
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Belize, Guatemala, Honduras en Meksiko. Oplossing 
vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se 
terreur. 
RSA & Dorp: Ekonomie - sakelui, arbeidsmag, werkslus, 
werkskepping (Stellemploy). Aanslag op die tesourie – 
bevryding van korrupsie en onbevoegdheid. Vigs 
geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en -
geaffekteerdes.  

Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die 
herstel. Geloofsverdieping in koninkrykstyd. 
Meegevoel: ’n Woord van meegevoel met Liza Jacobs wie se pa oorlede is. 
Saam bly: Geluk aan Marten en Marianne Grundlingh wat ’n kleinseun ryker geword het. 
Ons is saam bly oor Zander Grundlingh se geboorte op 9 Julie. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Valerieda Coetzee (Vrede Plaas), 
Jaco de Wet (Coetze), Helena Otto (Chenin Blanc) en Melanie Smit (Barry). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #69  Bou saam aan ons gemeenskapstuin! 

Ekologie gaan nie net oor plante en diere nie - ons as mense is heeltemal verweef in die 

kosmos. Ons is ook deel van die ekologiese krisis. Vir seker is menslike aktiwiteit tot 'n 

baie groot mate verantwoordelik vir die ekologiese gemors waarin ons verkeer. Ons 

het die skeppingsopdrag om rentmeesters van die skepping te wees ook verkeerd 

verstaan en het eerder massaverbruikers en -vermorsers van die skepping geword! As 

ons ons eie verweefdheid in die skepping verstaan en die groot prentjie sien, besef ons 

dat mense en hulle dinge ingebed is in alles wat gebeur. Hoe ons na mekaar kyk, vir 

mekaar omgee, mekaar help en bystaan het 'n direkte impak op die omgewing. Maar in 

'n verbruikerskultuur raak die omgee al hoe minder en gaan dit eerder oor wat EK uit 

iets kan kry as wat ek kan géé en bydra. 

Om dié rede wil ons as gemeente die volgende stap neem as GROEN-Gemeente: om 

die omgee vir mekaar tasbaar te wys in 'n gemeenskapstuin. 'n Tuin vir almal - waar jy 

vir jou groente en kruie kan kom pluk, waar jy kan kom help met jou groen vingers, 

waar ons die wonder van die skepping en die gemeenskap wat ons het, bymekaar kan 

uitbring. Ons is besig om "tuinbokse" te bou wat hier op die kerkterrein geplaas sal 

word. Die volgende stap is dat ons lekker groentetuingrond en kom-

pos nodig het... verder enige plantjie of saailinge of saad van groente 

en kruie wat ons kan plant in die tuintjies. En sommer om aan ons 

waternood ook te dink: 'n reënwatertenk om alles mee nat te hou. 

Dankie aan plase wat reeds gehelp het met die skenk van druiwe-

kratte vir die maak van ons "tuinbokse". As jy ons kan help, kontak 

asb die kantoor. 

 

 

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 30 Jul ie  2017  

        Tema       Wat wil jy die graagste hê? 

         Teks        Matteus 13: 44-46 

  Prediker        Monty Sahd 

     09:30   Erediens 

     09:30   Kleuterkerk en junior kategese  

     18:00     Tienerbediening: Golden oldies - Ruan 
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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 in die vierkant.  

            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) 

Tienerbediening in die 3de 
kwartaal 
Hierdie kwartaal gesels ons oor 'n 
klomp mense wat ons in die Ou Testa-
ment ontmoet. Ons kyk na die pad wat 
hulle saam met die Here gestap het en 
hoe die Here hulle gebruik het om die 
Koninkryk gestalte te gee. 
 

Wie: alle tieners 
Wanneer: elke Sondagaand om 18:00 
Waar: kerksaal. 
 

Na die erediens is daar graadgroep- 
omgeegroepe waar ons lekker verder 
gesels oor die aand se tema. Ons is 
19:15 klaar en kuier dan verder saam. 
Daar is altyd lekker hot chololate of 
koffie - sien jou daar! 

Borg vir middagetes vir behoeftige egpaar 

Ons is op soek na iemand wat kan kontant bydra vir 
middagetes wat Azaleahof se kookspan daagliks 
aflaai by ’n behoeftige egpaar wat in Dalsig huur. 
Ons is deur Azaleahof genader met ’n versoek dat 
ons vra of daar lidmate is wat ’n ete of etes wil borg. 
Die egpaar kry 12 etes per week teen R20 per ete. 

Die versoek is tans vir Augustus- en September-
maand. Die koste is ongeveer R964 per maand. 
Enige kontantbydrae vir die fonds sal help. Vir meer 
inligting kan die kerkkantoor of Renette Strijdom 
van Azaleahof by 021 883 8526 geskakel word. 



 

 

Ma 31/7 
18:00 
19:00 

Beroepingskommissie vergader in die konsistorie. 
Lentefees-konvenors vergader in die konsistorie. 

Di 1/8 
 

17:30 
Wyksrade vergader 
B-Aksievergadering in die leeskamer. 

Wo 2/8 

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 079 109 1665 / 021 888 9269. 
Bybelstudie vir huishulpe: Mientjie Uys 021 886 4320 / Annaleen 
Steytler 021 887 3804 / 082 346 8200. 

Vr 4/8 
 Nuwe Welgelegeners en Lentefeeslyste gereed in die vakkies vir die 

dienswerkers om in die wyke uit te deel. 

So 6/8 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens: Nadia Marais 
Kleuterkerk en junior kategese 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 31 /7  tot  Sondag 6 /8  

Die deurkollekte in die 
vakansie was as volg: 

2 Julie - R927 vir 
Studentebearbeiding. 
9 Julie - R735 vir die 
Bybelgenootskap. 

16 Julie - R1170 vir die 
Christelike Lektuurfonds. 

 
BAIE DANKIE!! 

 
Volgende week se 

deurkollekte gaan aan 
Stellenbosch Nagskuiling. 

Die deurkollekte vandag gaan aan die Bediening aan Dowes asook die Instituut vir Dowes:  
Die Nasionale Instituut vir Dowes is in 1881 deur die kerk tot stand gebring om vir dowes taal te gee, 
sodat hulle ook die boodskap van Jesus Christus kon ontvang. Tans word dowes ook as predikante en 
pastore opgelei by Deaf Christian Ministry Africa by NID om die meer as 400 000 onbereikte dowes in 
Suid-Afrika te bedien met die Woord. Volwasse meervoudig-gestremde dowes ontvang vaardigheids-
ontwikkeling in residensiële sorg en beskermde werkswinkels binne ’n terapeutiese omgee-gemeenskap. 
Twee tehuise vir bejaardes op Worcester en in Bellville skep ’n veilige gemaklike omgewing vir dowes 
asook liggaamlik gestremde dowes en doof-blinde persone. Dowes word bedien deur twee gemeentes: 
De la Batgemeente vir Dowes in Bellville en Worcester-De la Bat in Worcester. Saam bedien beide 
gemeentes ongeveer 1 200 dowes woonagtig in die suid-westelike deel van die land. Die gemeentes 
doen baanbrekerswerk in die ontwikkeling van kategese-materiaal vir dowes, ontwikkeling van ’n liturgie 
vir dowes, “sang”, en die aanwending van die nuutste tegnologie vir die bediening aan dowes. Bid vir die 
werk en die voortgang daarvan totdat elke dowe kan bely: “Jesus is die Here”. 

‘n Groot dankie aan Welgelegen! Die 3-dagkamp wat ‘n 

maatskaplike werker van Abba in samewerking met die VCSV in 
Junie vir 30 graad 7-leerders van Vlottenburg Primêr gehou het, 
was ‘n groot sukses. Hulle bedank ons gemeente se hulp met die 
insameling van sakkies toiletware asook die leen van komberse 
aan dié leerders. Baie dankie aan almal wat items geskenk het! 

 

 

GELOOFSGROEI 
Ons Geloofsgroeibyeenkomste is Woensdae 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 en is by die kerkkantoor beskikbaar teen R80 
elk. Monty Sahd is die aanbieder van Geloofsgroei 
tydens die derde kwartaal. Almal is welkom! 

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 kondens-

melk, 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 kerk-

kantoor afgegee word. Die Wit Olifante-tafel vra ook dat jy som-

mer vroeg al vanjaar jou huis sal springclean en alle skoon, heel en 

bruikbare items wat oorbodig in jou huis is na die kerkkantoor sal 

bring. Jy kan ook vanjaar weer wyn, olyfolie en Karoo-lam vooraf 

bestel - alles ten bate van die Lentefeesfonds! Hou die webwerf en 

Welweke dop vir meer Inligting oor die Lentefees. Ons tel al die 

slapies af... 

Uitnodiging 
om betrokke 

te raak 

Is jy lief vir men-

se? Wil jy graag 

ander altyd laat 

welkom voel? Is 

jy ’n mens-mens? 

Dan is die Nuwe 

Lidmaatbediening 

nét die bediening 

vir jou om by be-

trokke te raak! 

Skakel Christa 

Fouché by 073 

188 6739 as jy 

meer inligting oor 

hierdie bediening 

wil hê en moont-

lik betrokke wil 

raak. 

Versoek van die Internasionale Studente Bediening 
Ons benodig dringend ‘n fiets, ‘n bed en enige goeie bruikbare huisware 
en meubels om te gebruik in die bediening aan internasionale stu-
dente. Nuwe studente het onlangs aangekom en kry baie swaar in die 
koue terwyl hulle vir die uitbetaling van hul beurse wag. Die meeste van 
hulle kom van lande waar hulle nie hierdie koue ken nie, so ons het ook 
warm baadjies, beddegoed en matte nodig. Kontak Magdaleen Goosen 
082 427 2924 / goosens@isales.co.za of lewer dit by die kerkkantoor af. 

Fokustekste: 
(aanvullende tekste 

om te lees wat 
aansluit by vandag se 

preekteks) 

* Psalm 128 

* Romeine 8: 26-39 

* Genesis 29: 15-28 

Dringende versoek: Broeke en skoene vir Nagskuiling 

Nagskuiling soek baie dringend mansklere in die nommergrootte 28-34 
(veral broeke) en skoene 7-10. Hulle kry heelwat mense wat nie geskikte 
klere het om te dra nie, en kry nie tweedehandse klere van die plaaslike 
welsynsorganisasies in hierdie nommers nie omdat dit so in aanvraag is. 

HUISGELOOF is elke 
week beskikbaar om 

van ons webblad af te 
laai by 

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

deur.  

mailto:24/goosens@isales.co.za
http://www.stelwel.co.za

