
 

 

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 

kerkkantoor by 021 886 5975. 
Die spreekkamer van Theunis  

Botha voorsien gespesiali-
seerde pastorale hulp. 
Skakel 082 896 2089. 

Die deurkollekte op 19 Junie vir die 
Instituut vir Blindes was 
R1 941-50. Baie dankie! 

Volgende week se deurkollekte gaan 
aan Sinodale Studentebearbeiding. 

Herwinningspapier vir Huis Horison 
moet asb in die  houtkas met die 
opligdeksel (in die vierkant, links 

van die hek) geplaas word. 
Herwinningsakke is beskikbaar in 

die mandjie langs die houtkas. Skryf 
jou naam op die lys en ook hoeveel 

pakke sakke jy neem. 

Die deurkollekte vandag gaan aan Japansending: Verskeie 
gemeentes is vennote in Missie Japan wat ons kerkfamilie se 
uitreike en die ondersteuning van ons sendelinge daar saam 
met die Reformed Church in Japan koördineer. Voorbidding 
word gevra vir die 19 gemeentes / sendingposte in Japan. 
Meer inligting hieroor by www.kga@org.za. 

“Bless a Baby” is  ’n geseënde projek wat pragtige lapsakke 
gevul met babaprodukte en klere voorsien aan verskeie hospi-
tale in die Wes-Kaap. Hierdie sakke word aan behoeftige 
moeders gegee by ontslag uit die hospitaal. “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 kerk-
kantoor en ook reeds gesnyde materiaal as jy wil help maak. 

Help sakke maak 

Diensgeleenthede  

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

Safehouse tehuis vir mishandelde vroue en kinders: vra ‘n gebruikte sitkamerstel, winterlakens en 
matrasbeskermers, 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, handeroom, deodorant, skeerroom en waslappe.  

Die Stellenbosch Nagskuiling benodig tweedehandse duvets en oortreksels vir die winter (enkel- of 
driekwartgrootte). Kom gee asb af by die kerkkantoor. Komberse, handdoeke, wintersklere en reënjas-
se sal baie welkom 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 blokfluite. Jamestown Sounds 
benodig blokfluite vir twee ensembles wat hulle wil begin. 

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

Het jy dalk ‘n bootjie wat ons vir vyf weke in die kerk mag uitstal? Dit sal deel vorm van ons Barm-
hartigheidsmaandtema. As jy kan help, skakel asb vir Noëlline Lutz by die Kerkkantoor. 

 

 

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...  

Sondag 26 Junie 2016  

Tema en Teks:   “Vier gesprekke oor hoe om Jesus te volg.”  

       Lukas 9: 51 - 62 

             Prediker:   Leon Fouché 

      09:30  Erediens  
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Aan almal wat die 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 

hoogtepunt op die 

kalender sal wees. Tot weer siens! 

Preekbeurte tydens die 
vakansie:  

* 3 Julie 2016 Leon Fouché oor “Die 
vrede en blydskap van die konin-
kryk” [Lukas 10:1-11, 16-20] 
* 10 Julie 2016 Monty Sahd 
(Kolossense 1:1-14) 
* 17 Julie 2016 Monty Sahd 
(Kolossense 1:15-28) 
* 24 Julie Theunis Botha (Kol 2:6-19): 
[kwartaalbegin] 

VOORBIDDING:  
Wêreld: Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping 
van IS-groep se terreur; wysheid in hantering van vlugtelinge. 

RSA & Dorp: Vrede, nugterheid & verdraagsaamheid in 
aanloop na die munisipale verkiesing van 3 Augustus. Vigs 
geïnfekteerdes en geaffekteerdes / dwelmafhanklikes en 
geaffekteerdes. Omsigtigheid met gebruik van water. 

Meegevoel: Billy Visser is oorlede. Meegevoel met Hendrien 
en hulle dogters. Meegevoel ook met Corlia Cloete wie se 
moeder oorlede is. 

Gemeente & Kerk:  Treurendes, siekes, verswaktes, diegene 
onder behandeling en aan die herstel. Veilige en verfrissende 
vakansie vir almal wat op pad is. 

Verjaarsdae vandag: Lara Beukes (Coronata), Jeandré en Ruan 
Bouwer (Woltemade), Dewald Cloete (Vrede), Stephanie Coet-
zee (Tortelduif), Michelle Esterhuizen (Rokewood), Ina Louw 
(Cruse) en Hennie Möller (Welgevallen). 

*************  
Let wel:  

Die kerkkantoor 

sal gesluit wees 

vanaf Maandag 4 

Julie. Ons is weer 

op Maandag 11 

Julie op ons pos. 

************** 

* Baie welkom aan Inge van Zyl 

wat vandag belydenis van geloof 

aflê. 

* Geloofsgroei: Die tema vir die 
derde kwartaal, ’n paar gesprekke 
van Jesus II, is ‘n opvolg van 2015 
se tema. Almal is welkom … jy val 
in en val uit soos dit jou pas.  


