
 

 

VOORBIDDING:  
Wêreld: Nieu-Seeland en Australië. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van 
IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Christengemeenskap - verskillende kerke en leiers, Christenmense in hulle 
werk- en leefplekke. Vigs geïnfekteerdes en geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en 
geaffekteerdes.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene 
onder behandeling en aan die herstel. 
Meegevoel: Anna van Reenen is oorlede [sy het vroeër in Vlier-
straat gewoon]. Meegevoel met haar dogter, Erina Skibbe.  
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: 
Nicoline Roux (La Clémence) en Nico Smit (Sultan). 

GROENgedagte #35 Wêreld Muskietdag – 20 Augustus. Dalk het jy al gewonder hoekom die 

liewe Here MUSKIETE gemaak het. Nou wonder jy dalk hoekom 'n spesiale dag vir muskiete? Hierdie 
dag kom al aan vanaf 1897, toe ontdek is dat muskiete verantwoordelik is vir die verspreiding van 
malaria. Die dag het ten doel om bewustheid oor malaria te verhoog en fondse te verkry om navor-
sing te doen oor 'n kuur vir malaria. Dit vorm deel van ons groen gedagte juis omdat ekologiese 
bewustheid nie net gaan oor diere en plante en grond nie – maar oor die totale ekosisteem waarvan 
mense onlosmaaklik deel is. Amper 200 miljoen mense doen jaarliks malaria op en ongeveer 590 000 
mense sterf jaarliks daaraan – die meeste sterfgevalle is kinders in Afrika. Maar die 
oplossing is nie om muskiete uit te roei nie – alhoewel daardie lastige gezoem in die 
nag jou wakker hou en ons pille moet drink as ons na malaria gebiede toe gaan – want 
alle spesies  op aarde is belangrik. Daarom is hierdie muskiete-dag belangrik sodat ons 
steeds meer en meer in harmonie met die natuur sal leef sonder die gebruik van 
skadelike gifstowwe wat baie meer as net muskiete doodmaak. 

Geroep Gewillig Gestuur   

Sonderbriekers se 
lente-blomme-Weskus-extravaganza!! 
 

Vrydag 2 September laat waai ons na die blomparadys in 
die Weskuspark om 09:00. Ná al die verryking en ver-
vulling sit ons aan vir middagete in die Boesmanland 
Plaaskombuis in Langebaan en keer huiswaarts ná 'n 
koppie moerkoffie!! Hoes dit vir lekker spoed!!? En dit 
alles vir R180 … Eienaars van Wild-kaarte betaal net 
R150. Bespreek by die kerkkantoor persoonlik en voor-
sien jou Wild-kaartnommer. 

Musiekuitvoering by Stellenbosch-Welgelegen 
Sondag 28 Augustus om 16:00 kan jy kom luister na Motette van drie Bach-familielede. Dit 
word aangebied deur Cape Consort met as tema: 'Bach meets Bach and Bach' (Johann 
Ludwig, Christoph en Johann Sebastiaan). Kaartjies vir hierdie spesiale uitvoering sal by die 
deure wees teen R120 per persoon (R100 vir pensioenarisse en R80 vir studente). 

 

 

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 14 Augustus 2016  

Tema en Teks: “Lyk God so?” 

   Jesaja 5: 1-7  

 Prediker: Monty Sahd  

     09:30 Erediens en doopgeleentheid  

    09:30   Junior kategese en kleuterkerk  

    18:00 Tienerkerk: Die liefde hou van die waarheid  
   (Melissa Ellis).  
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Fokustekste: 
(Aanvullende tekste om 
te lees wat aansluit by 

vandag se preek)  

* Hebreërs 11: 29-12:2 
* Psalm 80: 1-2, 8-19 

* Lukas 12: 49-56  

#imagine kids 
Ons is baie opgewonde om bekend te stel dat ons tydens die 
Oktober vakansie 'n #imagine kids-vakansieklub geleentheid 
hier by ons kerkgebou gaan aanbied. Die geleentheid is oop vir 
alle graad 4-6 kinders en vind plaas vanaf 4-6 Oktober elke og-
gend tussen 09h00 en 14h00. Inskrywingsvorms sal binnekort 
aan die kinders uitgedeel word. Indien jy betrokke wil raak deur 
skenkings van kos of koeldrank of sommer net meer wil weet, 
kontak gerus vir Leon Cronje. 

Familie Lucky Packet: Hierdie pakket, spesifiek vir gesinne ontwikkel deur ons ge-

meente Familiebedieningsgroep, wil gesinne help met geloofsgroei en geloofsvormende 
gewoontes. Ons weet dat kinders se geloof die meeste gevorm word en die meeste groei 
deur hulle interaksie met hul ouers. Hierdie pakket wil julle help om saam die Here te dien. 
Neem een by die deure en uitgange en skryf asb net jou e-pos adres neer. Ons gaan face-
book kompetisies loods en ook gespreksaande reël. Gaan kyk by facebook/stelwel vir die 
eerste familie-kompetisie. 

Doop vandag: 
Baie welkom aan 
Liam van Zyl en sy 
ouers, Hans Jurgens 
en Henriëtte. Baie 
welkom ook aan die 
grootouers, familie 
en vriende wat die 
geleentheid bywoon. 

Ons fietsbaan vorder! 
Kom help bou aan ons fietsbaan op Saterdag 20 Augustus 
om 14h00. Daar’s heerlike worsbroodjies en iets te drinke - 
bring jou hamer-en-spyker-vaardighede of kom hou som-
mer net vas en pasop vir blou duime. Laat weet vir Leon 
Cronje as jy kan kom help.  



 

 

Wo 17/8 

09:00 & 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 18/8 
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 21/8 
 

09:30 
 

09:30 
18:00 

Erediens en bevestigingsdiens van Nadia Marais en Chris Jones.  
Die prediker is Dirkie Smit. 
Junior kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 15 /8  tot  Sondag 21/8  

Verlede week se 
deurkollekte vir 

Hugenote Kollege was 
R2 076-00.  

Baie dankie! Volgende 
week se deurkollekte 

gaan aan Stellenbosch 
Hospice. 

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

Die deurkollekte vandag gaan aan Stellenbosch Voedingsaksie: 
Voedingsaksie voorsien voedsel aan talle behoeftiges in ons ge-
bied. Lidmate kan gevriesde sop vir Voedingsaksie na die kerk 
bring. Groente en droë bestanddele vir die maak van kos, asook 
gesmeerde brode, kan ook weeksoggende of Sondae na die kerk 
gebring word. Ons verteenwoordiger is Ina Dippenaar (021 887 
3984 of ddippenaar@distell.co.za). Voedingsaksie se nommer is 
021 886 8986 (Liezl Koen).  

27 slapies tot …  

Die MOEDER Van Lentefeeste  

op Saterdag 10 September! 

Bybels vir Angola 
 

Bibles for Believers het na vele probeerslae 'n 'oop deur' gekry na 
Angola en het 'n groot projek om in September honderde Bybels 
te voorsien aan gelowiges daar. Ons is deur hulle genader vir 
ondersteuning en daarom die 'mini Bybels' by die deur 
vanoggend. Wil jy nie in die volgende twee weke 'n donasie by 
die kerkkantoor maak vir hierdie projek nie? 'n Volledige Bybel in 
Portugees kos R150. BAIE DANKIE! 

Doen wat jy 

kan, met wat jy 

het, waar jy is. 
 

Theodore Rooseveldt 

 

 

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 driekwart-
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.  

GELOOFSGROEI: Woensdag 09:00 & 19:00. 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 wonders wat Hy doen, gaan gepaard met 
‘n gesprek, ‘n verduideliking, ‘n motivering, ‘n ver-
helderende boodskap wat hoop gee of skynheilig-
heid ontbloot. Ons kyk na verskeie gesprekke van 
Jesus ... 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. Aanbieder: Leon Fouché. 

www.stelwel.co.za se makeover 
Selfde adres, maar ná ‘n totale nuutmaaksessie is 
ons nou reg vir die volgende 50 jaar van gemeente-
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 aksies in ons gemeente. 

Barmhartigheidsmaand (31 Julie tot 28 

Augustus) 
Bestudeer die meegaande pamflet aandagtig om te 
sien waar jy betrokke kan 
raak. Die tema vir vanjaar 
sluit aan by ons Dankbaar-
heidsmaand-tema: “Soos ‘n 
boot wat gemaak is om die 
oseane te verken, moet ‘n 
gemeente 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 betrokke 
raak!), in jou gesin en in jou vriendekring en pak ‘n 
projek aan wat jou uitdaag om jou grense ‘n bietjie 
te verskuif! 

http://www.stelwel.co.za

