
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Kambodja, Laos en Viëtnam. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Christengemeenskap - verskillende kerke en leiers, 
Christenmense in hulle werk en leefplekke. Vigs geïnfekteerdes en 
-geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en –geaffekteerdes. Reën. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder 

behandeling en aan die herstel.  
Meegevoel: ’n Woord van meegevoel met Naomi Leuvennink wie se broer oorlede is. 
Saam bly: Ons is saam bly met Marina de Lange (van La Clémence) oor ’n nuwe kleindogter. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Charlotte Baxter (Buitekring), 
Stephan Bekker (Serruria), Niki Bosman (Rokewood), Jacobus Cloete (Zevenwacht), Carla 
Krieg (Forelle), Wium Pienaar (Florida), Wrench Roux (Somerbosch), Kokkies Stemmet 
(Simond), Hendrik Steytler (Bon Chretien), Johann Stiglingh (Paradyskloof Villas) en 
Marquerite Vermeulen (Speciosa). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #59 Die koolstofvas vir hierdie week fokus op afval - al 

daardie goed wat ons weggooi en dink dat as ons dit in die vullisblik by die 
huis gegooi het en die vullislorrie dit kom haal het, is dit weg. Ons dink nooit 
eens weer daaraan nie. Verkeerd! Dit gaan nie weg nie. Iewers beland dit op 'n 
vullishoop waar ander mense dit moet bewerk en prosesseer sodat dit nie die 
omgewing besoedel of laat lelik lyk nie. Dink maar aan hoe lelik plastiese sakke 
lyk wat teen drade vasgewaai is en hoeveel minder 'n mens dit deesdae sien nou dat ons 
gedwing word om twee keer te dink voordat ons 'n sak sommer net weggooi. Steeds is daar 
tonne en tonne plastiese afval wat jaarliks in die see eindig en ons seelewe bedreig. Hier is 
die idees vir die week: 1. Moenie groente afskil nie - die vitamiene gaan verlore. 2. Gee jou 
ou klere en klere wat jy nie meer dra nie, weg sodat iemand anders dit kan benut. 3. Koop 
plaaslikvervaardigde produkte sover moontlik. 4. Onthou om 'n herbruikbare inkopiesak 
winkels toe te neem en hou op om plastiek te koop. 5. Neem 'n deel van jou straat aan en 
tel die rommel daar op en trek die onkruid uit. 6. Neem 'n groep mense saam en gaan tel 
rommel op by 'n winkelsentrum of taxistaanplek.  

Azaleahof Kermis 
Kom kuier saam op Saterdag 1 April vanaf 09:00. Al 
die ou gunstelinge is daar soos boereworsrolle, 
poeding, ontbyt, afval, pannekoek, plante, hand-
werk en vele meer. Meer inligting by 021 887 0136. 

Inspirasie-ontbyt vir Gelowige Vroue 
Hierdie geleentheid vind plaas op 1 April om 10:00 
by Skilpadvlei. Kaartjies kos R150 per persoon. Kon-
tak Wilinda by 073 981 3372 vir kaartjies en meer 
inligting. Sien ook die kennisgewingbord vir meer 
inligting. 

Kombuisware gesoek Die behoeftige 

Rekeningkunde student Andisiwe Mkwali, wat 
geldelik deur ons gemeente ondersteun word, 
het gevra of enigeen dalk kombuisware (veral 
‘n kastrol) het wat ons aan haar kan gee. Met 
die onluste op die UWK-kampus verlede jaar, 
is van haar eetgerei en ander kombuisware uit 
haar kamer gesteel. As jy kan help, skakel asb 
die kerkkantoor of vir Lydia Burger, ons 
verteenwoordiger by die Behoeftige Studente 
Bediening by 083 277 6941. 

 

 

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 26 Maar t  2017  

          Tema     Om te sien of nie te sien nie. 

              Teks     Johannes 9: 1-41 

       Prediker     Theunis Botha 

        09:30     Erediens en doopgeleentheid  

        09:30    Junior Kategese en kleuterkerk  

         18:00    Tienerbediening: ’n Spesiale Sondag vir al die 

      tieners ná ’n lang kwartaal.  
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Fokustekste: (Aanvullende tekste om te lees wat 
aansluit by vandag se preekteks)  

* Psalm 23 * Efesiërs 5: 8-14 * 1 Samuel 16: 1-13 

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. 

Baie welkom aan Heike Juané Smit wat vandag 

gedoop word. Welkom ook aan haar ouers, Dirko en 
Magdel, asook die grootouers, familie en vriende wat 
die geleentheid bywoon. 

#imagine Dankie aan almal wat bygedra het en 

as borg opgetree het om dit vir meer kinders 
moontlik te maak om hierdie wonderlike tiener-
fees by te woon. Dit was 'n geseënde naweek en 

ons is dankbaar vir alles wat die Here in die kinders se le-
wens gedoen het. Gaan kyk gerus op facebook na die video 
en 'n paar foto’s (www.facebook.com/stelwel). 

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. 

http://www.facebook.com/stelwel


 

 

Di 28/3 18:00 Dienswerkersfunksie in die leeskamer. 

Wo 29/3 

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 30/3 
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. 

Vr 31/3  Skole sluit 

So 2/4 09:30 Erediens: Monty Sahd 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 27 /3  tot  Sondag 2 /4  

Die deurkollekte verlede week aan die Paarlskool was R2 215. BAIE DANKIE!! 
Volgende week se deurkollekte gaan aan ons gemeente se Noodfonds. 

            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 Instituut vir Blindes: Die Instituut vir Blindes is al sedert 
1881 werksaam en bied ondersteuningsdienste aan blindes in talle sektore asook opleiding, 
vaardigheids– en loopbaanontwikkeling. Hoe kan hulle ondersteun word? Hulle vra voorbid-
ding vir hul werk en dat hul produkte, o.a. matrasse en rottangmeubels gekoop word. Hulle vra 
ook dat hul dienste, bv. oudio-tydskrifte, benut word. Donateurs moet onthou dat alle sken-
kings belastingaftrekbaar is. Mense kan hulle ook ondersteun deur as vrywilligers in te skakel 
en werk te verskaf aan siggestremde persone. Meer Inligting is beskikbaar by www.blind-
institute.org.za. Sien ook die inligtingspamflet wat op ons webwerf gelaai is. 

Kas benodig vir stoor van klere vir vrygelate 
Christengevangenes 
Ons gemeente skenk op ‘n deurlopende basis kerkpakke, 
hemde, skoene en ander mansklere vir Christengevangenes 
wat die CLT-program gevolg het en wat uit Drakenstein 
vrygelaat word. Die klere wat tot dusver by ons 
Gevangenisbedieningskoördineerder, Cecile van der 
Westhuysen gestoor is, gaan van nou af by pastoor Stanley 
Demas in die Paarl gestoor word sodat dit makliker is om 
aan gevangenes te gee. Die gevangenisbediening is op soek 
na ‘n tweedehandse kas waarin die klere gehou kan 
word.  As jy een het om te skenk, skakel die kerkkantoor by 
021 886 5975 of vir Cecile by 021 887 5443. 

 

 

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 

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 te 
koop teen R90 p/p. 
Vir meer inligting oor die tee of 
ABBA, kontak ons gemeente-
verteenwoordiger by ABBA, Lydia 
Burger, by 083 277 6941 of 
llb@sun.ac.za. 

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 deure.  

Uitvoering van die 
Markuspassie  

Dié Paasfees herdenk die Cape Con-
sort die 300ste bestaansjaar van 

Reinhard Keiser (1674 -  1739) se 
Markuspassie (1717). Uitvoerdatums 
is op Vrydag 7 April om 19:30 in ons 
kerk asook Sondag 9 April om 16:00 
by die Evangeliese Lutherse Kerk in 

Strandstraat, Kaapstad. Kaartjies kos 
R120 / R100 (pensioenarisse) / R80 

(studente) en is by die deure 
beskikbaar. Vir meer Inligting, kontak 

Antoinette Blyth by 079 476 5137 of 
enquiries@mucavi.com. 

Herwinningspapier vir Huis Horison 
moet asb in die houtkas met die op-
ligdeksel (in die vierkant, links van 

die hek) geplaas word. 

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

