
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Brasilië. 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. 
Meegevoel: Meegevoel met Hennie Möller wie se vader oorlede is.  
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Ian Conradie (Brandwacht-Aan-
Rivier), Victor Honey (Brandwacht), Louma Roux (Mazot), Jan Steytler (Dennerand), Dojéma 
Theron (Marina) en Pieter van Rooyen (Van Taack). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #68  Junie is omgewingsmaand - op 5 Junie is Wêreld-omgewingsdag 

gevier. Lees hier wat die sekretaris-generaal van die VN gesê het: "Without a healthy envi-

ronment we cannot end poverty or build prosperity. We all have a role to play in protecting 

our only home: we can use less plastics, drive less, waste less food and teach each other to 

care." - António Guterres. Die tema hierdie jaar is "Connecting People with Nature." Ons 

kan baie maklik so in tegnologie verstrengel raak dat ons glad nie in pas is met die natuur 

nie - dat ons onsself as verhewe bo die natuur sien. Totdat rampe en droogte ons dwing om 

weer ons plek en rol in die skepping te evalueer. Ons gemeente wil graag ekologies sensitief 

wees. Daarom moedig ons lidmate aan om te herwin, waterwys te wees, 

en nie elektrisiteit te mors nie. Ook om dalk meer te stap en minder te ry. 

Hierdie vakansie gaan baie mense weer na ons nasionale parke - baie gaan 

dalk oorsee. Terwyl reis ons koolstofspoor groter maak, dink aan maniere 

om dit te verklein sodat julle koolstof “neutraal kan reis”. Terwyl julle die 

skepping geniet en waardeer, dink aan maniere hoe om dit nog beter op 

te pas. 

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.  

Doop vandag 
Baie welkom aan Kàtrin Mathilda Müller wat 
vandag gedoop word. Welkom aan haar 
ouers, Martin en Sucari, en die grootouers, 
vriende en familie wat hierdie spesiale 
geleentheid bywoon. 
 

Eksamentyd 
Baie sterkte aan al die leerlinge wat nog 
eksamen skryf. Ons dink aan julle en bid vir 
julle. Hou moed - dit is amper vakansie! 

Behandeling vir middelafhanklike 
persone As jy ’n jongmens wil borg vir 
behandeling by een van ABBA se fasiliteite 
vir middelafhanklike persone, kontak die 

kerkkantoor (021 886 5975). (Dit kos R600).  

 

 

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 25 Junie  2017  

        Tema       Die God van Hagar 

         Teks        Genesis 21: 8-21  

  Prediker        Leon Fouché (Afskeidspreek) 

     09:30   Erediens en doopgeleentheid  

     09:30   Kleuterkerk en junior kategese: Panne -
    koekbakdag in die saal!  

     10:30   Afskeid van Leon en Saartjie in die vierkant.  
    Almal is welkom!  

     18:00     Tienerbediening: Kwartaalafsluiting - heerlike plaat- 
          koekies en nog vele verrassings! 
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Dankbaarheidsmaand: Baie dankie vir almal se 

bydraes tydens Dankbaarheidsmaand! Die bedrag staan 

tans op R. Bydraes is steeds welkom. 

DANKWOORD  

Vir meer as 29 jaar het ek die voorreg gehad om die Evan-
gelie te bring in Welgelegen – BAIE DANKIE daarvoor! 

Dankie aan al die kollegas wat deur die jare saam gewerk 
het op ‘n vrugbare en verrykende manier; aan al die kerk-
raadslede en leiers wat tyd opgeoffer en kundigheid 
ingeploeg het in die bestuur van die gemeente en besluit-
neming oor aktuele sake; aan lidmate wat betrokke was 
by ’n groot verskeidenheid van projekte en aksies en 
kleingroepe en veral die Geloofsgroei-groep; en aan almal 
wat Sondae saam die Evangelie kom vier het en deelge-
neem het aan die begeleiding en aanbidding. Dankie aan 
almal wat my in hulle lewens verwelkom en vertrou het 
met hulle drome en droefheid. Dankie vir vriendskap.   

Dankie ook vir die verwelkoming van ons gesin, vir ’n dak oor ons kop en versorging deur die 
jare. Mag julle vorentoe steeds geseënd wees en tot seën van ander leef.   

Leon & Sara Fouché 



 

 

Wo 28/6 
18:45 Bybelstudie vir huishulpe: Mientjie Uys 021 886 4320 / Annaleen 

Steytler 021 887 3804 / 082 346 8200. 

Vr 30/6  Skole sluit 

So 2/7 09:30 Erediens en doopgeleentheid: Douglas Lawrie  

Ma 3/7  Laaste dag vir doopaanmelding vir Augustus. 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 26 /6  tot  Maandag 3 /7  

Die deurkollekte verlede week 
vir MES Kaapstad was R1 760.  

BAIE DANKIE!! Volgende week 
se deurkollekte gaan aan 

Studentebearbeiding. 

            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) 

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

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

Herwinningspapier vir Huis 
Horison moet asb in die hout-

kas met die opligdeksel 
(in die vierkant, links van die 

hek) geplaas word. 

Die deurkollekte vandag gaan aan Safehouse: Safehouse L’Abrie de Dieu (God se skuiling) is 
‘n plek van veiligheid vir mishandelde vroue en kinders hier in Stellenbosch.  Beskerming, 
ondersteuning en heling word hier gebied in ‘n Christelike, huislike omgewing. Die doel is om 
die slagoffers in liggaam en gees te heel en om vir hierdie mense dmv ’n opbouende program 
te help om weer hoop te kry en ‘n nuwe lewe te begin. Die organisasie is 11 jaar gelede begin 
om die hoë vlaag van geweld teen vroue en kinders in die Stellenbosch-omgewing aan te 
spreek.  Daar is baie maniere waarop jy hier kan help of betrokke raak – oa deur ‘n sg “Vriend 
van Safehouse” te word. Safehouse kan op afspraak besoek word en meer inligting kan verkry 
word by die bestuurder, Lee Rosssouw, by 021 88 32 574.  Die webtuiste is 
safehousestellenbosch.co.za.  Safehouse is een van die 
plaaslike organisasies wat dmv ons Barmhartigheidsaksie 
deur ons gemeente ondersteun word. Ons gemeente-
verteenwoordiger is Lise van Schalkwyk 
(lvanschalkwyk@wprugby.co.za). 

Lidmate wat kan brei gesoek 
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 maatskap-
like werkers deel ook in 
die wintermaande 
truitjies en mussies uit 
by arm kinders wat 
dringend iets warm 
kort. Baie dankie vir 
almal wat reeds brei! 

 

 

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! 

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 verleidings kan maak. Dan kan jy ook 

solank meel en suiker skenk vir die pannekoektafel.  

Alles kan by die kerkkantoor afgegee word. 

Ons sien uit na ’n groot kuierdag!  

Pastorale versorging van wyke 

Met die vertrek van Theunis Botha en Leon Fouché, 
word die pastorale versorging van die wyke as volg 
verdeel: 
Leon Cronje neem die A-wyke oor en Monty Sahd 
bly by die C-wyke. Die vlg reëlings is getref rakende 
die pastorale versorging van die B-wyke: 
Paradyskloof Villas: Daniël Louw in samewerking 
met Leon Cronje. 
La Clémence: Neels Lamprecht in samewerking met 
Monty Sahd. 
Paradyskloofwoongebied: Leon Cronje 
Plase: Monty Sahd 

Diensgeleentheid - rywerk 

Ons is op soek na ‘n lidmaat wat in 
die wintermaande Maandae-
oggende tussen 8:00 en 8:30 
broodjies wat Pick ’n Pay vir ons 
skenk om vir Voedingsaksie en 
Nagskuiling te gee, op te laai by die 
Pick ’n Pay in Jamestown en na die 
kerkkombuis te bring. ’n Lidmaat van 
La Clémence doen die rywerk in die 
somermaande. As jy kan help, skakel 
asb die kerkkantoor by 021 886 5975. 

Fokustekste: 
(Aanvullende tekste om te lees wat aansluit 

by vandag se preekteks) 
* Psalm 86: 1-10; 16-17  * Romeine 6: 1-11 

* Matteus 10: 24-39 

Leraar aan diens tydens die 

Julie-vakansie: 

Leon Cronje is van 30 Junie tot 16 

Julie aan diens. Sy kontakbesonder-

hede is 021 886 5115 of 071 686 

9424. Ruan Nieuwenhuizen is vanaf 

17 Julie tot 24 Julie aan diens. Sy 

kontakbesonderhede is 082 562 

6451. Ruan is 'n finale jaar teologie- 

student wat hierdie jaar sy prakties 

in die gemeente doen. 

Versoek vir voorbidding 

Andisiwe, die UWK-student wat ons gemeente 
ondersteun, het Maandagmiddag begin 
eksamen skryf.  Sy is 'n harde werker en is tans 
nie gesond nie - die dokter meen dat 
sy moontlik 'n maagseer het. Doen asseblief vir 
haar voorbidding.   

http://www.stelwel.co.za
mailto:lvanschalkwyk@wprugby.co.za

