
 

 

VOORBIDDING:  
Wêreld: Angola en Mosambiek. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se 
terreur. Wysheid in hantering van vlugtelinge. 
RSA & Dorp: Gesondheids- en maatskaplike dienste - hospitale en klinieke, medici, verpleërs en para-
medici. Vigs geïnfekteerdes en geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en geaffekteerdes. Omsigtigheid met 
gebruik van water. Nugterheid & verdraagsaamheid in aanloop 
na die verkiesing. 
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: 
Sybrand Cillié (La Clémence), Johann Cook (Lovell), Albert Gerber 
(Bergh), Inge Kasselman (Bulida), Christiaan Müller (Coronata), 
Vidia Olivier (Alleman) en Annemarie Theron (Lovell). 

GROENgedagte #31 Kan ons 'n eko-gemeente wees? Om 'n eko-gemeente te wees is 'n geloof- 

commitment wat ons sorg vir die aarde en die ganse skepping verweef met alle aspekte van ons lewe 
en werk as 'n gemeente. Onthou dat ons elkeen die gemeente is - dus in jou huis en in jou motor en 
by die skool of werk is jy deel van die gemeente. Om eko-gemeente te wees is meer as om net hier by 
die kerkgebou en eredienste en gemeente-aksies ekologies sensitief op te tree. Vir 'n Christen kom dit 
neer op 'n leefwyse. Met ons belydenis: Ek glo in God die Vader, die SKEPPER van die hemel en die 
AARDE ... bely ons dit: die aarde en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here. As Christene be-
hoort sorg en omgee vir die ganse SKEPPING dus 'n normale deel van ons lewens te wees. Dink gou 
oor net hierdie een aspek. Ons weet dit is droog in ons land en die boere kry swaar. Ons weet daar is 
op baie plekke nie skoon drinkwater nie omdat munisipaliteite droogmaak. Riviere word besoedel 
omdat daar nie voldoende riolering by informele nedersettings is nie. Ons bid vir reën en 
skud ons kop oor mense se onbeholpenheid. Maar bespaar ons self water in ons huise 
en let ons op die hoeveelheid water wat ons elke maand verbruik? Aanvaar die uitda-
ging om te kyk hoe MIN water ons kan verbruik in ons huise en by die kerkgebou. Teken 
self julle maandelikse verbruik aan en dink aan maniere hoe julle kan bespaar. 

HUISGELOOF is elke 
week beskikbaar om 
van ons webblad af 

te laai by 
www.stelwel.co.za 

of kry ’n kopie by die 
deur.  

Het jy dalk ‘n bootjie wat ons vir vyf weke in die kerk mag uitstal? 
Dit sal deel vorm van ons Barmhartigheidsmaandtema in Augustus – 
‘n tema rondom die vermeerdering van die vissies en broodjies. Ons 
sluit ook aan by die tema dat ons die hawe verlaat op reis na waar 
God aan die werk is. Ons het die bootjie van die laaste week van Julie 
tot einde Augustus nodig. As jy kan help, skakel asb vir Noëlline Lutz 
by die kerkkantoor (021 886 5975). 

Hoop is ’n 

droom wat 

aanhou, al 

word ons  

wakker. 

- Aristoteles 

 

 

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 -

 

Sien die kennisgewingborde vir 
meer inligting oor kerk- en ge-
meenskapsdinge wat ons raak. 

Júlle bydraes vir die borde, rele-
vante nuus oor kerk- en barm-
hartigheidsake, is ook welkom. 

Bring dit asb na die kerkkantoor. 

Sondag 12 Junie 2016  

Tema en Teks:   “Kom sit saam met Jesus aan die tafel.” 

       Lukas 7:36-50 

             Prediker:   Leon Cronje  

      09:30  Erediens en Belydenisaflegging  

      Kleuterkerk  

      Junior Kategese: Pannekoekbakdag  

    18:00  Tienerkerk: Pannekoek en getuienis aand 
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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 vier-

kant en neem boeke uit by die 

biblioteek.  

** 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. 

Belydenisaflegging vandag: 
’n Spesiale welkom aan 
Charlotte Botha, Lisa Henn, 
Angelique Krüger, Martin Louw 
en Ivonne van den Berg asook 
hulle ouers. 

Aan almal wat die langnaweek en Junievakansie so 

bevoorreg is om met vakansie te kan gaan: veilig reis, 

goed rus en behoorlik batterye herlaai! Ons sien uit 

na ’n vol derde kwartaal met ons Lentefees wat ’n hoog-

tepunt op die kalender sal wees. Tot weer siens! 



 

 

Wo 15/6 

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

 
 

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 16/6  Jeugdag - Openbare vakansiedag 

Vr 17/6 
 Skoolvakansiedag 

Kerkkantoor is gesluit 

So 19/6 
 

09:30 
Vadersdag 

 

Erediens: Monty Sahd 
Geen Junior kategese en kleuterkerk agv langnaweek 
Geen tienerbediening agv langnaweek 

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  1 3 / 6  t o t  S o n d a g  1 9 / 6  

 

Die deurkollekte op 
5 Junie vir 

die VCSV was 
R1 983-00. 

Baie dankie! 
 

Volgende week se 
deurkollekte gaan 

aan die Instituut vir 
Blindes. 

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 Sinodale Jeugwerk: Die visie van die Taakspan 
vir Jeug en Familie is om vir alle generasies ruimte te maak binne die kerk. Daar-
voor doen hulle navorsing, fasiliteer gesprekke en ontwerp prosesse wat ge-
meentes self kan gebruik om in hul eie konteks te gebruik. Materiaal word ont-
wikkel en kursusse word aangebied. Jeugwerk is ook verantwoordelik vir die reël 
van die #imagine feeste. 

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:  
Dis een van die dae vakansie en as jy die langpad na die bin-
neland toe vat, kan jy gerus kom padkos koop. Nartjies, 
lemoene, koejawels, patats, beskuit, koekies en vele meer. En 
wat van ‘n botteltjie konfyt, heuning of blatjang om as ‘n ge -
skenk by familie af te gee 
waar jy oorslaap?  
Onthou ook om betyds 
jou bestelling te plaas vir 
boereworsrolle @ R18 elk 
wat op Woensdag 15 
Junie te koop is. Bestel-
lings sluit Maandag 13 
Junie om 13:00. Alle 
fondse gaan vir die 
Lentefees.  

 

 

Diensgeleenthede  
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, winterlakens en matrasbe-
skermers, 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: 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 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. 

Nagskuiling-nuus 
Baie dankie aan almal wat reeds gereageer het en 
maalvleis en hoendervleis geskenk het sodat ons 
koster, Ria Janse van Rensburg, en haar span helpers 
Maandae kan kos kook in ons kerkkombuis vir Nag-
skuiling. Die nuus het blykbaar versprei en Maandae 
staan hulle tou vir die “lekker kos van die kerk”! Dankie 
aan Ria, Valencia Josephs en Surina van Taak vir hulle 
harde werk in die kombuis! Bel gerus vir Ria by 021 
886 5975 indien jy skenkings wil maak of kontakte het 
waar vleis goedkoper aangekoop kan word. 

Die biblioteek sal vir die volgen-
de 5 weke gesluit wees. Vandag 
is die laaste dag om boeke vir die 
vakansie uit te neem. ’n Nuwe 
boek om gerus uit te neem, is 
Triumph deur Janet & Geoff 
Benge, wat die verhaal vertel van 
Louis Zamperini, die Olimpiese 
atleet en held van die Tweede 
Wêreldoorlog. 

Verantwoordelike drywer gesoek: 
Die ACVV-NASKOOLSENTRUM beno-
dig dringend ‘n busbestuurder vir ’n 
16-sitplekbussie vir die vervoer van 
laerskoolleerlinge vanaf die skole na 
die ACVV-naskoolsentrum in Merri-
manlaan, Stellenbosch. Slegs geduren-
de skoolkwartale asook teen vergoe-
ding. Indien u belangstel, skakel asb 
die kantoor by 021 887 6959 / 021 883 
3015. Navrae kan gerig word aan Su-
zaan Brits. 


