
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; 
bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Wet en Orde - polisie en beskermingsdienste, 
veiligheidswagte, misdadigers en slagoffers. Aanslag op die 
tesourie – bevryding van korrupsie en onbevoegdheid. 
Vigs geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes 
en -geaffekteerdes. Dank vir reën.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene 

onder behandeling en aan die herstel. Geloofsverdieping in koninkrykstyd. Aangename 
vakansietyd. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat Sondae in die vakansie verjaar:  
2 Julie: Alta Cilliers (Sultan), Hanno Coetzee (Woodglen), Ernst Henke (Montagu-plaas), 
Pieter Kotzé (Coligny), Julius Kruger (Kaneel), Johann Marais (Suurvygie), Esbeth van Dyk 
(Lieberheim), Nina van Niekerk (Forelle) en Jacques Wolmarans (Nooitgedacht). 
9 Julie: Hymne Bouma (Kronendal), Maureen Erasmus (La Clémence), Lena Kemp (Rushof) 
en Wilmar van der Merwe (Robbertsz). 
16 Julie: Johann Augustyn (Elbertha), Piet Human (Brandwacht), Tjuks Roos (Rust-en-Vrede), 
Manina Stofberg (Brandwacht) en Jeanine Visser (Draai). 
23 Julie: Annelie Conradie (La Clémence), Elmo Esterhuizen (Drie Lande), Kotie Kruger 
(Elbertha), Michal Muller (Lovell), Gabby Smuts (Brandwacht-Aan-Rivier) en Helena Strauss 
(Cynaroides). 

Geroep Gewillig Gestuur   

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. 

Herwinningspapier vir Huis Horison 

moet asb in die  houtkas met die 

opligdeksel (in die vierkant, links 

van die hek) geplaas word. 

Herwinningsakke is beskikbaar in 

die mandjie langs die houtkas. 

Skryf jou naam op die lys en ook 

hoeveel pakke sakke jy neem. 

Doopgeleenthede in die vakansie 

2 Julie: Baie welkom aan Minnie Johanna Hanekom en 
haar ouers, Johan en Mia, en al die familie en vriende. 

16 Julie: Baie welkom aan Amalia Barkhuizen en haar 
ouers, Roaan en Hildegard, en hulle familie en 
vriende. Baie welkom ook aan Leja Rosa van Zyl en 
haar ouers, Werner en Janette, en hulle familie en 
vriende. 

 

 

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 .  

 

Preekrooster - Julievakansie 

2 Julie 2017 tot 23 Julie 2017 

2 Julie: Douglas Lawrie (Doopgeleentheid) 

9 Julie:  Leon Cronje 

16 Julie:  Leon Cronje (Doopgeleentheid) 

23 Julie:  Ruan Nieuwenhuizen  
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Geniet die vakansie! 
Aan almal wat die Julievakansie so bevoorreg 

is om met vakansie te kan gaan: veilig reis, 

goed rus en behoorlik batterye herlaai! Ons 

sien uit na ’n vol derde kwartaal met ons 

Lentefees wat ’n hoogtepunt op die kalender 

sal wees. Tot weer siens! 

Die kerkkantoor sal gesluit wees vanaf 

Maandag 10 Julie. Ons is 

weer Maandag 17 Julie op ons pos. 

Koninkrykstyd 
Koninkrykstyd is die tyd tussen Pinksterfees 
en die eerste Sondag van Advent. 
Koninkrykstyd is die seisoen waarin die kerk, 
onder “bestuur” van die Heilige Gees, 
opnuut dink oor wat dit beteken dat die 
Heilige Gees op Pinksterdag aan die kerk 
gegee is en in elkeen van ons woon. Hiervan 
is ons verseker toe ons die dag gedoop is, 
ook in die Naam van die Heilige Gees, wat 
volgens die doopformulier beteken: “Ons 
doop verseker ons daarvan dat die Here deur 
sy Gees in ons woon en ons lewe daagliks so 
wil regeer dat ons hoe langer hoe meer sy 
beeld vertoon.” 
Die koninkryk van God word in oënskou 
geneem en, omdat ons deel daarvan is, 
gevier. Die kerk se missionêre gerigtheid is 
ook in die kollig. Die klem in die kerklike jaar 

val nou op ons verant-
woordelikheid teenoor 
God, ons broers en susters, 
asook ons naaste en die 
wêreld om ons.  



 

 

Ma 24/7  Skole begin 

Wo 26/7 

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

 
MARKDAG 

 
18:45 

Geloofsgroei-byeenkomste in die konsistorie. Almal welkom. 
Teetuin. Kom drink of eet iets lekkers 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. 
Bybelstudie vir huishulpe: Mientjie Uys 021 886 4320 / Annaleen 
Steytler 021 887 3804 / 082 346 8200. 

Do 27/7 
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. 

So 30/7 

 
09:30 
09:30 
18:00 

Stellenbosch Bergfietsuitdaging (Moontlike oponthoude op R44) 
Erediens: Monty Sahd  
Junior Kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR 1ste WEEK IN 3de KWARTAAL: Maandag 24/7 tot Sondag 30/7 

            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) 

Die deurkollekte op 25 Junie vir Safehouse was R6 484-00. Baie dankie! 
Die deurkollekte gedurende die vakansie gaan aan die volgende instansies: 

 

2 Julie: Studentebearbeiding: Bediening aan studente is vir die kerk van die uiterste belang, 
want dit is ’n belegging in die geestelike vorming van môre se leiers.  Die fondse wat hiervoor 
ingesamel word, word gegee vir bediening van studente op verskillende plekke.  Die grootste 
gedeelte van fondse gaan na Stellenbosch se Kruiskerk en Wellington Moedergemeente. 
Ander kampusse wat bedien word, is Tygerberg en Kaapstad.  

9 Julie: Bybelgenootskap: Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se doel is om vir elke mens in 
sy eie taal ’n bekostigbare Bybel beskikbaar te stel. Hulle doen dit deur Bybels te vertaal en te 
versprei. Hulle verrig werk wat kerke en gemeentes nie op hul eie kan doen nie. Die Bybel-
genootskap staan in diens van die Christelike kerke van Suid-Afrika en die NG Kerk is sy 
belangrikste en grootste vennoot. Die Bybelgenootskap is die enigste organisasie wat namens 
die NG Kerk Bybels vertaal en versprei. 

16 Julie: Christelike Lektuurfonds: Die Christelike Lektuurfonds voorsien sedert 1957 gratis en 
bekostigbare lektuur aan mense om die Boodskap van die Bybel aan hul te bring in hul eie 
taal. Lektuur, in pamfletvorm, dek verskillende temas soos geloofsekerheid, maar spreek ook 
sosiale kwessies soos dwelm- en alkoholmisbruik aan, asook mishandeling en geweld. Ander 
temas word omsluit in pamflette oor huweliksverryking, lewenskeuses, depressie, selfmoord, 
hoe om die dood van ’n geliefde te verwerk en nog vele meer.  

23 Julie: Hugenote Kollege: Die Hugenote Kollege is ’n privaat opleidingsinstansie wat 
studente vanuit die Christelike geloof en waardestelsel oplei om maatskaplike- en kerklike 
dienswerk te kan beoefen. Tans bied die kollege sertifikaatkursusse in Maatskaplike 
Hulpwerk, Gemeenskapsontwikkeling, Vroeë Kindontwikkeling, Kinder- en Jeugsorg asook 
Teologie en Bediening aan. 

 

 

Spesiale versoeke 
Toiletware en grootmensdoeke 

Huis Horison, ons plaaslike sentrum vir die 
versorging van mense met ’n intellektuele 

gestremdheid, vra toiletware en grootmensdoeke 
vir inwoners wat nie familie het om na hulle om te 

sien nie. Enige bydraes kan na die kerkkantoor 
gebring word vanwaar ons dit sal besorg, of direk 

na Huis Horison in Patrysstraat, Onder-
Papegaaiberg gebring word. Vir meer inligting, 

skakel Martie de Lange by 021 887 5080.  

Lidmate wat kan brei 
Ons is op soek na truitjies vir kinders tussen 6 en 10 

jaar oud vir kinders wat in ’n leesgroepie vir baie 
behoeftige kinders in Jamestown is. Daar is wol en 

’n paar patrone in die kerkkantoor, as jy nie het nie. 
Met die winter op hande, sal die behoefte na 

kindertruitjies en mussies nou toeneem. Die ACVV 
se maatskaplike werkers deel ook in die winter-

maande truitjies en mussies uit by arm kinders wat 
iets warm kort. 

Kos vir Nagskuiling – rou of gaar 
Nagskuiling het ‘n tekort aan mense wat help 

kosmaak vir die sowat 40 mense wat elke dag by 
hulle gevoed moet word. Gevriesde sop of kos kan 

na die kerkkantoor gebring word, of direk na 
Nagskuiling in Tennantville. Enige vleis of produkte 

waarmee Nagskuiling self kan kos maak, sal ook 
baie help. Dit kan ook kerkkantoor toe gebring 
word, of direk na Nagskuiling geneem word. ‘n 

Lidmaat of Bybelstudiegroep wat die kerkkombuis 
wil gebruik om kos te maak, kan dit reël met die 

koster, Ria. Nagskuiling het ‘n rooster waar mense 
wat gereeld kook, hul name kan inskryf. Die kerk 
het groot kastrolle beskikbaar. Ons kerkkombuis 

voorsien tans een ete per week wat op Maandae 
Nagskuiling toe gebring word. Vir meer inligting 

skakel die kerkkantoor of vir Nagskuiling en praat 
met die bestuurder, Denise by 021 886 6173. Ons 

gemeenteverteenwoordiger is Marietjie Visagé 
mrikiv@yahoo.com. Tokkie Malan, nog ‘n lidmaat, 

is op die bestuur van Nagskuiling. Haar e-pos adres 
is tokkie@sapex.co.za. 

GELOOFSGROEI 

Geloofsgroeibyeen-
komste begin in die 
3de kwartaal op 
Woensdag 26 Julie 
om 09:00 en 19:00. Die reeks van 9 
weke handel oor 9 uiteenlopende 
karakters in die Bybel - bekende 
karakters oos Mirjam en Eli asook 
minder bekendes soos Gulda en 
Jefta. Die handleiding, Ook jou lewe 
is in God se hand deur Kobus 
Hattingh, gaan gebruik word. Monty 
Sahd is die aanbieder. Almal is wel-
kom! (Boeke te koop by die kerkkan-
toor teen R80-00.) 

Lentefees 2017 

Vanjaar se 

Lentefees vind 

plaas op Saterdag 

9 September en 

daar word reeds reëlings getref dat 

die stof so staan! Ons vra sommer 

vroegtydig vanjaar vir skenkings van 

kondensmelk, suiker, egte botter, 

stroop en versiersuiker sodat ons 

genoeg fudge en ander soete ver-

leidings kan maak. Dan kan jy ook 

solank meel en suiker skenk vir die 

pannekoektafel. Alles kan by die 

kerkkantoor afgegee word. Die 

dienswerkers sal vroeg in die 3de 

kwartaal in die wyke omgaan met die 

kollektelyste. Al die inligting sal ook 

vroegtydig op die webwerf gelaai 

word waar jy direk e-posse kan stuur 

aan die onderskeie konvenors. 

Ons sien uit na ’n groot kuierdag!  
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