
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Ierland en Verenigde Koninkryk van Groot Brittanje. Oplossing 
vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Regering en regerende instansies - kabinet; provinsiale 
regering; stadsraad, gemeenskapsleiers & meningvormers. Vigs 
geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffek-
teerdes. 
Meegevoel: ’n Woord van meegevoel met Wessel de Wet wie se moe-
der oorlede is en Karin Basson wie se broer oorlede is.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder 
behandeling en aan die herstel. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Lynette Crous 

(Blenheim), Jannie Els (De Wet), Nicola Ferreira (Woltemade), Chris Malan (Cyneroides) en 
Wilma Wagener (Repens). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #53 WATER is lewe - Jesus is die lewende water wat vir 

ons die lewe gee. Water maak ook lewe op aarde moontlik - daarsonder kan 
ons nie. God het die natuur so wonderlik geskep - Hy het natuurlike waterfil-
treerders gemaak. Op 2 Februarie is Wêreldvleilanddag gevier. ’n Vleiland is 
enige deel van die landskap waar water lank en gereeld genoeg opdam om 
die grond, plante en diere wat daar voorkom te beïnvloed. Die Nasionale 
Ruimtelike Biodiversiteitsassessering van 2012 het bevind dat vleilande die mees krities 
bedreigde ekosisteme in Suid-Afrika is. Meer as 50% van die vleilande in Suid-Afrika is óf erg 
gedegradeer óf heeltemal verlore. Vleilande is van die mees produktiewe ekosisteme ter 
wêreld. Vleilande speel ‘n belangrike direkte en indirekte rol in rivieropvanggebiede deur-
dat hulle onder andere bydra tot vloedvermindering, droogteverligting, waterberging en 
grondbeskerming. Hierdie hardwerkende sisteme is kompleks en dinamies, en bied verskeie 
voordele. Die belangrikheid van vleilande en water word verder onderstreep deur die afwis-
selende nat en droë fases van ons land se semi-droë klimaat. Onthou dus om water spaar-
samig te gebruik ter wille van lewe. 

Raak betrokke by Huis Horison 

Huis Horison, ‘n plaaslike sentrum vir volwasse mense wat primêr intellektueel gestremd is, 
vra jou betrokkenheid. Daar is tans 103 inwoners by die sentrum en byna 40 dagwerkers 
wat daagliks by hulle aansluit. 

Spesifieke behoeftes tans is: toiletware, sanitêre doekies, grootmensdoeke en tuinmeubels. 
Jy kan ook ’n MySchool-ondersteuner word. Indien jy reeds so ‘n kaart het, kan jy Huis 
Horison as begunstigde byvoeg, of nuwe lede kan vorms by die sentrum in Patrysstraat, 
Onder-Papegaaiberg gaan afhaal. 

Huis Horison verwelkom ook vriende wat maandeliks finansieel vir die sentrum wil bydra. 
Skakel gerus vir Marie de Lange vir meer inligting (021 887 5080 /
bemarking@huishorison.org.za). 

 

 

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 12 Februar ie 2017  

         Tema     ’n Lig vir die wêreld … en dit gee lewe. (Sewe weke 3) 

             Teks      Johannes 8: 12-20 

     Prediker      Theunis Botha 

       09:30    Erediens  

       09:30    Junior Kategese en kleuterkerk  

        18:00    Tienerbediening: “Jesus is Brood en Lig.” - 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.  

Raak betrokke by ABBA 

Hier is ’n geleentheid vir Bybel-
studiegroepe of vriende - word ’n 
gasheer by ’n tafel vir ’n baie goeie 
doel! Of koop ‘n kaartjie … 

ABBA, die organisasie wat mense 
ondersteun wat met substansmisbruik 
worstel, hou weer ’n Herfs High Tea 
op Saterdag 1 April om 15:00 by Stel-
lenbosch VGK gemeente in Cloetes-
ville. Van ons lidmate het die tee 
verlede jaar bygewoon. ABBA vra dat 
ons weer vanjaar van ons gemeen-
telede vra om gasheer/-vrou te wees 
by ’n tafel van 10 mense. Daar is ook 
kaartjies vir die tee by ons kerkkan-
toor te koop teen R90 p/p. 

Vir meer inligting oor die 
tee of ABBA, kontak ons 
gemeenteverteen-
woordiger by ABBA, 
Lydia Burger, by 083 277 
6941 of llb@sun.ac.za. 

Versoek: Crèche-gelde vir 4-jarige seuntjie  

Die R200 per maand is vir ’n behoeftige seuntjie 
wat crèche toe gaan by die Akkerland Crèche in 
Jonkershoek. Sy ma het nie vaste werk nie, is sieklik, 
baie behoeftig en is ’n enkelouer. Een van de ACVV 
se maatskaplike werkers, wat ook ‘n lidmaat by ons 
is, het die versoek na die gemeente gebring. Skakel 
die kerkkantoor, of kontak vir José Kritzinger by die 
ACVV 021 883 3015 of jose@acvvstell.org.za. 

mailto:llb@sun.ac.za
mailto:jose@acvvstell.org.za


 

 

Wo 15/2 

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 / Annaleen 

Steytler 021 887 3804 / 082 346 8200. 

Do 16/2 
09:00 - 12:00 Naaldwerkgroep: Kontak Anette Cronje by 021 886 5115 as jy saam wil 

kom werk aan al die projekte wat hulle aanpak. 

So 19/2 

09:30 
09:30 
18:30 

Erediens : Nadia Marais - Jesus se EK IS-uitsprake (4) 
Junior Kategese en kleuterkerk 
Jeugweek (in die Hofmeyrsaal in Kerkstraat) 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 13 /2  tot  Sondag 19/2  

Die deurkollekte verlede week aan die Alta du Toit-skool 
was R3 942-50. BAIE DANKIE!! 

Volgende week se deurkollekte gaan aan die ACVV. 

            Bankbesonderhede       NG Gemeente Stellenbosch -Welgelegen 
Stellenbosch-Welgelegen NG Kerk (Nedbank)       Telefoon: 021 886 5975  
 Takno: 149 821   Rekno: 149 8046 320       Kantoorure: 08:00 tot 13:00 (Ma—Vr) 

PASTORALE VERSORGING 
Lidmate wat ’n leraar 

nodig het, skakel enige 
leraar of die kerkkantoor 

by 021 886 5975 of Monty 
Sahd by 021 887 1616 / 

083 449 246 
(spesifiek vir huisbesoek). 

Die spreekkamer van 
Theunis  Botha voorsien 

gespesialiseerde 
pastorale hulp.  

Skakel 082 896 2089. 

Die deurkollekte vandag gaan aan Sinodale Jeugwerk: Sinodale Jeugwerk beywer hulle om die Jeug 
van SA in ’n persoonlike verhouding met Jesus te kry. KIX (kinders in Christus) is die enigste sinodaal 
georganiseerde kinderbediening in die land wat kursusmateriaal beskikbaar stel. Hulle het tans 82 takke 
met 6 000 kinders en 400 leidsters. Verder is Sinodale Jeugwerk betrokke deur twee kampe per jaar te 
reël waar predikante en jeugleiers opgelei word. Hulle versprei ook toerusting wat kategete kan ge-
bruik. Hulle reël verskeie kampe, onder andere skoolverlaterskampe, kampe wat plaasvind by die 
Kunstefeeste asook by die Oranjerivier. Deesdae spog 
Sinodale Jeugwerk ook met ’n Ekumeniese Jeugsen-
trum by die Universiteit van Stellenbosch. Die doel 
hiervan is om gemeentes te help in hul bediening aan 
jongmense en kinders deur beter en  meer toerusting 
beskikbaar te stel. 

 

As deel van ’n nuwe projek van die Barmhartigheidsaksie 
gaan ons gemeente ook by “Breadtags for Wheelchairs” 

betrokke raak. Kyk uit vir die boks langs die houtkiste in die 
vierkant waar jy die broodsakkies se plastiekknypers kan 

ingooi. Wanneer genoeg plastiekknypers ingesamel is, kan 
’n rolstoel geskenk word aan ’n behoeftige persoon. 

 

 

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

kry ’n kopie by die deur.  

GELOOFSGROEI 
Woensdag 09:00 & 19:00. Almal is welkom – jy val 
in en uit soos dit jou pas. Die tema vir hierdie 
kwartaal is: “Herontdekking van die Evangelie – 
Reformasie 500”. Ons vier hierdie jaar die 500-
jarige herdenking van die Reformasie met 31 Ok-
tober 1517 as die historiese datum. Daarom die 
tema: “Herontdekking van die Evangelie – ’n per-
spektief op Reformasie 500”. Dit was inderdaad ’n 
vreugdevolle herontdekking van die eenvoud van 
die Evangelie. Die wonderlikheid van die Evangelie 
is egter deur alle “partye” beklad deur veroor-
deling, verkettering en verbranding van an-
dersdenkendes – iets wat telkens gebeur wanneer 
mense hulle geloofsbelydenis fanaties glo, in plaas 
daarvan om hulle geloof aarselend te bely. Ons kyk 
met dankbaarheid na hierdie herontdekking van 
die Evangelie, en hoe ons 
fanatieke houdings & 
gedrag kan vermy. 
Aanbieder: Leon Fouché 

Jesus se 
EK IS-uitsprake 
Die boekies is beskikbaar by 
die deure. Gooi jou R20 in die 
boksie of bring later in die 
week na die kerkkantoor. 
(Maak seker jou boekie het al 
7 hoofstukke. Kom ruil om by 
die kerkkantoor indien jou 
boekie foutief is.) 

Fokustekste: (Aanvullende tekste om te lees 
wat aansluit by vandag se preek)  

* Psalm 119: 1-8 
* Deuteronomium 30: 15-20 

* Matteus 5: 21-37 

JEUGWEEK 2017 
Dit is al weer JEUGWEEK-tyd wan-

neer ons vir al die tieners 'n 
geleentheid bied om saam te kui-
er, saam die Here te loof en saam 

te leer oor ons verhouding met 
God. DATUM: 19-22 Feb elke aand 

om 18:30 by die Hofmeyrsaal in 
Kerkstraat. Die tema hierdie jaar is 
Wanderlust. Dit gaan oor ons pad 
saam met God en die mylpale op 

hierdie pad. Ook hoe gretig ons is 
om hierdie pad te stap en God 
meer en meer te ontdek en te 

gaan waar Hy gaan - te gaan daar 
waar Hy ons na toe stuur. Alle 

tieners is welkom. Navrae: Leon 
Cronje 071 686 9424. 

 

#imagine2017 
Hierdie tienersaamtrek vind plaas 

op 19-22 Maart te Bredasdorp. 
Alle gr 7 tot 12 jongmense is wel-

kom. Vir meer inligting kyk 
op www.imaginemovement.co.za 

en vir inskrywings, gaan na  
www.itickets.co.za. Indien daar 
behoefte is, sal ons ook weer 'n 

bus reël om die kinders heen en 
weer te vervoer. Navrae: Leon 

Cronje 071 686 9424. 

Marktafel woeker voort! 
Kom kyk Woensdae van 09:00 tot 

12:00 watter vars produkte ons ver-

koop. Die res van die week is beskuit, 

koekies, konfyt, heuning en eiers 

steeds beskikbaar en as jy gelukkig is, 

ook nog vars produkte! (Die Markta-

fel vorm deel van die Lentefees.) 

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

