
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Kenia en Tanzanië. Oplossing vir konflikte [Palestyne-
Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Regering en regerende instansies - kabinet, provinsiale 
regering, stadsraad, gemeenskapsleiers & meningvormers. Aanslag 
op die tesourie – bevryding van korrupsie en onbevoegdheid. Vigs 
geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. Dwelm-afhanklikes en –geaffek-
teerdes. 

Reën wat ons so nodig het … en omsigtige gebruik van water. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die her-
stel. Pinkstertyd – verdieping in ons lewe voor God. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Claudia de Wet (Coetse), Anneke 
Kruger (Rhodes-Noord), Susan Maree (Serruria) en Piet Smal (Voorspoed). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #63 Gee my krag. Ont-

hou julle nog beurtkrag? Nie lank gelede nie 
was ons elektrisiteitstoevoer onder verden-
king. Tans weer is ons elektrisiteitsverskaffer 
in die spervuur oor politieke aanstellings en 
wanbestuur van tenders en kontrakte. Daar 
word al weer planne gemaak vir die bou van kernkragsen-
trales. Maak seker jy laat jou stem hoor as die deelname- 
proses begin. Ons gemeente vat hande met SAFCEI en sal ook 
ons stem laat hoor. Met baie stemme vir en teen kernkrag en 
ook vir en teen hernubare energie, is dit moeilik om die ware 
feite te vind. Wat teen hernubare energie tel, is dat daar nie 
'n werklike basislading is nie en dat dit te wispelturig is. Die 
prys het al baie gedaal, dus is die hoë aanvangskoste nie 
meer 'n probleem nie. Indien wind- en sonkrag met hidro- en 
gasopwekking gekombineer word, kan ons sonder steenkool 
en kernkrag klaarkom. Die vordering wat gemaak word met 
alternatiewe bergingsmetodes help ook om hernubare ener-
gie as basiskrag te bevorder. Weereens: hoekom geld uitgee 
op iets wat nie volhoubaar is nie as die alternatiewe reeds 
daar is? Is daar al 'n sonpaneel op jou huis se dak? Is jou 
warmwatersilinder al met die son verbind? Het jy reënwater-
tenks om die manna wat uit die hemel val, op te vang? En 
onthou om te herwin wat jy kan! 

Meimaand is Dankbaarheidsmaand Die dienswerkers het reeds  dankbaarheids-

maandkoeverte in die wyke uitgedeel. Daar is ook koeverte en pamflette by die deure 
beskikbaar. Om bankkoste te bespaar, moedig ons gemeentelede aan om sover moontlik 
bydraes elektronies te maak. Bring Sondag 28 Mei jou bydrae of bewys van betaling in die 
koevert saam na ons Dankfees. Baie dankie vir almal se bydraes! 

Voorbidding  vir 
behoeftige skolier 

‘n Lidmaat vra voorbidding vir 
‘n graad 7 meisie van 

Cloetesville wat die droom 
het om by Bloemhof te 

studeer en eendag ‘n dokter 
te word. Die meisie, wat met 

haar ma in ‘n Wendyhuis 
woon, presteer goed op skool 

en vaar goed in sport. Sy is 
gekeur by Bloemhof, en het 

aansoek gedoen vir 
beurse.  Haar ma sal nooit die 

fondse hê om haar 
skoolklere, moontlike ekstra 

klasse in Wiskunde en 
uitstappies te betaal nie. Die 
meisie verkoop tans groente 

om haar deposito by 
Bloemhof te betaal. 

Vir meer inligting, skakel die 
kerkkantoor by 021 886 5975 

of stuur ’n e-pos na 
ontvangs@stelwel.co.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 -

 

Sondag 21 Mei  2017  

        Tema     'n Treurende God? Jesus huil oor Lazarus  

         Teks      Johannes 11: 33-44 

   Prediker     Nadia Marais 

     09:30  Erediens 

     09:30  Kleuterkerk en Junior kategese  

     18:00    Tienerbediening: Genadetekens - Melissa 
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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 ’n koppie tee 

in die vierkant en neem ook 

boeke uit by die biblioteek.  

Gemeente-ete Laatslapers het nog kans tot 

Maandag 22 Mei om 11:00 om kaartjies vir die 

gemeente-ete te koop. Ons gaan lekker saamkui-

er op 28 Mei vanaf 12:30 op Piet en Liezl Smal se 

plaas op die Blaauwklippenpad. Dit is ook ons 

Dankfees op 28 Mei, so kom ons vier na die tyd 

saam fees aan die etenstafel. 

Die standbeeld “Jesus wept” is deur die 
Katolieke kerk in Oklahoma City opgerig 
oorkant die gebou waar 'n massiewe 
terreuraanval in 1995 plaasgevind het 
(genaamd die "Oklahoma City Bomb-
ing"). 168 mense het in die bomaanval 
gesterf. Die kerk, wat oorkant die straat 
staan, het toe die standbeeld van Jesus 
wat huil en wat sy rug draai op die plek 
waar die aanval plaasgevind het, op-
gerig. In die muur waarna die 
standbeeld kyk is daar 168 gapings gelos 
om die 168 persone wat gesterf het te 
onthou. 

Skenkings gevra met winter om die draai 
Met die koue voor die deur en weens groot ar-
moede in ons gemeenskap vra die ACVV, Nagskui-
ling en Voedingsaksie skenkings van enige warm 
klere, reënbaadjies en komberse, asook sken-
king van voedselprodukte. Bring asb enige bydraes 
na die kerkkantoor.  



 

 

Di 23/5 19:00 Kerkraadsvergadering in die konsistorie. 

Wo 24/5 

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

 
MARKDAG 

 
12:00 
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 082 344 7488. 
Sonderbriekers neem afskeid van Theunis in die kerksaal. 
Bybelstudie vir huishulpe: Mientjie Uys 021 886 4320 / Annaleen 
Steytler 021 887 3804 / 082 346 8200. 

Do 25/5 

09:00 
19:00 

Hemelvaartdiens by die Rynse Kerk. 
Hemelvaartdiens by Welgelegen: Leon Fouché (“Die Gees deurkruis ons 
bekrompe idees” - Handelinge 1: 1-11) 

So 28/5 

09:30 
09:30 

 
12:30 
18:00 

Erediens: Theunis Botha (Dankfees en afskeidspreek) 
Junior kategese en kleuterkerk 
Tee in die vierkant met koeksisters ná die diens. 
Gemeente-ete by Blue Creek Wines. 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 22 /5  tot  Sondag 28/5  

Die deurkollekte verlede week vir 
Gemeentebediening was R1 953. BAIE DANKIE!! 

Volgende week se deurkollekte gaan aan 
die Teologiese Kweekskool. 

            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) 

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

die hek) geplaas word. 

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. (Tee en koeksisters in die vierkant ná die diens). 

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 Kinderpinksterdienste in die kerksaal wees. 

4 Junie: Pinksterfees-Nagmaal en Belydenisaflegging om 09:30. 

18 Junie: Vadersdag 

25 Junie: Leon Fouché se afskeidspreek om 09:30. 

Die deurkollekte vandag gaan aan die Sinodale Gemeentehulpfonds: Die Gemeentehulp-
fonds verleen ondersteuning aan hulpbehoewende gemeentes wat vanweë verminderde 
lidmaattalle, natuurrampe, ontvolking en swak sosio-ekonomiese toestande nie meer hulle 
begrotings kan laat klop nie. Die fonds is bedoel om die geestelike bediening in stand te hou 
en nie vir kapitale werke of instandhouding van fisiese fasiliteite nie. 

 

 

GELOOFSGROEI 

“Geloofsgroei” elke Woensdag 09:00 
& 19:00. Die tema vir hierdie 
kwartaal is: “Oor Engele en Duiwels – 
‘n hermeneutiese oefening in Skrifin-
terpretasie.” 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 na hierdie verskyn-
sel … 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.  

Versoek: Internasionale studentebediening 
Ons benodig dringend meubels en huishoudelike 

artikels vir 2 nuwe studentegesinne 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. 

Spesiale versoek: ACVV 
Die ACVV ondersteun ’n gesin met twee tiener-

dogters wat deur hul bejaarde ouma versorg word. 
Die ma is oorlede en die pa is sieklik en kan nie altyd 

werk nie. Daar is nie elke dag kos om te eet nie. In-
dien jy kan help, skakel José Kritzinger by die ACVV 

(021 883 3015). Finansiële bydraes en skenkings van 
sanitêre doekies, lyfroom, deodorant, sjampoe, toi-

letpapier en tandepasta is baie welkom. 

Bekendstelling van nuwe besigheidsgeleenthede 
Vir baie jare al neem ons tieners na Lesotho tydens die Oktober-vakansie om uit te reik en te 
werk saam met August Basson. Ons gaan DV hierdie jaar weer en die tieners is reeds genooi. 

August wil ook die volgende inisiatief waarby hy betrokke is, bekendstel en nooi jou uit om 
te kom luister. August skryf: “Ons wêreld is op sy kop gekeer die afgelope 20 jaar. Die spoed 
waarteen dinge verander het met die internet en selfone, was en is verbysterend. Gelukkig 
het die sending ook hierby baat gevind en lyk sending vandag totaal anders as wat dit 'n 
paar jaar gelede gelyk het. In ons geval was landbou die platvorm wat die Here gebruik het 
om sy Koninkryk in mense se lewens in te dra. 

Maar wat van ander platvorms, soos besighede? Het jy dalk al ooit gedink hoe die Here jou 
gawes as besigheidsman of -vrou kan gebruik? Daar is soveel moontlikhede om dalk jou be-
sigheid te laat groei in 'n ander land, of om iemand te mentor wat besigheid as 'n platvorm 
gebruik, of om self te gaan en 'n besigheid te begin in 'n ander land. Dalk wil jy graag belê in 
so 'n besigheid, of dalk werk jy reeds in 'n land waar godsdiensvryheid 'n uitdaging is. Die 
mooi hiervan is dat deure oop is vir besigheidsmense in lande waar die Evangelie nie so wel-
kom is nie. Ons wil graag BAM (Business as Mission) aan julle bekend stel. 

Kom asb Maandagoggend 22 Mei om 09:00 na die Hofmeyersaal om meer inligting hieroor 
te kry . Ons sal teen 10:30 klaar wees en mense kan op enige staduim die geleentheid ver-
laat as hulle slegs 'n kort tydjie tot hul beskikking het. Die spreker sal ook beskikbaar wees 
om mense te sien van 19 Mei tot 22 Mei. Kontak asb vir August vir verdere besonderhede 
(083 658 3410). Indien julle graag na 'n webtuiste of twee wil gaan kyk, hier is die skakel: 
http://www.bamedu.com of http://eu.aimint.org/businessapril2017/  


