
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Kanada en die VSA. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Wet en orde - polisie en bekermingsdienste, 
veiligheidswagte, misdadigers en slagoffers. Bevryding van 
korrupsie en onbevoegdheid. Vigs geïnfekteerdes en -geaf-
fekteerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes. Reën wat 
ons so nodig het en die omsigtige gebruik van water. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene 

onder behandeling en aan die herstel. Geloofsverdieping in koninkrykstyd. Ons bid vir Gerrie 
Alberts wat herstel ná ’n operasie. 
Meegevoel: Meegevoel met Elize Rheeder (vroeër van Binnekring) wie se broer oorlede is. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Jean-Tiaan Cronje (Buitekring), 
Christiaan du Plessis (Florida), Jeanne Fourie (Lovell), Karina Krynauw (Sering), Caro le Roux 
(Beethoven), Chantal Russell (Rokewood) en Buks Schutte (Buitekring). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #71  Verlede Sondag is daar op die TV 'n insetsel oor die "zero waste"- 

beweging en dit sit my aan die dink. Hoeveel afval genereer ons? Hoeveel sinlose verpak-
kingsmateriaal word eintlik nooit gebruik nie? Ons haal dit af en gooi dit weg - dit is een 
keer gebruik. Hopelik beland dit in die herwinningsdrom en kan dit iewers weer gebruik 
word. Maar "zero waste" is meer as net herwinning. Dit vra dat hulpbronne só benut word 
dat alles hergebruik word. Geen afval word na die vullishoop gestuur nie en byna niks na 
die herwinningsprogram nie... Die natuur hergebruik alles - daar is eintlik nie afval in die 
natuur nie. Dink aan die groot rol van miere en miskruiers en selfs vlieë en bakterieë om 
"afval" te verwerk. Met die "zero waste"-leefstyl verminder mense hul verbruik en aankoop 
van onnodige goed (jy het bv baie minder klere en skoene nodig). Hulle neem hul eie 
houers na die winkel en skakel so onnodige verpakkingsmateriaal uit. Hulle probeer om 
plastiek so ver as moontlik te vermy. Soms maak hulle selfs hul eie tandepasta 
en room en ander skoonheidsprodukte. Daar is 'n magdom idees as jy die term 
"google". Hoe lank het dit vir jou geneem om te onthou om self sakke winkel 
toe te neem of koop jy maar nog elke keer nuwe plastiese sakke? Dit is nog ver 
van “zero waste” af, maar dit begin by die kopskuif. Maak daardie skuif! 

Fokustekste: 
(aanvullende tekste om te lees wat 

aansluit by vandag se preekteks) 
* Psalm 105: 1-6, 16-22 

* Romeine 10: 5-15 
* Genesis 37: 1-4, 12-28 

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

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

Beveiliging van nisse Pieter Fick sal op 13 

Augustus by die nisse se ingang wees om mense te 
wys hoe om toegang tot die nisse te verkry. Die hek 
na die nisse sal vanaf 6 Augustus 2017 gesluit word. 
Die prosedure en kode om toegang te verkry, is 
besikbaar by die kerkkantoor vir familie en eienaars 
van nisse. Baie dankie vir almal wat bydraes en 
insette tot die projek gelewer het. Indien u enige 
probleme ondervind, kontak asseblief vir Pieter Fick 
082 903 8415.  

 

 

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 13 Augustus 2017  

        Tema       Wie is hierdie Jesus?  

         Teks        Matteus 14: 22-33 

  Prediker        Monty Sahd 

     09:30   Erediens en Nagmaal  

     09:30   Kleuterkerk en junior kategese  

     18:00     Tienerbediening: Golden Oldies-reeks: Rut 

    (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 in die vierkant.  

Ons eie gemeente-tuin 
Ons wil graag met 'n gemeente-
tuin begin. Ons het reeds “plant-
bokse" en soek na goeie 
tuingrond en kompos asook 
plantjies of saad [groente en 
kruie]. Voorts sal 'n reënwater-
tenk ons help om die tuin aan die 
gang te hou. Kom help en kom 
maak 'n verskil. As jy groen 
vingers het en ons verder van 
raad en daad kan en wil bedien, 
laat weet asb die kantoor. 

Die vermeerdering van die blikkies! 
Oor die volgende 4 weke wil ons kyk of ons ’n 1 000 
blikkies kos kan insamel om die groot kosnood in ons 
omgewing te help verlig. Bring elke Sondag ’n blikkie 
of meer en kom sit dit hier op ons spenskas voor in 
die kerk. Kom kyk elke Sondag hoe word dit meer ... 
Ons sal dit uitdeel aan organisasies wat ons dorp se 
mense in groot voedingsnood probeer help. Kyk of jy 
kan help om hierdie Barmhartigheidsmaand ’n verskil 
te maak. (Nie-bederfbare produkte soos olie, 
tamatiesous, mayonnaise, pasta, rys, stampmielies & 
bone, mieliemeel, soja, sopmengsels, geurmiddels, 
grondboontjiebotter, koffie, tee, suiker en langlewe-
melk is ook baie welkom). Produkte kan in die week 
by die kerkkantoor ook afgelaai word of in die 
mandjies by die deure geplaas word. 

http://www.stelwel.co.za


 

 

Di 15/8 17:00 Adminkomitee-vergadering in die komiteekamer. 

Wo 16/8 

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. 

So 20/8 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens: Leon Cronje 
Kleuterkerk en junior kategese 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 14 /8  tot  Sondag 20/8  

Die deurkollekte vandag gaan aan Stellenbosch Voedingsaksie: Voedingsaksie voorsien voed-
sel aan talle behoeftiges in ons gebied. Lidmate kan gevriesde sop vir Voe-
dingsaksie na die kerk bring. Groente en droë bestanddele vir die maak van 
kos, asook brode, kan ook weeksoggende of Sondae na die kerk gebring word. 
Ons verteenwoordiger is Ina Dippenaar: dippenaar.ina@gmail.com of 021 887 
3984. Voedingsaksie se nommer is  021 886 8986 (Liezel Koen). 

Lentefees 2017: 27 slapies tot 9 September! 
Vanjaar se Lentefees vind plaas op Saterdag 9 September en die reëlings 

daarvoor is baie goed op dreef. Die dienswerkers sal binnekort by jou 

kom aanklop met die kollektelys waarop jy jou hulp en skenkings kan 

invul. Skenkings kan by die kerkkantoor afgegee word en jy kan ook die 

konvenors direk skakel as jy wil hulp aanbied - hul selnommers en e-posadresse is op ’n 

pamflet wat by elke besoekpunt afgegee sal word en ook binnekort op die webwerf. 

* Jy kan ook vanjaar weer wyn vooraf bestel - ’n bestelvorm is op die webwerf beskikbaar en 

sal ook by elke besoekpunt afgelewer word. 

* Onthou om betyds jou Karoolam te bestel - vóór Maandag 21 Augustus by 

tokkie@sapex.co.za of 083 635 4198. Die lam is R95/kg en is opgesaag en verpak soos volg: 

alles opgesaag behalwe 1 heel boud, 1 heel blad en 1 heel rib. Aflewering vind plaas rondom 

7/8 September by die kerk. 

* Die Wit Olifante tafel vra dat jy sommer vroeg al vanjaar jou huis sal springclean en alle 

skoon, heel en bruikbare items wat oorbodig is, na die kerkkantoor sal bring. 

* As jy in graad 6 of 7 is en graag wil help deur ’n kelnerin te wees, skakel die kerkkantoor. 

* Kontak Christelle Otto by 021 886 5975 of skriba@stelwel.co.za vir enige Lentefeesnavrae. 

            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) 

 

 

Deurkollekte verlede week: 
Die deurkollekte verlede week  vir Stellenbosch Nag-

skuiling was R5 549-00. BAIE DANKIE!! Volgende week 
se deurkollekte gaan aan die ACVV. 

GELOOFSGROEI 
Ons Geloofsgroeibyeenkomste is 
Woensdae om 09:00 en 19:00. 
Die reeks van 9 weke handel oor 
9 uiteenlopende karakters in die 
Bybel. Jefta word Woensdag 16 
Augustus behandel. Die 
handleiding, Ook jou lewe is in 
God se hand deur Kobus 
Hattingh, word gebruik. Monty Sahd is die aanbieder 
van Geloofsgroei tydens die derde kwartaal. Almal is 
welkom! 

Hulp gevra vir studente se vervoerkoste   
Stellemploy, die plaaslike organisasie wat deur Stel-
lenbosch se kerke begin is om werkloosheid aan te 
spreek, vra die gemeente se hulp met die borg van 
vervoer van sjefstudente. Stellemploy lei werklose 
mense op en bemagtig hulle met vaardighede sodat 
hulle die werksmag suksesvol kan betree. Stellem-
ploy benodig vir die volgende drie maande R2 000 
per maand om behoeftige studente van Simondium, 
Kylemore en Vlottenburg na die opleiding te 
vervoer. As jy dalk kan help, kontak die kerkkantoor 
of skakel vir Betta Augustyn (gemeentelid en hoof 
by Stellenploy) by 021 886 6993 of stuur ‘n e-pos na 
betta @stellemploy.org. 

Lesotho-uitreik Ons reël hierdie jaar die sewende 

Lesotho uitreik. Ons gaan weer tydens die September/

Oktober vakansie na Maphutseng in Lesotho waar ons 

saam met August Basson na die gemeenskap gaan uitreik. 

24 tieners vanuit ons gemeente en Moederkerk se 

tienerbedienings gaan saam asook ses leiers. Hou hierdie 

spasie dop vir spesiale behoeftes en gebedsversoeke en 

bid nou reeds vir die Here se seën op die werk wat ons 

saam met Hom daar gaan doen.  

Diensgeleenthede 

Huis Horison 
Dringende behoeftes is winterlakens 
en duvet-stelle vir van die inwoners 

wat nie meer familie het wat na hulle 
kan omsien nie. Dan benodig hulle ook 
swaardiens-plastiekhandskoene vir die 
mense wat by hul herwinningsafdeling 

werk. Ook voetsorg-items vir die 
voetsorgprojek: koeksoda, Engelse 

sout, tafelsout, melksalf, olyfolie, 
naelknippers en voetvyle. Alle items 

kan na die kerkkantoor gebring word. 

Voorbidding 
Andisiwe Mkwali, die UWK Rekening-
kunde student vir wie ons gemeente 

die afgelope jare ondersteun, het gevra 
vir die gemeente se voorbidding vir 

haar laaste semester.  

Jeuguitreik 
Ons het ’n behoeftelys van Jeuguitreik 

ontvang: paneelverwarmers vir ses 
kamers, ’n stoof vir die meisies se huis, 

dik gordyne, handskoene, bedsokkies 
en skryfbehoeftes soos boeke, potlode, 

plastiek, kleurpotlode en flip files. 

Hulle vra ook vrywilligers met ’n be-
stuurderslisensie wat twee naweke per 

maand die kinders kan vervoer na 
geleenthede of uitstappies. 

mailto:ddippenaar@distell.co.za

