
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Nieu-Seeland en Australië. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Christengemeenskap - verskillende kerke en 
leiers, Christenmense in hulle werk en leefplekke. Bevryding 
van korrupsie en onbevoegdheid. Vigs geïnfekteerdes en 
-geaffekteerdes. 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. Seën op die 
reëlings vir die Lentefees. 
Meegevoel: Susan Malherbe van die Palms is oorlede. Meegevoel met haar familie. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Elné de Ath (Klein Welmoed), 
Marius Engelbrecht (Buitekring), Liam le Roux (Kenlyplaas), Belinda Mostert (Culemborg), 
Renier Muller (Lovell) en Danie Richards (Culemborg). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #72  Hoe vaar julle by die huis met herwinning? Suid-Afrika vaar redelik 

goed, maar daar is vir seker nog baie ruimte vir verbetering. Kom ons begin met plastiek. 
Ons oseane is vol plastiek - duisende diere vrek agv plastiek wat nie herwin word nie en in 

die see eindig. Plastiek kan dui-
sende jare neem om te verweer. 
Terwyl plastiek een van die mees 
gebruikte produkte ter wêreld is 
waarsonder ons onsself nie juis kan 
indink nie, is dit ook van die skade-
likste produkte vir ons omgewing. 
Maak dus seker dat jy plastiek her-
gebruik of alles wat jy kan, herwin. 
Kyk hoe hoog julle die herwin-
ningspersentasie in julle huis kan 
kry - met 'n klein bietjie moeite kan 
ons 'n groot verskil maak. 

Fokustekste: 
(aanvullende tekste om te lees wat 

aansluit by vandag se preekteks) 
* Psalm 133 * Jesaja 56: 1 en 6-8  

* Romeine 11: 1-2 en 29-32 
* Genesis 45: 1-15 

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 houtkas met die opligdeksel (in die vierkant, 

links van die hek) geplaas word. 

Sperdatum vir Lentefeeslyste 

Dienswerkers moet asb onthou om teen Maandag 

28 Augustus die voltooide Lentefeeslyste by die 

kerkkantoor in te handig asook kontant wat in-

gesamel is. Baie, baie dankie vir julle harde werk! 

 

 

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 20 Augustus 2017  

        Tema       Die vrou wat Jesus se visie verbreed het! 

         Teks        Matteus 15: 21-28 

  Prediker        Leon Cronje 

     09:30   Erediens 

     09:30   Kleuterkerk en junior kategese  

     18:00     Tienerbediening: Golden Oldies-reeks: Moses 
    (Marizanne) 
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Die blikkies word meer! 
Ons het nog drie weke oor om te 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. 

Betaal nou met Snapscan! 
Die toekoms van veilige, kontantlose 
transaksies is nou ook hier by ons gemeente! 
Ons spog met ons eie SNAPSCAN-blokkie. 
As jy die toep of app wil aflaai, gaan na 

http://www.snapscan.co.za/user.html 
en volg die maklike stappe. Hier langsaan is die 

blokkie waarmee jy dan 
kan “snap” en betaal! 
Onthou asb om die 
“Enter Reference” in te 
vul sodat ons boek-
houding kan klop en 
fondse reg kan 
allokeer.   

Deurkollekte verlede week: 
Die deurkollekte verlede week  vir Stellenbosch 

Voedingsaksie was 

R3 176-00. BAIE DANKIE!! Volgende week se 
deurkollekte gaan aan die Stellenbosch-

Welgelegen Gemeente Noodfonds. 

http://www.stelwel.co.za
http://www.snapscan.co.za/user.html


 

 

Wo 23/8 

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. 

Do 24/8 
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 27/8 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens: Chris Jones (Barmhartigheidsondag) 
Kleuterkerk en junior kategese 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 21 /8  tot  Sondag 27/8  

Die deurkollekte vandag gaan aan die ACVV: Die ACVV bied maatskaplike 
dienste en bemagtigingsondersteuning aan talle mense wat in nood is: 
kinders, bejaardes, gestremdes, individue en gesinne. Die ACVV bestuur ’n 
groot crèche en pre-primêre skool en bedryf ’n winkel vir tweedehandse klere 
en produkte vir aanvulling van fondse. Die ACVV se nommer is 021 883 3015. 
Hoof: Suzaan Britz (suzaan@acvvstell.org.za). 

Lentefees 2017: 20 slapies tot 9 September! 
Vanjaar se Lentefees vind plaas op Saterdag 9 September en die reëlings 

daarvoor is baie goed op dreef. Die dienswerkers het dalk al 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 kon-

venors 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 op die webwerf beskikbaar. 

* 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 - bestellings sluit môre om 12:00 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 5, 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) 

 

 

GELOOFSGROEI 
Ons Geloofsgroeibyeenkomste is 
Woensdae om 09:00 en 19:00. 
Die reeks van 9 weke handel oor 
9 uiteenlopende karakters in die 
Bybel. Die karakter wat 
Woensdag 23 Augustus behandel 
word, is Hanna. 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! 

Internasionale Studentebediening 
In die bediening onder die internasionale studente 
deur Jurie en Magdaleen Goosen is daar ŉ besige 
program op hande. Van 21-24 Augustus is daar ŉ 
geloofsreis-retraite wat deur Gys van Schoor gelei 
word. Jurie preek op 3 September by die NG- 
gemeente in Grabouw se sendingweek, waar ŉ 
groep van die internasionale studente ook van hulle 
tradisionele geregte sal bedien. ŉ Kamp vir die 
studente word van 15-17 September op Bonnievale 
gehou. Daar word ook by die NG-gemeente 
Kleinmond deelgeneem aan ŉ getuienisfees vanaf 
18 September. Bid asseblief vir die Here se seën op 
hierdie aktiwiteite. Kontak Jurie by 083-2355-920 of 
Magdaleen by 082-427-2924 of stuur e-pos vir hulle 
by goosens@isales.co.za vir meer inligting. 

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 Moeder-

kerk se tienerbedienings gaan saam asook ses lei-

ers. 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. 

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. 

Komberse, wintersklere en 
reënbestande klere 

Stellenbosch Nagskuiling, die ACVV, 
Jeuguitreik en Safehouse het ’n groot 
tekort aan warm klere, reënbestande 

klere en komberse vir die winter. Bring 
asb na die kerkkantoor waarna ons dit 

sal versprei. 

Paarl Hospitaal 
Daar is steeds ’n groot behoefte aan 

toiletware vir die moeders by die Neo-
natale Eenheid wat dikwels tot 2 

maande in die hospitaal saam met hul 
vroeggebore babas moet bly. Sjampoe, 
tandeborsels, tandepasta, seep en deo-

dorant bly altyd in aanvraag. Produkte 
kan by die kerkkantoor besorg word. 

mailto:goosens@isales.co.za

