
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Malawi en Zambië. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Onderwys en opleiding - universiteite, tegni-
kons, skole, leerkragte, studente en leerders. Aanslag op die 
tesourie – bevryding van korrupsie en onbevoegdheid. Vigs 
geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en 
–geaffekteerdes. Reën wat ons so nodig het … en omsigtige 
gebruik van water. 

Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die 
herstel. Pinkstertyd – verdieping in ons lewe voor God. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Markus Hattingh (Winelands 
Village), Stefan Koen (Buitekring) en Ben Lutz (Peeka). 

Geroep Gewillig Gestuur   

Stellenbosch Hospice vra dat lidmate hulle tweedehandse 
winkel in Borcherdstraat, skuins oorkant Heuer se 

musiekwinkel in Birdstraat, sal besoek. 

Daar is baie winskopies: boeke, klere, skoolboeke, breek-
goed, juwele, ornamente ens. Om meer oor Hospice te 

lees, gaan na stellenboschhospice.org.za. 
Hospice kan geldelik ondersteun word deur 

eft-inbetalings, maar ook deesdae deur van snapscan ge-
bruik te maak. 

Daar is ’n snapscan-blokkie op die Hospice kennisgewing in 
die vierkant as jy dit dalk wil gebruik. 

GROENgedagte #64 Volgende Sondag is Wêreld-omgewingsondag. Dit 

val basies saam met Wêreld-omgewingsdag wat elke jaar op 5 Junie gevier 
word. "Connecting People to Nature", is die tema van hierdie dag vanjaar - 
reeds die 45ste jaar wat hierdie dag wêreldwyd gevier word. As ons werklik 
die natuur se prag kan bewonder en die belangrikheid van elke klein en 
groot plant en dier kan besef; die belangrikheid van elke suurstofmolekuul 
en waterdruppel besef - hoe sal ons dan omgaan met al die bronne wat die 
natuur ons bied? Daagliks word ons oorweldig deur berigte van stropery en onvolhoubare 
mynboupraktyke en die verwoesting en bedreiging van die mees sensitiewe ekosisteme. 

Kan ons dit stop? Kan één dag ons help om 'n verskil te maak? Dit 
begin tog maar by onsself - ons is deel van die natuur en inter-
afhanklik van alles op hierdie aarde. Een van die fokusse hierdie jaar 
is ook: Greening the blue - na aanleiding van 'n verslag van die VN 
oor die wêreld se varswaterbronne en die besoedeling van die see. 
Mag ons hierdie winter elke druppel reën waardeer. 
 
Die logo van Wêreld-omgewingsdag. 

Raak betrokke 
As jy nog twyfel waar jy wil 

inskakel by die gemeente, lees 

gerus die agterste drie blaaie 

van die kerkalmanak. Dit be-

vat waardevolle inligting oor al 

die aksies wat ons gemeente 

ondersteun, of skakel die kerk-

kantoor om uit te vind waar 

die nood groot is.  

 

 

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 

 

Dankfees  

Sondag 28 Mei  2017  

        Tema       God se 'ja' vir jou en my. 

         Teks        2 Kor 1: 12-23 

  Prediker       Theunis Botha (Afskeidspreek) 

     09:30   Erediens (Tee en koeksisters ná die diens in                 
            die vierkant - om Theunis te groet.)  

     09:30   Kleuterkerk soos altyd. Junior kategese hou kinder - 
    kerk met die tema “Wat glo ons omtrent Jesus?”    

     12:30   Gemeente-ete by Blue Creek Wines.  

     18:00     Tienerbediening: Genadetekens 2 - Nagmaal (Ruan)  
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Reëlings vir die Gemeente-ete vandag: 

Ons sien uit na ’n gesellige kuier vanaf 12:30 by 

Blue Creek Wines (op die Blaauwklippenpad). 

Dankie aan almal wat kaartjies kom koop het! 

Baie belangrike inligting: onthou jou eie drink-

goed, glase, sopbeker, bord, poedingbakkie 

en eetgerei. Sien jou daar! 

Kinderpinkster 2017 

Alle voorskoolse- en laerskoolkinders 
word weer genooi na ons Kinderpinkster, 
Maandag 29 Mei tot Donderdag 1 Junie 
elke aand om 19:00 in die kerksaal. 
Ons gaan saam met BOB die bouer kyk 
hoe Nehemia gebou het en saam leer hoe 
ons saam aan God se geestelike huis bou. 
Moenie dit misloop nie - kom bou saam! 
Enige navrae kan gerig word aan Leon 
Cronje (leon.cronje@stelwel.co.za / 021 
886 5115). 

Mei-maand is Dankbaarheidsmaand 
Ons sluit Dankbaarheidsmaand vandag af met 

ons Dankfees. Dankie vir almal se bydraes! 

Bydraes kan nog gedurende die week by die 

kerkkantoor inbetaal word of elektronies in die 

gemeente se bankrekening (vir bankbesonder-

hede, sien bl. 2 van die Welweek). 



 

 

Ma 29/5 
09:30 
19:00 

Pinksterdiens in die kerk (met tee na die tyd in die vierkant) 
Pinksterdiens in die konsistorie (met sop vooraf) 

Di 30/5 
09:30 
19:00 

Pinksterdiens in die kerk (met tee na die tyd in die vierkant) 
Pinksterdiens in die konsistorie (met sop vooraf) 

Wo 31/5 

09:30 
19:00 

MARKDAG 
18:45 

Pinksterdiens in die kerk (met tee na die tyd in die vierkant) 
Pinksterdiens in die konsistorie (met sop vooraf) 
Geen Teetuin of Geloofsgroei-byeenkomste vanweë Pinkster. 
Bybelstudie vir huishulpe: Mientjie Uys 021 886 4320. Die groep kom 
soos gewoonlik bymekaar en woon dan die Pinksterdiens by. 

Do 1/6 
09:30 
19:00 

Pinksterdiens in die kerk (met tee na die tyd in die vierkant) 
Pinksterdiens in die konsistorie (met sop vooraf) 

So 4/6 

09:30 
 

09:30 
18:00 

Erediens: Leon Cronje (Pinksterfees-Nagmaal en Belydenisaflegging) 
Biddag vir Ekologie 
Junior kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 29 /5  tot  Sondag 4 /6  

Die deurkollekte verlede week vir 
Gemeentehulpfonds was R2 331. BAIE DANKIE!! 

Volgende week se deurkollekte gaan aan 
Stellenbosch Nagskuiling. 

            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. 

ACVV vra tweedehandse klere en tweedehandse produkte 
Die ACVV het ’n tekort aan veral klere vir behoeftiges. Alle tweedehandse artikels wat in ’n 
werkende toestand is, behalwe boeke en rekenaars, is welkom – meubels, kombuisware, alle 
huisware, komberse en gordyne, kussings, radio’s, ornamente in ’n goeie toestand en enige 
iets wat hulle in hulle tweedehandse winkeltjie kan verkoop. Fondse wat 
hier ingesamel word, word weer teruggeploeg in die behoeftige 
gemeenskap. Sommige produkte word ook direk deur maatskaplike werkers 
aan behoeftige mense gegee. As jy ‘n groot hoeveelheid bruikbare goed in 
‘n aanvaarbare toestand het wat jy op een slag wil skenk, kan dit ook by jou 
huis opgelaai word deur die ACVV.  Die kontakpersoon is hulle hoof, ‘n 
lidmaat by ons, Suzaan Brits. Haar nommer by die ACVV is 021 883 3015. 

Die deurkollekte vandag gaan aan die Teologiese Kweekskool: Die Fakulteit Teologie aan 
die Universiteit van Stellenbosch bied onder andere opleiding vir studente van verskillende 
kerke met die oog op die bediening as predikant en jeugwerkers. Die uitdrukking ‘Teologiese 
Kweekskool’ dui op daardie afdeling/skool in die Fakulteit Teologie van die Universiteit wat 
predikante vir die bediening in die NG Kerk oplei. Predikante van die NG Kerk-familie word 
sedert 1859 hier opgelei. U voorbidding vir beide die bedienings- en akademiese vorming 
van al die studente, die dekaan, dosente en al die personeel word gevra. 

 

 

HUISGELOOF is elke week beskikbaar 
om van ons webblad af te laai by 

www.stelwel.co.za of 
kry ’n kopie by die deur.  

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. 

Spesiale versoek: Paarl Hospitaal 
Daar is tans ’n groot behoefte aan toiletware vir die 

moeders by die Neonatale Eenheid wat dikwels tot 2 
maande in die hospitaal saam met hul vroeggebore 

babas moet bly. Toiletware soos sjampoo, tan-
deborsels, tandepasta, seep en deodorant bly altyd 

in aanvraag. Indien jy kan help, kom gee die produk-
te tydens kantoorure af by die kerkkantoor of plaas 

in die mandjies by die deure op Sondae (merk dit 
asb “Vir Paarl Hospitaal”). 

 

Spesiale versoek: ACVV 
Die ACVV ondersteun ’n behoeftige gesin met ’n 

graad 12-dogter wat baie graag in Desember haar 
matriekafskeid wil bywoon. As jy kan help met die 

aankoop van materiaal en skoene of om vir die kaar-
tjie na die funksie te betaal (R450), kan jy die ACVV 

skakel by 021 883 3015 en met José Kritzinger praat. 
Bydraes kan ook direk in die bankrekening van die 

ACVV inbetaal word: 
ACVV Stellenbosch (Nedbank)  

Tjekrekeningnommer: 1498044859 
Takkode: 149821 

Verwysing: Matrikulant (MW) 

Internasionale Studentebediening 
Een van die doelstellings van die Internasionale Studentebediening van Jurie en Magdaleen 
Goosen is om lidmate beter toe te rus vir hulle dienswerk en getuienis as Christene wanneer 
hulle na hulle lande van herkoms terugkeer. So was Monique Nsanzabaganwa deel van 
Magdaleen se ondersteuningsgroep vir vroue terwyl sy hier gestudeer het. Kort ná die 
verwerwing van haar M-graad in Ekonomie in 2002 het sy op die ouderdom van 32 minister 
van ekonomiese beplanning in Rwanda geword en ŉ groot bydrae gemaak. Sy het intussen 
ook ŉ doktorsgraad aan US verwerf en is nou die adjunkpresident van die Rwandese 
Nasionale Bank. Die US het in Maart ŉ ere-doktorsgraad aan haar toegeken. Nog ŉ lidmaat, 
Frederic Isingizwe Nturambirwe, deel van die bediening se musiekgroep en ook van Rwanda, 
het by dieselfde plegtigheid ŉ doktorsgraad in Elektriese Ingenieurswese ontvang. Chancy 
en Miriam Gondwe, ŉ egpaar wat voorheen hier was en onderskeidelik in teologie en 
opvoedkunde grade verwerf het, werk nou in Malawi in ŉ omgewing met 70% Moslems en 
54% ongeletterheid. Hulle het daar met ŉ kleuterskool begin en ook geletterdheidsprojekte 
by tien plekke tot stand gebring. Die Here kan gedank word vir wat Hy deur sulke lidmate in 
die lewens van mense in ander lande doen. Bid asseblief vir die bediening, vir wysheid om 
studente in tye van krisis en nood by te staan, en vir die finansies om die bediening 
volhoubaar te maak. Baie dankie aan almal wat reeds op verskillende maniere die bediening 
ondersteun. Kontak Jurie Goosen by 083-2355-920 of goosens@isales.co.za. 

Uitnodiging na ACVV-Jaarvergadering 
Gemeentelede word vriendelik uit-
genooi na die ACVV-Stellenbosch 
Jaarvergadering op Dinsdag 30 Mei 
om 10:00 by die ACVV-Sentrum in 
Merrimanlaan, Stellenbosch. Die 
geleentheidspreker is Lee Rossouw, 
Uitvoerende Direkteur van L’Abrie de 
Dieu Safe House Stellenbosch. Die 
onderwerp is: Realiteit van die mis-
handeling van vroue …? 

http://www.stelwel.co.za

