
 

 

VOORBIDDING:  
Wêreld: Lesotho, Namibië, Suid-Afrika, Swaziland. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; 
bekamping van IS-groep se terreur. Wysheid in hantering van vlugtelinge. 
RSA & Dorp: Ekonomie - sakelui, arbeidsmag, werkslus, werkskepping [Stellemploy], Vigs 
geïnfekteerdes en geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en geaffekteerdes. Omsigtigheid met 
gebruik van water. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, 
diegene onder behandeling en aan die herstel. Phelia van 
Breda in die hospitaal. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: 
Marlene de Klerk (Nooitgedacht), Dillie Grobbelaar 
(Lovell), Jana Kotzé (Faber), Adri van der Merwe 
(Binnekring) en Steph Venter (Arendz). 

GROENgedagte #30 Dit is vandag Wêreldomgewingsondag. Ons sonder 'n dag uit om te dink 

oor sake wat ons dink belangrik is. Hierdie Sondag spesifiek die skepping. As gemeente probeer ons 
om nie net een dag uit te sonder nie, ons probeer om elke dag as goeie rentmeesters van God se 
skepping leef. Maar, is ons ekologies sensitief genoeg? Hoe sou ons gemeente lyk as ons in alles wat 
ons doen daarna streef om 'n eko-gemeente te wees? Hoe sal ons huise lyk as ons eko-gesinne is? 
Ons weet almal dat ons moet herwin. Ons weet dat ons elektrisiteit en water moet bespaar. Ons weet 
almal dat biodiversiteit vreeslik baie afneem terwyl ons in een van die dele van die wêreld woon met 
die grootste biodiversiteit. Daarom - op hierdie Omgewingsondag - kyk ons na iets spesifiek: die 
Kaapse Papegaai. Ja, vir dié wat nie geweet het nie, daar is 'n papegaai wat inheems is aan die Kaap, 
maar net 1 000 van hulle is nog oor. Hulle habitat word so vinnig verwoes dat daar gou-
gou niks gaan oor wees nie. Die enigste kos van dié papegaai is die vrug van die Outeni-
qua Geelhoutboom. Hierdie bome het vroeër jare baie wyd verspreid voorgekom, maar 
is afgekap vir mooi meubels en gewoonlik is uitheemse bome in hulle plek aangeplant. 
Gaan kyk op google na 'n foto van die Kaapse Papegaai en plant 'n boom. Hoe gaan ons 
as Christene meer en meer opstaan om God se aarde te bewaar? 

Help sakke maak 
“ Bless a Baby” is  ’n baie geseënde pro-
jek, wat pragtige lapsakke gevul met 
babaprodukte en klere voorsien aan 
verskeie hospitale in die Wes-Kaap. 
Hierdie sakke word aan behoeftige 
moeders gegee by ontslag uit die hospi-
taal. Hoewel die projek  meestal die 
produkte vir die sakke kan voorsien, is 
die hande wat die sakke moet maak nie 
genoeg om in die aanvraag te voorsien 
nie. “Bless a Baby” vra enige vrywilligers 
wat sou belangstel, om te help met die 
maak van hierdie sakke. 

Daar is ’n voorbeeld van die sak in die kerkkantoor as jy wil help hiermee. Ons het ook reeds 
gesnyde materiaal beskikbaar in die kantoor. Baie dankie aan almal wat so ywerig help! 

 

 

WELWEEK  

Weekblad van Stellenbosch-Welgelegen Gemeente 

Christus is die Here! 

Daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou 

Om so sy groot opdrag uit te leef...  

 

Paastyd - Maart 2016  

Jaartema:  Diss ipels  s ien  men -

Sondag 5 Junie 2016  

Tema en Teks:   “Moenie huil nie!” sê die Here ons God. 

        Luk 7:11-17 

 Prediker:   Theunis Botha  

      09:30  Erediens en Doopgeleentheid  

       Junior Kategese en Kleuterkerk  

       Biddag vir Ekologie  

    18:00   Tienerkerk: #imagine KYK, BRUG, VERTEL 
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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 lekker 

koppie tee in die vierkant en 

neem boeke uit by die biblioteek.  

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

kopie by die deur.  

Die  MOEDER Van 

Lentefeeste  

op  10 September!  

Dankbaarheidsmaand: Dankie aan almal wat hul 
bydraes gebring het en steeds bring. Bydraes kan 
nog elektronies betaal word of in die Dankbaar-
heidsmaandkoeverte na die kerkkantoor gebring 
word gedurende kantoorure (08:00 tot 13:00 van 
Maandae tot Vrydae). 
Dankie ook aan die 
Dienswerkers wat die REUSE 
TAAK gehad het om die 
Dankbaarheidsmaandkoe-
verte in die gemeente te 
versprei. 

Baie welkom aan Julian Arriaga Mendoza en Christa 
Arriaga-Barnard wat hul babatjie, Julian Alaric, vandag 
hier doop. Welkom ook aan al die familielede en 
vriende wat die geleentheid bywoon. 

http://www.stelwel.co.za


 

 

Wo 8/6 

09:30 & 19:00 
09:00 - 12:00 

 
 
 

18:45 

Geloofsgroei-byeenkoms 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. 

Do 9/6 
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. 

Sa 11/6 
09:00 - 14:00 Huis Horison se Winterkermis (Skakel die sentrum by (021) 887 5080 vir 

enige navrae) 

So 12/6 
 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens en Belydenisaflegging: Leon Cronje 
Junior kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 

P R O G R A M  V I R  V O L G E N D E  W E E K :  M a a n d a g  6 / 6  t o t  S o n d a g  1 2 / 6  

 

Die deurkollekte op 
29 Mei vir 

Geluksoord tehuis 
vir verswakte 
bejaardes was 

R3 291-00. 

Baie dankie! 
Volgende week se 
deurkollekte gaan 

aan Jeugwerk. 

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. 

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 VCSV: Die VCSV is betrokke by jeugkampe, 
uitreike, stranddienswerk, avontuurbediening en lewensvaardigheidsprogramme. 
Die Bybel en die bestudering daarvan, gebed en die soeke na die wil van God 
staan sentraal in die werk van die VCSV. Die organisasie steun volledig op vrywil-
lige hulp en finansiële ondersteuning. Vir verdure inligting oor die VCSV, besoek 
die webwerf: www.vcsc.co.za.  

Baie dankie vir lidmate wat gereeld hul dankoffers en ook 

hul tiendemaand dankoffer per EFT of aftrekorder betaal.  Dit 

word opreg waardeer – elke bydrae maak ‘n verskil!  

Markdag-nuus en ete-bestellings:  
Op Woensdae is dit omtrent ‘n bedrywigheid by die kerk. Die 
verskeidenheid op die marktafel groei en elke Woensdag is 
daar nuwe verrassings. Vir Woensdag 8 Junie kan jy kerrie -en-
rys bestel teen R30 ‘n bakkie (bestellings sluit Maandag 6 
Junie om 13:00.). En 
teken solank aan om vir 
15 Junie vroegtydig jou 
bestelling vir boere-
worsrolle te plaas - pad-
kos vir die langnaweek 
of sommer net ’n beder-
fie vir die Woensdag-
middag! Alle fondse 
gaan vir die Lentefees 
op 10 September 2016.  

 

 

Diensgeleenthede  
Skenk maalvleis en hoendervleis: Ons 
koster, Ria Janse van Rensburg, en haar 
span helpers wat Maandae kos kook in 
ons kerkkombuis vir Nagskuiling, vra 
asb dat gemeentelede hoendervleis en 
maalvleis sal skenk sodat hulle kan 
voortgaan om op Maandae voedsame 
kos aan Nagskuiling te voorsien. Bel 
gerus vir Ria by 021 886 5975 indien jy 
skenkings wil maak of kontakte het 
waar vleis goedkoper aangekoop kan 
word. Baie dankie vir die skenkings 
wat reeds ingekom het! 

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

Safehouse tehuis vir mishandelde 
vroue en kinders: vra ‘n gebruikte sit-
kamerstel vir 15 persone, winterlakens 
en matrasbeskermers, muurverwar-
mers asook vroue– en kinderskoene. 

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

Die Stellenbosch Nagskuiling benodig 
tweedehandse duvets en oortreksels vir 
die komende winter (enkel- of drie-
kwartgrootte). Kom gee asb af by die 
kerkkantoor. Komberse, handdoeke, 
wintersklere en reënjasse sal baie wel-
kom wees. 

Skenk ‘n trompet en blokfluite vir 
Jamestown Sounds Musiekprojek: Ska-
kel die kerkkantoor as jy kan help met 
die skenking of aankoop van ’n trompet 
en die skenking van blokfluite. James-
town Sounds benodig 30 blokfluite vir 
twee ensembles wat hulle wil begin. 
Paarl Hospitaal: benodig kombersies vir 
hul premature baba-afdeling. 

GELOOFSGROEI Geloofsgroei-byeenkomste is 

op Woensdae om 09:00 & 19:00. Die tema hierdie 
kwartaal is “Jesus deur die eeue”. Ons kyk hierdie 
kwartaal hoe Jesus deur verskillende kulture deur 
die eeue gesien is. Verskeie kulture sien binne ver-
skillende tydvakke nuwe sin en oriëntasie in die 
Man van Nasaret. Almal is welkom … jy val in en val 
uit soos dit jou pas. Aanbieder: Leon Fouché. 

* ’n Gedagte van die kleingroep-bediening: Wil jy 

graag deel word van ’n kleingroep? Wil jy dalk een 

vorm? Skakel Carin Gerber (083 412 7814). 

* Herwinningsakke is beskikbaar by die kerk in die 

vierkant (langs die houtkas met die opligdeksel vir 

herwinningspapier). Wees deel van ons groen ge-

meente en herwin! 

Herwin jou flesse: Verkope van ingemaakte produk-
te vorder fluks op die marktafel. Ons is ‘n groen 
gemeente wat herwinning ondersteun en daarom vra 
ons asb dat gemeentelede enige leë glasflesse (alle 
groottes) na die kerkkantoor sal bring sodat ons kan 
voortwoeker met al ons ingemaakte produkte. Baie 
dankie vir almal se ondersteuning hiervan! 

** Ondersteuningsgroep vir Senior Enkellopendes** 
Daar is 'n behoefte uitgespreek vir 'n ondersteu-

ningsgroep vir senior enkellopendes in die gemeente. 
Die bedoeling is nie vir sosiale interaksie alleen nie, 

maar ook emosionele en spirituele gemeenskap. 
Kontak vir Theunis Botha 021 880 1599 of 

082 896 2089 as jy belangstel. 

Straatlig is ’n organisasie wat hulp, ondersteuning 

en bemagtiging bied aan werkloses en straatmense 

asook weerlose kinders. Hulle het tans ‘n pos vir ’n 

Mentor Programkoördineerder beskikbaar. Sien die 

kennisgewingborde vir meer inligting of stuur ’n e-

pos aan info@straatlig.org as jy meer hieroor wil 

uitvind. 

mailto:info@straatlig.org

