuba, Jamaika, Suriname.  Oplossing 
vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur; vir almal wat geraak is deur die 
aanval op die kerk in Frankryk. 
RSA & Dorp: Vrede, nugterheid & verdraagsaamheid tydens en na die munisipale verkiesing 
Woensdag. Gesondheids- en maatskaplike dienste - hospitale en klinieke, medici, verpleërs, paramedi-
ci, Vigs geïnfekteerdes en geaffekteerdes / dwelmafhanklikes en geaffekteerdes.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder 
behandeling en aan die herstel. 
Meegvoel: Meegevoel met Herta de Villiers wie se oudste broer 
oorlede is. 
Saam bly: Ons is saam bly met Theunis en Lizette Botha met die ge-
boorte van hul tweede kleinseun.  
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Antoinette 
de Swardt (Botma), Gerrie Jonas (Elbertha) en Rudolf Oosthuizen 
(Somerset-Wes). 

GROENgedagte #33 Wêreld Leeudag. Ons kyk hierdie kwartaal na 'n klompie 
spesiale dae waarvan ons dalk nie eens weet nie. Hierdie dae het alles te doen met 
ons omgewing en ons as mense se interaksie daarmee – sal ons altyd onthou dat 
ons nie buite die omgewing staan nie, maar onlosmaaklik deel is van die ekologie. 
Wêreld Leeudag word op 10 Augustus gevier. Leeus kom tans vry in die natuur voor 
net in sub-Sahara Afrika en 'n klein groepie in Indië. Oor die laaste 50 jaar het leeu-
getalle drasties afgeneem en buite nasionale parke kom hulle amper glad nie meer 
voor nie. Hulle word bedreig deur habitatverlies, verlies aan prooi, mens-wildlewe-
konflik, trofeejag, stroping, siekte en inteling. In Suid-Afrika is geblikte leeujag 'n 
baie kontroversiële saak, maar kan ons ons indink dat leeus net geteël 
word om hulle te laat skiet deur skatryk jagters? Ons noem die leeu nie 
verniet die koning van die diere nie. Dink op Wêreld Leeudag weer aan 
die leeu en doen jou deel om te herwin en water te bespaar en jou 
koolstofvoetspoor te verklein. Ter wille van oorlewing. 

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

kopie by die deur.  

Geroep Gewillig Gestuur   

In die tyd tot ons beskikking is dit 
ons plig om soveel goeie goed as wat 
ons kan, aan alle mense wat ons kan, 
op al die maniere wat ons kan, te 
doen. - William Barclay 

S o n d e r b r i e k e r s  
Ja ja … die vere kraak en die 

vonkproppe sukkel in die koue 
maar moenie mismoedig wees nie. 

Die Lente is oppad en ook die 
blomme!! Hou hierdie ruimte dop 
volgende Sondag en maak solank 

'n kring om die laaste week van 
Augustus en die eerste week van 

September … ???  

 

 

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 31 Jul ie  2016  

Tema en Teks: “Too heavenly minded for any earthly good?” 

   Kolossense 3: 1-11  

         Prediker: Leon Cronje  

     09:30 Erediens en Nagmaal  

       Junior kategese en kleuterkerk  

     18:00 Tienerkerk: Die liefde is geduldig en vriendelik (Ruan] 
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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 ont-

moet. Kom geniet ook 

’n lekker koppie tee in 

die vierkant en neem 

boeke uit by die 

biblioteek.  

www.stelwel.co.za ondergaan makeover 
Selfde adres, maar ná ‘n 
totale nuutmaaksessie is 
ons nou reg vir die vol-
gende 50 jaar van ge-
meente-saam-wees en gemeente-saam-doen! Besoek 
www.stelwel.co.za en gaan teken aan op die nuusbrief sodat jy 
ook op hoogte kan bly van al die belangrike gebeurtenisse en ak-
sies in Stellenbosch-Welgelegen gemeente.  

Fokustekste: 

(Aanvullende tekste om 

te lees wat aansluit by 

vandag se preek) 

* Hosea 11: 1-11 

* Psalm 107: 1-9, 43 

* Lukas 12: 13-21  

Markdag ook op 3 Augustus (van 9 -12)!  
Omkring Woensdag 3 Augustus in 
jou dagboek. Dit is nie net stemdag 
nie, maar ook MARKDAG hier by die 
kerk! Gaan stem vanjaar vroeg en 
kom kuier verder by die kerk. Ons 
gaan jaffles verkoop, kerrie -en-rys, 
pannekoek en sop asook al die 
heerlike vars– en ingemaakte 
produkte van die marktafel. Daar sal ook heerlike sjokolade 
koek, melktert en koffie en tee wees as jy jouself wil bederf 
omdat jy reg gestem het ... Bestel teen Maandag 1 Augustus 
om teleurstelling te voorkom.  
 

* Jaffles @ R15 * Pannekoek @ R20 vir 5 * Kerrie -en-rys @ 
R30 ‘n bakkie * Sop @ R10 per koppie of R40 per liter. Alle 

fondse gaan vir die Lentefees. Maak seker jy kuier saam!  

Niemand is nut-
teloos in hierdie 
wêreld as hy ander 
mense se laste 
ligter maak nie. 
Charles Dickens 

http://www.stelwel.co.za
http://www.stelwel.co.za


 

 

Ma 1/8  Laaste dag vir doopaanmelding vir September 

Di 2/8 
17:30 B-Aksie vergadering in die komiteekamer 

Wyksrade kom byeen 

Wo 3/8 

09:00 - 12:00 
18:45 

MARKDAG (maar gaan stem eers!) 
Bybelstudie vir huishulpe: Mientjie Uys 021 886 4320. 
(Geen geloofsgroei-byeenkomste of teetuin agv stemdag.) 
 

Do 4/8 
09:00 - 12:00 Naaldwerkgroep: Kontak Anette Cronje by 021 886 5115 as jy wil kom 

saam werk aan al die projekte wat hulle aanpak. 

So 7/8 
 

09:30 
 

Erediens en Doopgeleentheid: Leon Fouché oor Christene & onreg – 
vriende of vyande? [Jesaja 1:1, 10-20] 
Geen junior kategese en kleuterkerk agv langnaweek 
Geen tienerbediening agv langnaweek 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 1/8  tot  Sondag 7 /8  

Verlede week se 
deurkollekte aan Stel-
lenbosch Nagskuiling 

was R3 001.  
Baie dankie! 

Volgende week se 
deurkollekte gaan aan 
die Hugenote Kollege. 

NG Gemeente Stellenbosch -Welgelegen  
Telefoon: 021 886 5975  

Kantoorure: 08:00 tot 13:00  

Bankbesonderhede  
Stellenbosch-Welgelegen NG Kerk (Nedbank) 
Takno: 149 821   Rekno: 149 8046 320  

PASTORALE VERSORGING 

Lidmate wat ’n leraar 
nodig het, skakel enige 
leraar of die kerkkan-
toor by 021 886 5975. 
Die spreekkamer van 

Theunis  Botha voorsien 
gespesialiseerde 
pastorale hulp. 

Skakel 082 896 2089. 

Sien die kennisgewingborde 
vir meer inligting oor kerk- 
en gemeenskapsdinge wat 

ons raak. Júlle bydraes vir die 
borde, relevante nuus oor 

kerk- en barmhartig-
heidsake, is ook welkom. 
Bring dit aseblief na die 

kerkkantoor. 

Herwinningspapier vir Huis 
Horison moet asb in die  

houtkas met die op-
ligdeksel (in die vierkant, 

links van die hek) 
geplaas word. 

Die deurkollekte vandag gaan aan die ACVV: 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. Ons gemeente se verteenwoordiger is José 
Kritzinger, wat ook by die ACVV werk. Kontak haar gerus by 
jose@acvv.org.za. Die ACVV se nommer is 021 883 3015.  

41 slapies tot …  

Die MOEDER Van Lentefeeste  

op Saterdag 10 September! 

“Skryf vir die Gees-slypskool” vir 
aspirant skrywers van geestelike 
boeke: Carpe Diem Media en 
Radio Kansel bied op Saterdag 27 
Augustus by die NG Kerk Helder-
berg in Somerset-Wes ‘n Skryf vir 
die Gees-slypskool aan teen R500 
per persoon. Navrae aan 
danita@finessemag.co.za. 

 

 

Diensgeleenthede  

Paarl Hospitaal: benodig kombersies 
vir hul premature baba-afdeling. 

ACVV: Die armoede in ons gebied is 
baie groot. Help asb met kospakkies, 
enige nie-bederfbare kosprodukte, 
enige toiletware, skryfbehoeftes vir 
arm skoolkinders en komberse. 

Safehouse tehuis vir mishandelde 
vroue en kinders: vra ‘n hoë kinder-
eetstoeltjie, winterlakens en matras-
beskermers, muurverwarmers asook 
vroue– en kinderskoene. 

Skenk toiletware vir die inwoners 
van Huis Horison wat nie familielede 
het om dit vir hulle aan te koop nie: 
tandepasta, tandeborsels, hande-
room, deodorant, skeerroom en 
waslappe.  

Die Stellenbosch Nagskuiling benodig 
tweedehandse duvets en oortreksels 
vir die winter (enkel- of drie-kwart-
grootte). Kom gee asb af by die kerk-
kantoor. Komberse, handdoeke, win-
tersklere en reënjasse sal baie wel-
kom wees. 

Skenk ‘n trompet en blokfluite vir 
Jamestown Sounds Musiekprojek: 
Skakel die kerkkantoor as jy kan help 
met die skenking of aankoop van ’n 
trompet en die skenking van blokflui-
te. Jamestown Sounds benodig 
blokfluite vir twee ensembles wat 
hulle begin het. 

Die kerkkombuis benodig voedsel-
skenkings vir die kook van kos op ’n 
Maandag vir Stellenbosch Nagskui-
ling: Kontak Ria Janse van Rensburg 
by 021 887 5975 indien jy enige sken-
king kan maak. Baie dankie aan almal 
wat help en hierdie projek onder-
steun.  

GEEN GELOOFSGROEI hierdie week nie vanweë 
die munisipale verkiesing. Die tema vir die derde 
kwartaal is “’n Paar gesprekke van Jesus II” – ‘n 
opvolg van 2015 se tema. In ‘n sin is alle verhale 
oor Jesus verhale van sy gesprekke. Selfs die won-
ders wat Hy doen, gaan gepaard met ‘n gesprek, ‘n 
verduideliking, ‘n motivering, ‘n verhelderende 
boodskap wat hoop gee of skynheiligheid 
ontbloot. Ons kyk na verskeie gesprekke van Je-
sus ... nie net om die verrassende  kwinkslae te 
geniet nie, maar om Hom [en onsself!] beter te 
leer ken. Almal is welkom … jy val in en val uit soos 
dit jou pas.  

Barmhartigheidsmaand (31 Julie tot 28 

Augustus) skop vandag af. Bestudeer die mee-
gaande pamflet aandagtig 
om te sien waar jy be-
trokke kan raak. Die tema 
vir vanjaar sluit aan by ons 
Dankbaarheidsmaand-
tema: “Soos ‘n boot wat 
gemaak is om die oseane 
te verken, moet ‘n ge-
meente die hawe verlaat 
op reis na waar God aan 
die werk is.  Ons moet God se liefde en genade die 
wêreld oor gaan uitleef.” Inspireer almal om jou: by 
jou werkplek, by jou skool (ja, kinders kan ook be-
trokke raak!), in jou gesin en in jou vriendekring en 
pak ‘n projek aan wat jou uitdaag om jou grense ‘n 
bietjie te verskuif! 
* Kies enige projek uit die pamflet - of meer as jy 
kan! * Op die papiervissie skryf jy wat jy gaan doen 
(daar is nog visse by die deur en kerkkantoor). 
* Skryf ook wie die projek doen. * Maak ‘n hoek van 
die skuifspeld en sit die vis op die net voor in die 
kerk, of in een van die bokse by die deure en kerk-
kantoor. So kan ons almal sien hoe die visse ver-
meerder (projekte aangroei). * Voltooi jou taak so 
gou moontlik, maar wel voor einde Augustus 
(behalwe in geval van ‘n langtermyn-projek). * Sken-
kings kan by die boot in die kerk geplaas word, in die 
mandjies by die deure of in die kerkkantoor.  


