
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Denemarke, Finland, Ysland, Noorweë en Swede. Oplossing vir 
konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Christengemeenskap - verskillende kerke en leiers, Chris-
tenmense in hulle werk en leefplekke. Vigs geïnfekteerdes en -geaf-
fekteerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder 
behandeling en aan die herstel. 
Meegevoel: ‘n Woord van meegevoel met Mervyn James van Kromhout 
wie se vader oorlede is.  
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Cornel Basson 
(Pinotage), Jacques en Karen Cilliers (Bon Chretien), Lynne du Toit 

(Woltemade), Carine Kruger (Marina), Nina Rode (Brandwacht), Tiaan Roux (Somerbosch), 
Streicher Smit (Longifolia), Lian van Onselen (Fynbos) en Linus van Onselen (Elbertha). 

Geroep Gewillig Gestuur   

Marktafel woeker voort! 
Kom kyk Woensdae van 09:00 tot 12:00 

watter vars produkte ons verkoop. Die 

res van die week is beskuit, koekies, 

konfyt, heuning en eiers steeds 

beskikbaar en as jy gelukkig is, ook nog 

vars produkte!  

GROENgedagte #52 Elke keer wat jy na die weervoorspelling kyk of 

luister, elke keer wat jy wolke sien en hoop en bid vir reën, elke keer wan-
neer jy in die oggend wakker word en sien dat dit gereën het, of steeds reën, 
en wanneer jy die lekker vars oggendlug inasem … dink hieraan: Suid-Afrika 
het ’n gemiddelde jaarlikse reënval van 492 millimeter, terwyl die res van die 
wêreld se gemiddelde 985 millimeter is. Dis bykans die helfte van die aarde 
se gemiddeld. Suid-Afrika word derhalwe as ’n waterskaars land geklassifiseer. Hier waar 
óns bly, is ons bevoorreg om baie meer reën as die land se gemiddelde te kry. Maar as ons 
die groter prentjie in gedagte hou, behoort ons  dalk so te leef asof ons maar net die land se 
gemiddelde reën ontvang - elke dag bewus daarvan dat ons min water het en dat dit kos-
baar is. Verbruik water so asof dit die laaste bruikbare water op aarde is. 

Sonderbriekers 
Vir dié wat gaan saamkuier, ons ontmoet 
mekaar Woensdag 8 Februarie om 11:45 
by Dornier se hek. Maak jou gereed vir ’n 
heerlike somers-noenmaal. Laat die wind 
deur jul hare waai. Die lewe is ’n lied! 

Padlangs Ouerskap-kursus 

Twyfel jy soms of jy ’n goeie ouer is? Voel jul 
gesinstyd soms soos een groot slagveld? Het jy 
konneksie met jou kind? Luister julle regtig na 
mekaar? Kom gesels saam oor antwoorde op 

hierdie en ander vrae … 
Skryf in vir die Padlangs Ouerskap-kursus wat 
middel-Februarie plaasvind. Dis ’n kursus wat 

spesifiek so ingerig word dat deelnemers 
toegerus word om dit self te gaan aanbied. 

Waar: Communitas, Stellenbosch 
Wanneer: 14—16 Februarie 

Inskrywings sluit 7 Februarie. Inskrywingsvorms is 
op die kennisgewingbord in die vierkant 

beskikbaar. Vir meer Inligting, kontak Wilma by 
wler@sun.ac.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 5  Februar ie 2017  

         Tema     “Ek is die brood wat lewe gee.” (Sewe weke met Jesus 2) 

             Teks      Joh 6:22-59, veral 35 en 48 

     Prediker      Leon Fouché 

       09:30    Erediens en doopgeleentheid  

       09:30    Junior Kategese en kleuterkerk  

        18:00    Tienerbediening: “Brood van die lewe” - 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. 

Baie welkom! 

Baie welkom aan Arianne Anna Kirsten van Zyl wat 

vandag gedoop word. Welkom aan haar ouers, Tinus 

en Anriënka, asook die grootouers, familie en vriende 

wat hierdie spesiale geleentheid bywoon. 

Raak betrokke by Nagskuiling 

Inspireer jou medewerkers in die gemeenskap of 
jou vriendekring of Bybelstudiegroep om deel te 
word van 'n span wat 6 maal per jaar sop verskaf 
aan die Stellenbosch Nagskuiling. Dit kan enige tyd 
afgelewer word. 

Nagskuiling is  dringend opsoek na individue/ 
groepe om aandetes te maak vir ongeveer 40 men-
se. Bydraes eenmalig, of op ‘n gereelde basis, sal 
baie waardeer word. Voorbeelde van ‘n ete is 15 
liter sop, pasta, of iets anders vir 40 mense. Een-
voudige resepte is beskikbaar op aanvraag. Indien 
jy dalk kan help, kontak vir Denise Paulse, bestuur-
der by Nagskuiling, 021 8866173 of stuur ‘n e-pos 
na nagskuiling.stellenbosch@gmail.com, of skakel 
Tilda Schoonwinkel, onder-voorsitter van die Nag-
skuiling by 0722530402. 

Ek is die brood wat lewe gee. 

mailto:nagskuiling.stellenbosch@gmail.com


 

 

Ma 6/2  Laaste dag vir doopaanmelding vir Maart 

Di 7/2 
17:30 B-Aksie vergadering: in die komiteekamer 

Wyksrade vergader 

Wo 8/2 

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

 
MARKDAG 

 
12:00 
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. 
SONDERBRIEKERS se uitstappie 
Bybelstudie vir huishulpe: Mientjie Uys 021 886 4320 / Annaleen 

Steytler 021 887 3804 / 082 346 8200. 

So 12/2 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens : Theunis Botha - Jesus se EK IS-uitsprake (3) 
Junior Kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 6/2  tot  Sondag 12 /2  

Die deurkollekte verlede week aan die Drakenstein 
Gevangenisuitreik was R3 798-00. 

BAIE DANKIE!! Volgende week se deurkollekte gaan 
aan Sinodale Jeugwerk. 

            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. 

Herwinningspapier 
vir Huis Horison 
moet asb in die  

houtkas met die op-
ligdeksel (in die vier-

kant, links van die 
hek) geplaas word. 

Die deurkollekte vandag gaan aan die Alta du Toit-skool: Hierdie skool gee aan leerders (ouderdom 6 – 
18 jaar) wat intellektueel erg gestremd is en nie in die hoofstroomonderwys met akademiese vakke kan 
aanpas nie, ’n heenkome. Dit bied aan leerders uit alle kulture die beste geleentheid om volgens hulle 
eie vermoë en tempo te ontwikkel. Die fokus van die kurrikulum is aangepas en konsentreer op 
vaardighede soos selfversorging, kommunikasie, uitvoering van huishoudelike take, eenvoudige begrip 
van godsdiens, sinvolle tydsbesteding asook arbeidsgerigte vaardighede soos koekbak, mandjievleg,  
brei, sement- en tuinwerk. Vir leerders wat wel daartoe in staat is, word funksioneel-skolastiese 
vaardighede soos lees, skryf en getalbegrip aangeleer om hulle te help om in die alledaagse lewe oor 
die weg te kom met vaardighede soos tydlees, hantering van geld en die uitken van name van 
handelsbanke en winkels. Daar is drie koshuise vir leeders wat ver woon, asook skoolbusse wat 
dagskoliere vervoer. Gemeentes se ondersteuning dra daartoe by dat leerders ’n vol lewe kan geniet in 
‘n skool waar daar spesiaal na hulle unieke behoeftes omgesien word.   

Verlore stringetjie pêrels 

’n Stringetjie pêrels is verlede Son-

dag naby die kerk opgetel. Indien 

dit joune is wat jy vermis, kontak 

Anthony Green (082 804 2789 of 

anthonyg@reutech.co.za). 
 

 

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 Oktober 
1517 as die historiese datum. Daarom die tema:  
“Herontdekking van die Evangelie – ‘n perspektief 
op Reformasie 500”. Dit was inderdaad ‘n vreugde-
volle herontdekking van die eenvoud van die Evan-
gelie. Die wonderlikheid van die Evangelie is egter 
deur alle “partye” beklad deur veroordeling, ver-
kettering en verbranding van andersdenkendes – 
iets wat telkens gebeur wanneer mense hulle 
geloofsbelydenis fanaties glo, in plaas daarvan om 
hulle geloof aarselend te bely. Ons kyk met dank-
baarheid na hierdie herontdekking van die Evan-
gelie, en hoe ons 
fanatieke houdings & 
gedrag kan vermy. 
Aanbieder: Leon Fouché 

Jesus se EK IS-uitsprake 

Die boekies is beskikbaar by 
die deure en in die vierkant. 
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 kerkkan-
toor indien jou boekie foutief 
is.) 

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

* Psalm 112: 1-9 
* Jesaja 58: 1-12 

* Matteus 5: 13-20 

Mbulelo sê dankie 
Ons algemene assistent, Mbulelo 
Kadji, bedank die gemeente vir al die 
hulp wat hy tot dusver gekry het na 
hy al sy besittings in ’n brand verloor 
het en sy vrou ’n beroerte kort daar-
na gekry het. Hy is opreg dankbaar 
vir die gemeente se belangstelling en 
besorgdheid oor hom.  

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. 

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

