
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Oostenryk, Liechtenstein, Switserland, Andorra, Monaco en San 
Marino. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep 
se terreur. 
RSA & Dorp: Gesondheids- en Maatskaplike dienste - hospitale en kli-
nieke, medici, verpleërs en paramedici. Vigs geïnfekteerdes en -
geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en –geaffekteerdes. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behan-
deling en aan die herstel. 
Meegevoel: Daanjie Smit, jare lank van Barrystraat, die laaste paar jaar 
van Utopia, is oorlede. Meegevoel met sy seun, Dirk, van Bulida. 

Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Rufus Dercksen (Buitekring), Coerie 
Muller (Sultan), Anton Stander (Lovell), Anzèl Stofberg (Kronendal), Jean-Maré Theron 
(Marina), Tiaan van der Merwe (Rokewood) en Willem Vosloo (Binnekring). Spesiaal geluk 
aan Willem wat vandag 90 jaar oud is! 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #57 ’n Koolstof-vas tydens LYDENStyd: dié vas is nie be-

doel om net in lydenstyd vir ons te help om ons koolstofvoetspoor te ver-
klein nie. Dit moet ons juis help om ons hele lewenswyse te verander sodat 
ons volhoubaar op die aarde sal leef. Ons keuses oor energieverbruik is 
hierdie week in die kollig. Dit is seker baie moeite, maar om elektriese toe-
stelle wat nie gebruik word nie se kragtoevoer heeltemal af te sny, is een van 
die beste maniere om energie te bespaar. 8% van die energie in ons huise word verbruik 
deur sulke toestelle – bv selfoonlaaiers wat nie uitgetrek word by die muursok nie. 
Ons sal ook weer en meer moet nadink oor hernubare energie. Hernubare energie is skoon 
energie. Dink na hoe ons as geloofsgemeenskap kan help om die toekoms in te gaan met 
hernubare energie. Deur net gloeilampe te installeer wat minder elektrisiteit verbruik, 
maak ons alreeds ’n groot verskil. 
Terwyl dit so warm is soos die laaste paar maande kan ons amper nie dink dat dit weer 
gaan koud word nie. Maar as dit warm is, het ons lugversorging en as dit koud raak, het ons 
verwarmers. Om ons huise warm of koud te kry, gebruik vreeslik baie energie. Om water 
warm te maak is die grootste energiegebruiker in ons huise. Die warmwatersilinder gebruik 
meer as 50% van ons huishoudelike energie. Draai dus die termostaat af en stort vinniger 
en onthou daardie waterbesparende stortkop. Iemand maak die voorstel dat jy die vol-
gende vir ’n dag moet probeer: draai net die stort oop as jy jou lyf natmaak en dan weer as 
jy die seep afspoel. 

Uit die kerkraad Op die afgelope kerkraadsvergadering is ’n sinvolle bespreking 

van die werking van ons gemeente se Barmhartigheidsaksie gehou met voorstelle hoe 
ons dit kan verbeter. Verder is die begroting vir die nuwe boekjaar goedgekeur en die 
kerkraad is ook gevra om verdere stappe oor selfdegeslagverhoudings te oordink wat 
tydens die volgende vergadering bespreek sal word. Gaan gerus na die webblad om die 
volledige verslag van die Barmhartigheidsaksie te lees.  

 

 

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 Maar t  2017  

         Tema     Ek is die Wingerdstok, julle die lote. 

             Teks     Johannes 15: 1-8 

     Prediker     Leon Fouché 

       09:30   Erediens en doopgeleentheid  

       09:30   Junior Kategese en kleuterkerk  

        18:00   Tienerbediening: Ware wingerdstok - Leon  
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Dit is lydenstyd. 'n Tyd van stilword en treur oor die 

wêreld en ook oor jouself. Voor in die liturgiese ruimte 
is 'n bakkie as. Gedurende hierdie tyd kan jy jou vinger 
daarin kom rol en 'n kruisie maak op jou voorkop of hand 
as uitdrukking van verootmoediging. 

Borg 'n kind se buskaartjie na #imagine 
Die VGK Stellenbosch [Cloetesville] stuur 5 kinders na #imagine. Ons soek egter borge vir 
hulle busgeld teen R250 per kind. Indien u ’n kind[ers] wil borg, skakel met Leon Cronje of 
die kerkkantoor. 

Die tyd raak nou baie min om in te skryf vir hierdie tienerfees eerskomende naweek. Skryf 
in op itickets.co.za. Kontak vir Leon Cronje indien meer inligting verlang word.  

Doopgeleentheid vandag 

Baie welkom aan Nina Miné Vlok en haar ouers, Louw-
Waldi en Michelle, asook Alan Sidney Gill en sy ouers, 
Andrew en Tania. Welkom ook aan al die grootouers, 
familie en vriende wat die doop bywoon en deel is van 
die spesiale geleentheid. 

Ek is die Wingerdstok, 
julle die lote. 

Hiermee word bekend gemaak dat Theunis Botha beroep is deur die sinode as predikant 
met opdrag Predikantebegeleiding. Diensaanvaarding is 1 Junie 2017. Baie geluk Theunis!  



 

 

Di 14/3  VRS se leraarsbyeenkoms by die kerk. 

Wo 15/3 

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

 
MARKDAG 

 
18:45 

 

Geloofsgroei-byeenkomste 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 16/3 

 

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. 

Sa 18/3  #imagine 2017 

So 19/3 

 
09:30 

 
 

#imagine 2017 
Erediens: Chris Jones 
Geen Junior Kategese en kleuterkerk 
Geen Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 13 /3  tot  Sondag 19/3  

            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 die Jan Kriel Instituut: Jan Kriel Instituut bestuur die 
deernis en omgee van die Kerk (en ander persone) by Jan Krielskool, waar leerders met 
spesiale onderwysbehoeftes gehelp word.  Kinders van graad R tot matriek, wat moet saam 
leef met verskeie gestremdhede – onder andere weens disleksie, epilepsie, siektes, ongelukke 
en spesiale leerbehoeftes – kry hier spesialis onderwys. Gemeentes en gelowiges se liefde-
gawes, donasies en borgskappe word deur die Instituut bymekaar gemaak en verantwoordelik 
aangewend. Die instituut se leuse is “Gee ŉ Kind ŉ Kans”. 

Projek om kerknisse te beveilig 

Ons is tans besig met ’n projek om die nisse by 
die kerk se gedenkmuur te beveilig en te omhein. 
’n Gemeentelid, Pieter Fick, is die projekleier. Die 
databasis van kontakbesonderhede van nis-
eienaars en/of hul naasbestaandes moet ook 
opgegradeer word. Pieter vra dat alle eienaars 
van nisse of hulle naasbestaandes asseblief so 
spoedig moontlik vir hom sal kontak: tel 021 886 
4428 / sel 082 903 8415 / faks 086 721 5787 / e-
pos fickpd@gmail.com. Baie dankie vir almal se 
samewerking in hierdie verband.  

 

 

Die deurkollekte verlede week aan 
Huis Horison was 

R2 797-00. BAIE DANKIE!! 
Volgende week se deurkollekte 

gaan aan Paarlskool. 

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 vreugdevolle herontdekking van die eenvoud van 
die Evangelie. Die wonderlikheid van die Evangelie is 
egter deur alle “partye” beklad deur veroordeling, 
verkettering 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 

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 koppie 

tee in die vierkant. 

Raak betrokke by ABBA 
Hier is ’n geleentheid vir Bybelstudiegroepe 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 Stellen-
bosch VGK gemeente in Cloetesville. Van ons lid-
mate het die tee verlede jaar bygewoon. ABBA vra 
dat ons weer vanjaar van ons gemeentelede vra om 
gasheer/-vrou te wees by ’n tafel van 10 mense. 

Daar is ook kaartjies vir die tee by 
ons kerkkantoor te koop teen 
R90 p/p. Vir meer inligting oor die 
tee of ABBA, kontak ons gemeen-
teverteenwoordiger by ABBA, 
Lydia Burger, by 083 277 6941 of 
llb@sun.ac.za. 

Versoek van Nagskuiling 
Gemeentelede word gevra om asb 
mansbroeke (grootte 30 tot 34) en 

manskoene (grootte 6 tot 10) vir Stel-
lenbosch Nagskuiling na die kerkkan-

toor te bring. 

Lydenstyd-installasie 
Vir Inligting oor die simboliek van die 
installasie voor in die kerk, neem die 

blou beskrywingspamflet op die in-
ligtingstafel in die leeskamer of by 

die deure.  

mailto:fickpd@gmail.com
http://www.stelwel.co.za
mailto:llb@sun.ac.za

