
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Soedan, Suid-Soedan en Uganda. Oplossing vir 
konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se 
terreur. 
RSA & Dorp: Christengemeenskap - verskillende kerke 
en leiers, Christenmense in hulle werk- en leefplekke. 
Aanslag op die tesourie – bevryding van korrupsie en 
onbevoegdheid. Vigs geïnfekteerdes en -geaffekteer-
des. Dwelmafhanklikes en –geaffekteerdes.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, 

diegene onder behandeling en aan die herstel. 
Meegevoel: Meegevoel met Yvonne Erasmus wie se dogter Hanlie oorlede is. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Bremer Burden (Speciosa), Elsje 
de Villiers (Somerlus), Manie Lombard (Van de Graaf) en Chris Marais (Suurvygie). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #62 Kan kernkrag aardver-

warming bestry? Ons dink saam oor energiever-
bruik, die kernkrag-debakel in Suid-Afrika en 
vra: is kernkrag werklik die oplossing? Die doel-
wit is om steenkool en olie so gou as moontlik 
te vervang met bronne van energie wat nie bydra tot aard-
verwarming nie. Kernkrag is nie die enigste tegnologie wat 
bestaan om daardie doel te bereik nie. Ander vorms van 
elektrisiteitsopwekking, soos hidro-elektriese skemas en 
wind- en sonkrag het ook die potensiaal om skoon en 
relatief goedkoop energie te verskaf. Die debat onder 
klimaatsaktiviste draai egter oor die praktiese implikasies 
van elkeen van hierdie bronne. Kan ons gou genoeg oorslaan 
na so 'n koolstofvrye ekonomie? Teenstanders van kernkrag 
sê die koste daarvan, en die lang tyd wat nodig is om nuwe 
stasies te bou, maak kernkrag onprakties. Die sensitiwiteit 
rondom bestraling en die hoë veiligheidsvereistes waaraan 
kernkrag onderwerp word, beteken dat die gemiddelde 
kragsentrale tien jaar neem om te bou. En vir kernkrag om 
beduidend oor te neem by koolstof sal honderde kernkrag-
stasies gebou moet word. Benewens die praktiese oor-
wegings, is daar ook 'n probleem wat skynbaar on-oplosbaar 
is: kernafval. Volgens anti-kernkrag aktiviste is daar nog 
geen nasie ter wêreld wat voldoende voorsorg kan tref dat 
die afval, wat vir duisende jare gevaarlik sal bly, veilig geberg 
kan word nie. En dalk die belangrikste vraag: hoekom nog 
geld spandeer op iets wat nie volhoubaar is nie, maar 'n 
probleem agterlaat vir duisende jare? 

Huis Horison vra hulp 

Huis Horison vra donasies 
van onderklere vir ’n paar 
hulpbehoewende inwoners -  
veral damesonderklere. 
Verder is grootmensdoeke 
altyd ’n groot behoefte 
asook toiletware vir hulp-
behoewende inwoners. 
 
Die handwerkafdeling be-
nodig ook tans wol en ka-
toenmateriaal waarmee 
dekens gemaak word. As jy 
kan help, stuur ’n e-pos aan 
Noëlline Lutz 
(ontvangs@stelwel.co.za) of 
skakel die kerkkantoor by 
021 886 5975. 

 

 

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 -

 

Moedersdag  

Sondag 14 Mei  2017  

       Tema     Groter werke - Groter liefde! 

          Teks     Johannes 14: 1-14 

   Prediker     Leon Cronje 

     09:30  Erediens  

     09:30  Kleuterkerk en Junior kategese  

     18:00    Tienerbediening: Hoe hoor ons die Woord - Marizanne 
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Fokustekste: (Aanvullende tekste om te 
lees wat aansluit by vandag se 

preekteks) * Psalm 31: 1-5, 15-16 
* Handelinge 7: 55-60 

* 1 Petrus 2: 2-19  

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. 

Gelukkige Moedersdag! 

Dankbaarheidsmaand 

Meimaand is Dankbaarheidsmaand. Die 

dienswerkers is besig om in die wyke om 

te gaan en dankbaarheidsmaandkoeverte 

en –pamflette te versprei. Daar is ook 

koeverte en pamflette by die deure en op 

die inligtingstafel in die leeskamer 

beskikbaar. Om bankkoste te bespaar, 

moedig ons gemeentelede aan om sover 

moontlik bydraes elektronies in ons bank-

rekening in te betaal. Bewyse van betaling 

kan ook in die koevert gesit word en op 

ons Dankfees op Sondag 28 Mei na die 

kerk gebring word. Baie dankie vir almal 

se bydraes! 

Internasionale studente- bediening/Stellenbosch International Fellowship 

 

Ons benodig dringend meubels en huishoudelike artikels vir 2 nuwe studente gesinne wat tans met die absolute minimum klaarkom.  Indien daar enige-iets ongebruik in die huis rondstaan 
kontak asb vir Jurie (083 2355 920) of Magdaleen (0824 2729 24) om dit op te laai, of bring dit na die kerkkantoor. 

 

Daar is 'n jong Arabies sprekende student wat vir die maand van Junie tydelik blyplek nodig het en kan betaal daarvoor.  'n Wonderlike geleentheid om 'n Moslemstudent bloot te stel aan 
Christelike liefde. 

Belydenis van geloof 
Ons beleef vandag saam met Garrick Higgo sy 

belydenis van geloof. Ons bid hom en sy familie 
die seën van die Here toe. 



 

 

Wo 17/5 

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 18/5 
09:00 - 12:00 Naaldwerkgroep: Kontak Anette Cronje by 021 886 5115 as jy saam wil 

kom werk aan al die projekte van hulle aanpak. 

So 21/5 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens: Nadia Marais 
Junior kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 15 /5  tot  Sondag 21/5  

Die deurkollekte verlede week vir Gemeente-
ontwikkeling was R3 019. BAIE DANKIE!! 

Volgende week se deurkollekte gaan aan 
die Sinodale Gemeentehulpfonds. 

            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 gespesia-
liseerde pastorale hulp.  

Skakel 082 896 2089. 

Herwinningspapier vir Huis 
Horison moet asb in die hout-
kas met die opligdeksel (in die 

vierkant, links van die hek) 
geplaas word. 

Gemeente-ete 

Ons gaan weer heerlik saamkuier 

by Piet en Liezl Smal se Blue 

Creek Wines (op die Blaauwklip-

penpad) met sop as voorgereg, 

burger & tjips as hoofgereg en ’n 

warm nagereg - alles vir slegs R70 

per persoon! Omkring Sondag 28 Mei (12:30) in jou 

dagboek en op jou kerkalmanak. Kom koop jou kaar-

tjie vroegtydig by die kerkkantoor (vóór 19 Mei). 

Die deurkollekte vandag gaan aan Sinodale Gemeentebegeleiding: Die Taakspan vir 
Gemeentebegeleiding (voorheen: Gemeentebediening) glo dat gemeentes God se geskenk is 
aan die wêreld. Ons glo dat gemeentes vandag opnuut geroep word om deel te neem aan die 
inbraak van die Koninkryk. Ons begelei gemeentes in geloofsonderskeidende prosesse om 
hulle roeping te ontdek in die gemeenskap waar die Here hulle geplaas het en om die verskil-
lende aspekte van hulle bediening in lyn daarmee aan te pas en te vernuwe. Die proses word 
die Communitas Reis in Geloofsonderskeiding genoem, wat ’n omvattende proses vir ’n 
gemeente is. Die Taakspan lei begeleiers op en ontwikkel prosesse en materiaal om te gebruik.  

 

 

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 
“Geloofsgroei” elke 
Woensdag 09:00 & 
19:00. Die tema vir 
hierdie kwartaal is: “Oor 
Engele en Duiwels – ‘n 
hermeneutiese oefening 
in Skrifinterpretasie.” Engele en duiwels verskyn en 
verdwyn in die Bybel - soms is hulle meer prominent 
en soms glad nie in tel nie. En dan is daar mense wat 
meer van engele en duiwels weet as van die Een oor 
Wie die Bybel gaan, naamlik Jesus van Nasaret. Ons 
kyk hierdie na hierdie verskynsel … en dit is sommer 
terselfdertyd ‘n goeie oefening in hoe ‘n mens die 
Bybel verstaan, watter sake ‘n rol speel, en hoe ons 
dit minder of meer verantwoordelik kan doen. Almal 
is welkom, jy val in en uit soos dit jou pas. 
Aanbieder: Leon Fouché.  

Belangrike datums vir 
Mei en Junie: 
25 Mei: Hemelvaartdiens om 19:00 

28 Mei: Dankfees (afsluiting van ons 

Dankbaarheidsmaand en insameling 

van koeverte) en Theunis se 

afskeidspreek om 09:30. 

28 Mei: Gemeente-ete om 12:30 by 

Blue Creek Wines. 

29 Mei tot 1 Junie: Pinksterdienste 

09:30 soggens in die kerk sowel as 

19:00 saans in die konsistorie. Daar 

sal ook weer om 19:00 Kinderpink-

sterdienste in die kerksaal wees. 

4 Junie: Pinksterfees-Nagmaal en 

Belydenisaflegging om 09:30. 

18 Junie: Vadersdag 

25 Junie: Leon Fouché se afskeids-

preek om 09:30. 

30 Junie: skole sluit 

Kook sop vir Pinkster  
Ons Pinksterdienste is vanjaar van 29 
Mei tot 1 Junie. Ons wil graag weer in 

die aande rondom lekker bekers sop 
saamkuier. Indien jy bereid is om ’n 

pot sop te skenk, laat weet asseblief 
die kerkkantoor (tel: 021 886 5975 / 

skriba@stelwel.co.za.) (Dankie aan 
Marthie Gellatly en haar helpers wat 

vir Hemelvaart sop maak.) 

Kosskenkings gevra vir ons kerkkombuis 

* Ons koster, Ria Janse van Rensburg, en haar span 
helpers wat Maandae kos vir Nagskuiling kook in 
ons kerkkombuis, vra dat gemeentelede asseblief 
hoendervleis en maalvleis sal skenk sodat hulle kan 
voortgaan om op Maandae voedsame kos aan Nag-
skuiling te voorsien. Bel gerus vir Ria by 021 886 
5975 indien jy kan help. Alle vars groente en kos 
soos pasta, rys en blikkies kos is ook welkom. 
* Brode en rolletjies asook smere en voedsame 
vulsels is ook baie welkom vir die broodjies wat 
weekliks hier in die kerkkombuis gemaak word vir 
die koorkinders van Laerskool Cloetesville. 

Baie dankie 
aan almal 
wat reeds 
hiermee help 
en betrokke 
is! 

http://www.stelwel.co.za

