
 

 

VOORBIDDING:  
Wêreld: Albanië, Bosnië-Herzegovinië, Kroasië, Slovenië, Voormalige Joegoeslawiese Repu-
bliek van Masedonië, Montenegro, Serwië. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; 
bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Ekonomie - sakelui, arbeidsmag, werkslus, werkskepping [Stellemploy], 
Vigs geïnfekteerdes en geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en geaffekteerdes.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, 
diegene onder behandeling en aan die herstel. Dank 
vir Lentefees. 
Meegevoel: ’n Woord van meegevoel met Louise 
Botha van Rokewoodlaan wie se broer oorlede is.  
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag 
verjaar: Lizette Asefi (Constantia), Retha James 
(Kromhout), Christiaan Lambrechts (Grandiceps) en 
Salie van Heerden (Serruria). 

GROENgedagte #39 Internasionale dag vir die bewaring van die osoonlaag - 

16 September. Die osoonlaag is nog steeds belangrik. 'n Paar jaar gelede was dit 
op ons almal se tonge - die groter wordende gat in die osoonlaag en die impak 
wat dit op ons as mensdom kan maak. Gelukkig het regerings hieroor 
saamgestem en kom meeste die Montreal Protokol van 1987 na. Met 'n 
gesamentlike poging om die gasse wat die osoonlaag vernietig, te verminder, is miljoene 
gevalle van velkanker voorkom. Onthou, die osoonlaag beskerm die aarde van ultraviolet- 
uitstralings van die son. As dit nie daar was nie, sou ons baie meer gevalle van velkanker 
gehad het en sou landbougewasse ook baie sonskade opgedoen het. Deesdae koop jy nie 
sommer meer osoon-onvriendelike produkte nie, maar maak steeds seker dat daar op jou 
yskas, lugversorger of spuitkannetjies staan dat dit osoonvriendelik is. Deur die dag te 
gedenk, onthou ons die belang daarvan om so te leef dat ons nie die aarde beskadig nie. 
Ons vier ook die vooruitgang wat gemaak is (en word) wat betref die bewaring van die 
aarde en die feit dat ons wel nog ’n osoonlaag het. 

Geroep Gewillig Gestuur   

Sondagaand, 18 September: Suid Afrika se 
beste dokumentêre film (2013), The Village 

under the Forest: Hoe onthou ons die verlede? 
Hoe weet ons wat is waarheid? Kom drink ‘n 

glasie wyn en kyk saam na hierdie aangrypende, 
persoonlike verhaal oor die uitwis en herleef van 

herinneringe van een van honderde Palestynse 
dorpe. Dis vertel deur die oë van twee Suid-

Afrikaanse Jode. Dié besonderse geleentheid is 
deel van die Wêreldraad van Kerke se week van 

vrede vir die Palestyne en Israel. Marthie 
Momberg beantwoord graag enige vrae 

(momberg@sun.ac.za). 

STUDIETRUST nooi alle belangstellendes na 
die jaarlikse Stellenbosch-byeenkoms op 
Ma 12 Sept in die Hofmeyrsaal, 18:00 vir 
18:30. Die lesing word aangebied deur  
Sihle Tshabalala, stigter van die organisasie 
Brothers for All. 
’n Paar Studietrust-beursstudente gaan ook 
van hul merkwaardige verhale vertel. Daar-
na word saamgekuier rondom sop en kaas 
en wyn. 
RSVP deur teen 11vm op 12 Sept ’n SMS 
met die woord TRUST, u naam, van en aan-
tal gaste aan 060 494 2464 te stuur. 

 

 

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 

Sien die kennisgewingborde vir meer 
inligting oor kerk- en gemeenskapsdinge 
wat ons raak. Júlle bydraes vir die borde, 

relevante nuus oor kerk- en barmhar-
tigheidsake, is ook welkom. Bring dit 

asseblief na die kerkkantoor. 

Sondag 11 September 2016  

Visiefees  
 Predikers: Theunis Botha, Leon Fouché, Leon Cronje, Monty Sahd en 
   Nadia Marais 

     09:30 Lentefees Fees– en Visiediens  

    09:30   Kleuterkerk  

    18:00 Tienerkerk: Maak nou die liefde prakties - Ruan 
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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.  

Baie dankie! 
Dankie aan almal wat saam-
gewerk het aan vanjaar se 
Lentefees! Die saamkuier 
was weer feestelik en oud 
en jonk kon hulself bederf met al die 
heerlikhede! Volgende jaar maak ons 
weer so. Ons tel klaar die slapies af ... 

Familie lucky packet By al die deure en in die vierkant is daar familie pakkette. 

Hierdie pakkette bevat 'n klomp idees en hulpmiddels vir gesinne om saam te groei in hulle 
verhouding met die Here en om geloofsvormende gewoontes te leer. Ouers moet onthou 
hulle is die primêre persone as dit kom by die geloofsvorming van hul kinders. Onthou dus 
om julle gesin se LUCKY packet te neem. En maak seker julle skryf op Facebook in vir ons 
eerste familiepakket-kompetisie. Gaan kyk by NGK Stellenbosch-Welgelegen se Facebook-
blad en "post" julle foto’s. 



 

 

Ma 12/9  Universiteit open 

Wo 14/9 

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 15/9 
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. 

Vr 16/9  Belydeniskamp tot Sondag 18 September. 

So 18/9 
 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens: Monty Sahd 
Junior kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 12 /9  tot  Sondag 18/9  

Verlede week se 
deurkollekte vir 

die Bediening aan Dowes  
was R2 092-00.  

Baie dankie! 
Volgende week se 

deurkollekte gaan aan 
Safehouse. 

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 gespe-
sialiseerde pastorale hulp. 

Skakel 082 896 2089. 

Die deurkollekte vandag gaan aan die Drakenstein Gevangenis-

uitreik: Hulle bereik gevangenes met geestelike boeke, verjaardag– 

en Kerskaartjies en korrespondensie. Ons gemeente borg dié wat 

die Christian Life Training kursus volg en help met klere voorsien en 

werk soek met vrylating. Een maal per jaar besoek gemeentelede 

Drakenstein Gevangenis. Ons gemeenteverteenwoordiger is Cecile 

van der Westhuysen (021 887 5443 / cecilevdw@telkomsa.net). 

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

kry ’n kopie by die deur.  

Baie dankie! 

Baie dankie vir 
al die skenkings 
vir Barmhar-
tigheidsmaand. 
Ons rapporteer 
volgende week daaroor. 

Dien op Nagskuiling se komitee 

Nagskuiling is op soek na vrywilligerlede vir hulle bestuurs-
komitee. Lede vergader een keer elke twee maande vir 
sowat anderhalf uur en word nie oorlaai met werk nie. 

Die bestuur en effektiewe dag tot dag verloop van die 
twee skuilings word bespreek en lede kies self waar hul 
belangstelling lê (byvoorbeeld administrasie, fondswerwing 
of instandhouding).  

Vir meer inligting, skakel Noëlline Lutz by ons kerkkantoor 
(021 886 5975) of vir Tilda Schoonwinkel (072 253 0402). 

 

 

GELOOFSGROEI: Woensdag 09:00 & 
19:00. Die tema vir die derde 
kwartaal is “’n Paar gesprekke van 
Jesus II” – ‘n opvolg van 2015 se te-
ma. 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 verhelderende 
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. 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 ge-
meente-saam-doen! Besoek 
www.stelwel.co.za en gaan teken 
gerus aan op die nuusbrief. 

#imagine kids Alle graad  4 tot 6 kinders is wel-
kom by die #imagine kids-vakansiekamp wat 
plaasvind vanaf 4 tot 6 Oktober in ons kerksaal. 
Inskrywingsvorms is by die kategese uitgedeel en 
ons moedig ouers aan om hul kinders in te skryf 
vir hierdie besonderse geleentheid waar ons 
tieners die kinders gaan bedien met God se 
woord. Meer inligting by Leon Cronje. 

Skenk ’n plaatkoek Kontak Cecile Bruintjie 

(021 886 7281) van Kindersorg. Hulle vier hul 

100ste bestaansjaar op 27 en 28 September en wil 

graag vir die 4 kleuterskole onder hul sorg elkeen ‘n 

plaatkoek skenk. As enige iemand so ’n plaatkoek 

wil skenk, sal hulle dit baie waardeer. Elke koek 

moet groot genoeg wees vir 50 kinders.  

Nood ná brand 

Die Raad vir 
kerklike same-
werking versoek 
lidmate wat kan 
bydra deur nie-bederfbare kos, 
klere, komberse en matrasse te 
skenk vir  sowat 50 gesinne van 
Kayamandi ná 35 informele huise 
Maandag afgebrand het. Sken-
kings kan afgelewer word by die 
Rhabe Church (Community Hall) in 
Bassi straat. Indien jy sukkel om 
die plek te kry, bel raadslid Nosi 
Sinkinya direk by 078 489 3157. 

Ons Welgelegen fietsbaan is voltooi alhoewel 
dit deurgaans nog sal ontwikkel en daar gereelde 
instandhouding gedoen word. Almal is welkom 
om dit te benut, soos reeds gebeur. Ons vra net 
dat almal altyd hul valhelms moet dra en volgens 
vermoë moet ry en die baan respekteer. 
Baie dankie aan almal wat bankies geskenk het. 
Baie dankie ook aan almal wat gewerk het om 
die baan te voltooi. Aan Stellenbosch Trail Fund, 
wat ons voorsien het van al die hout en spykers 
wat gebruik is, BAIE DANKIE! As enige iemand nog 
idees het oor hoe om die baan mooi te maak met 
plante en gras asook 'n kuierhoekie, is julle wel-
kom om met Leon Cronje te skakel. 

http://www.stelwel.co.za
http://www.stelwel.co.za

