
 

 

VOORBIDDING:  
Wêreld: Kanada en VSA. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se 

terreur. 
RSA & Dorp: ’n Houding van diens by verkose persone en partye in munisipale verkiesings. Wet en 
orde - polisie en beskermingsdienste, veiligheidswagte, misdadigers en slagoffers. Vigs geïnfekteerdes 
en geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en geaffekteerdes.  
Gemeente & Kerk: treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder 
behandeling en aan die herstel. 
Meegevoel: Annalette van Wyk van La Clémence is oorlede. Meege-
voel met haar kinders. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Elizma 
Dercksen (Buitekring), Suné Greeff (Bergh), Jan Jooste (Bellvue Manor) 
en Annecke Schaafsma (Fairways). 

Sien die kennisgewingborde vir meer inligting 
oor kerk- en gemeenskapsdinge wat ons raak. 
Júlle bydraes vir die borde, relevante nuus oor 
kerk- en barmhartigheidsake, is ook welkom. 

Bring dit aseblief na die kerkkantoor. 

GROENgedagte #34 Wêreld Olifantdag ~ 12 Augustus. “We admire elephants in part 

because they demonstrate what we consider the finest human traits: empathy, self-
awareness, and social intelligence. But the way we treat them puts on display the very 
worst of human behaviour.” (Graydon Carter, Editor of Vanity Fair). Hierdie dag is ingestel 
om weer mense se aandag te vestig op hierdie groot diere en hulle stryd om oorlewing. 
Alhoewel daar nog meer as 500 000 olifante in die wêreld is, word hulle steeds meer en 
meer doodgemaak vir stukkies ivoor. Olifante in aanhouding word ook dikwels mishandel. 
Verder word hulle habitat al hoe kleiner en is daar al hoe meer konflik tussen 
olifant en mens. Almal wat al hierdie wonderlike diere van nader aanskou het, 
sal weet hoe 'n groot verlies dit sal wees as ons hulle nie meer vir ons klein-
kinders kan wys nie. Doen jou deel hier waar jy woon vir die bewaring van ons 
olifante deur te herwin, water en elektrisiteit te bespaar en ekologies 
vriendelik te leef. Elke bietjie maak 'n verskil. 

Geroep Gewillig Gestuur   

Fokustekste: (Aanvullende tekste om te 

lees wat aansluit by vandag se preek) 
 

* Hebreërs 11: 1-3, 8-16 

* Psalm 50: 1-8,22-23 * Lukas 12: 32-40  

Sonder- 
briekers!! 
 

Hou Vrydag 2 
September oop 
… ons gaan 
blomme kyk!!! 
Meer inligting 
volgende week. 

 

 

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 7  Augustus 2016  

Tema en Teks: “Christene & onreg – vriende of vyande?” 

   Jesaja 1:1, 10-20        

 Prediker: Leon Fouché  

     09:30 Erediens  

       Geen junior kategese en kleuterkerk  

   Geen tienerkerk  
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www.stelwel.co.za se makeover 

Selfde adres, maar ná ‘n totale nuutmaakses-
sie 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 Stellenbosch-
Welgelegen gemeente.  

Familie Lucky Packet 
Almal word genooi om 'n familiepakket te neem. By al die kerkuitgange is daar 
pakkette geplaas. Dit is primêr gerig op gesinne met kinders nog in die huis, maar 
die pakket kan met vrug gebruik word deur enige gesin en geloofsfamilie-groep. 
Daar is heerlike gespreksvrae en speletjies in wat gesinne wil help om met mekaar 
te bind op nuwe maniere. Skryf asb jou e-pos adres op die lys as jy 'n pakket neem. 
Onthou om in te teken op die elektroniese nuusbrief - die weeklikse huisgeloofstuk 
kan met vrug saam met die pakket gebruik word. En "like" ons facebookblad: NGK 
Stellenbosch Welgelegen. Ons gaan heerlike familiekompetisies daar loods, so neem 
ook maar 'n foto as julle saamspeel. Kyk gerus na die amp van die ouer gedeelte in 
die pakket - lees dit saam met julle kinders en verbind jou daartoe. 

Verkeersprobleme tydens Burger Bergfiets 
uitdaging: Ons het verneem dat baie lid-
mate gesukkel het om by die erediens uit 
te kom verlede Sondag en baie het maar 
eerder omgedraai. Ongelukkig is ons weens 
'n fout van die organiseerders nie genader 
om insette te lewer nie en wou die ver-
keerspersone aan diens nie toegewings 
maak nie. Die organiseerders het reeds 
persoonlik verskoning kom aanbied. Dit 
word ook verder geneem deur amptelike 
korrespondensie wat namens die kerkraad 
gestuur sal word na alle belanghebbendes. 

http://www.stelwel.co.za


 

 

Ma 8/8 
 Skoolvakansiedag 

Kerkkantoor is gesluit 

Di 9/8 
 Nasionale Vrouedag 

Kerkkantoor is gesluit 

Wo 10/8 

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

 
 

18:00 
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. 
Eiendomskommissie-vergadering 
Bybelstudie vir huishulpe: Mientjie Uys 021 886 4320. 
 

Do 11/8 18:00 Lentefeeskonvenor-vergadering 

So 14/8 
 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens en doopgeleentheid: Monty Sahd 
Junior kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 8/8  tot  Sondag 14 /8  

Verlede week se 
deurkollekte vir die ACVV 

was R1 822-00.  
Baie dankie! Volgende 

week se deurkollekte gaan 
aan Stellenbosch 
Voedingsaksie. 

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 Hugenote Kollege: Die 
Hugenote Kollege is ’n privaat opleidingsinstansie wat studente 
vanuit die Christelike geloof en waardestelsel oplei om maatskap-
like– en kerklike dienswerk te kan beoefen. Tans bied die kollege 
sertifikaatkursusse in Maatskaplike Hulpwerk, Gemeenskapsont-
wikkeling, Vroeë-Kind-Ontwikkeling, Kinder– en Jeugsorg asook 
Teologie en Bediening aan.  

34 slapies tot …  

Die MOEDER Van Lentefeeste  

op Saterdag 10 September! 

Daar is twee nuwe boeke by die kerk se biblioteek beskikbaar: 
1. Son of Hamas deur Mosab Hassan Yousef. Mosab se pa was 
een van die stigters van Hamas, die terroriste-organisasie. Mosab 
ontmoet Christene en sy lewe verander. Hy speel 'n groot rol om 
Israel te help en verskaf insig oor wat agter die skerms aangaan. 
 

2. Engele deur Robert J Morgan. Dit bevat ware verhale oor wat 
engele vir ons doen. Dis 'n goeie boek om te lees voor jy gaan 
slaap. Martin Luther het gesê: "Die erkenning van engele is nodig 
in die kerk." 

 

 

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 skyn-
heiligheid 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.  

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 Dank-
baarheidsmaand-tema: 
“Soos ‘n boot wat ge-
maak is om die oseane te 
verken, moet ‘n gemeen-
te 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.  


