
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Eilande in die Stille Oseaan (2000 eilande vanaf Ha-
waii tot Nieu-Seeland). Oplossing vir konflikte [Palestyne-
Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Regering en regerende instansies - kabinet, 
provinsiale regering, stadsraad, gemeenskapsleiers en 
meningvormers. 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. Seën op die reëlings vir die Lentefees. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Danie Basson (Pison), Magdal de 
Beer (Loci), Louma Engelbrecht (Buitekring), Johan Gellatly (Grandiceps), Amanda Hobson 
(Compacta), George Murray (Buitekring), Heinrich Odendaal (Beethoven), Henty Smal 
(Welgevallen) en Ineke van den Berg (Bon Chretien). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #73  Fokus op water >> Te midde van die welkome reën bly ons 

streek vasgevang in 'n langdurige droogte. Baie planne word gemaak om meer water 
beskikbaar te stel - maar teen 'n koste. Soms is dit maklik om water te bly mors en maar die 
hoër rekening te betaal. Maar wat as daar letterlik nie meer genoeg water vir almal gaan 
wees nie? Ons moet eerstens ons houding teenoor water verander. In Kaapstad moes die 
stadsraad 'n waterafsny-toestel by sommige huise installeer wat net nie hulle waterverbruik 
verminder het nie. Indien ons dink aan ander en die omgewing, sal ons ten minste ons bes 
probeer om net 87 liter per persoon per dag te gebruik. Hoe kan ons dit regkry? Maak 
kreatiewe planne om gryswater op te vang en weer te gebruik - dalk moet ons almal 
onderneem om nooit weer 'n toilet met skoon drinkwater te spoel nie. Installeer 'n reënwa-
tertenk vir noodvoorraad. In die kombuis gaan baie water verlore - as jy 
vrugte en groente afspoel, as jy pasta gekook het en die water afgooi, selfs 
as jy water drink en nie die hele glas uitdrink nie. Plaas 'n houer in die kom-
buis vir al hierdie water en maak plante daarmee nat. En terwyl ons water 
spaar, spaar sommer elektrisiteit ook. Onthou: kragsentrales gebruik baie 
water vir verkoeling (gelukkig nie hier in die Wes-Kaap nie). Hou altyd die 
groter prentjie in gedagte. 

Raak betrokke 

As jy nog twyfel waar jy wil inskakel 

by die gemeente, lees gerus die ag-

terste drie blaaie van die kerkalma-

nak. Dit bevat waardevolle inligting 

oor al die aksies wat ons gemeente 

ondersteun, of skakel die kerkkantoor 

om uit te vind waar die nood groot is.  

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 môre, 

Maandag 28 Augustus die voltooide Lentefeeslyste 
by die kerkkantoor in te handig asook kontant wat 

ingesamel is. 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 27 Augustus 2017  

Barmhart igheidsondag  

        Tema       Koos Kalahari en ons geloof. 

         Teks        1 Konings 17: 9-16 

  Prediker        Chris Jones 

     09:30   Erediens en Bybelsondag  

     09:30   Kleuterkerk en junior kategese  

     18:00     Tienerbediening: Golden Oldies-reeks:  Ragab (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 Lid-

mate jou sal ontmoet. Kom geniet ’n koppie tee in 

die vierkant en neem ook boeke uit by die 

biblioteek in die vierkant.  

Die blikkies word meer! 
Ons het nog twee weke oor om te kyk of ons ’n 
1 000 blikkies kos kan insamel om die groot 
kosnood in ons omgewing te help verlig. Ons is 
net oor die halfpadmerk met 527 blikkies! 

Betaal nou met Snapscan! 
Die toekoms van veilige, kontantlose 
transaksies is nou ook hier by ons ge-
meente! Ons spog met ons eie SNAP-
SCAN-blokkie. As jy die toep of app wil 
aflaai, gaan na 
http://www.snapscan.co.za/user.html 
en volg die maklike stappe. Die blokkie 
sal elke week in die Welweek verskyn 
sodat jy selfs die bankkollekte en 
deurkollekte daarmee kan betaal. Ont-
hou asb om die “Enter Reference” in te 

vul (bv 
deurkollekte: 
Noodfonds)
sodat ons boek-
houding kan 
klop en ons die 
fondse reg kan 
allokeer. 

Skryf vandag in vir ons 
Lentefees se bergLOOP! 
Skryf ná die erediens in by die tafel in 
die vierkant waar een van die konve-
nors gereed sal wees met inskrywings-

vorms, penne, kleingeld en kaartjies. Inskrywings 
is R20 per persoon tot ’n maksimum van R80 per 
gesin van 4 or meer. Dit sluit ’n muffin en koffie of 
sap in as jy die stap voltooi het. 

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


 

 

Ma 28/8  Sperdatum vir inhandiging van die Lentefees-kollektelyste. 

Di 29/8 19:00 Kerkraadsvergadering in die konsistorie. 

Wo 30/8 

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 31/8 19:00 Konvenors van die Lentefees vergader in die konsistorie. 

Vr 1/9  Universiteitsvakansie begin. 

So 3/9 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens: Julie Claassens 
Kleuterkerk en junior kategese 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 28 /8  tot  Sondag 3 /9  

Die deurkollekte vandag gaan aan die Stellenbosch-Welgelegen Gemeente-Noodfonds: 
Hierdie fonds word aangewend vir gemeentelede wat onder kritieke geldelike nood ver-
keer. Die fonds word deur die gemeente se adminkomitee bestuur.  

Lentefees 2017: Net 13 dae tot 9 September! 
* Ons Lentefees is om die draai! Die dienswerkers moet asb onthou om 

môre die voltooide kollektelyste en kontantskenkings by die kerkkan-

toor te kom afgee. Lidmate kan skenkings by die kerkkantoor afgee of jy 

kan self die konvenors skakel as jy wil hulp aanbied - hul selnommers en 

e-posadresse is op ’n pamflet wat by elke besoekpunt afgegee is en ook op die webwerf 

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

beskikbaar en is ook by elke besoekpunt afgelewer - bestellings hiervoor sluit 1 September. 

* 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. 

* Het jy ’n ou fiets/fietsie vir ons fietsbaan-resies? Skakel Leon by 021 886 5115!  

            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 die ACVV was 

R2 876. BAIE DANKIE!! Volgende week se 
deurkollekte gaan aan Huis Horison. 

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

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

 

 

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 vlg week 
behandel word, is Eli. Die hand-
leiding, Ook jou lewe is in God se 
hand deur Kobus Hattingh, word 
gebruik. Monty Sahd is die aanbieder van 
Geloofsgroei hierdie kwartaal. Almal welkom! 

Lesotho-uitreik Vir die sewende keer gaan 

ons 'n uitreik na Maphutseng in Lesotho 
onderneem. Ons gaan daar werk saam met August 
Basson en doen wat ook al nodig is by hulle projek. 
Soms grawe ons gate of slote, verf huisies, sorteer 
mielies en ander sade, plant pale vir uile en so kan 
ek aangaan. August-hulle is reg oor Lesotho en 
verder in Afrika besig om mense die liefde en ge-
nade van die Here op verskeie maniere te wys. Een 
van die belangrikste goed waarmee hulle besig is, is 
bewaringslandbou onder die naam, "Farming Gods 
way"... So gaan kyk ons ook in die berge hoe klein-
boere groot dinge doen. 18 tieners van ons ge-
meente en 7 van Moederkerk gaan tydens die Ok-
tober skoolvakansie weer daar werk. Ons vra graag 
almal se voorbidding vir 'n veilige reis en energie vir 
die harde werk. Indien iemand meer wil weet of iets 
wil skenk, kontak my asb. Leon Cronje 

Diensgeleenthede 
Jeuguitreik benodig ’n stoof 

Daar was ‘n brand in hulle kombuis en 
hulle benodig ‘n stoof. Jeuguitreik bied 
veilige blyplek en versorging vir sowat 

20 kinders tussen 6 en 17 jaar oud wat 
huisloos is of in baie moeilike omstan-

dighede verkeer. Bedags kom nog ‘n 
groot getal kinders (veral straat-

kinders) na die perseel waar hulle kos, 
wasplek en ondersteuning kry. Die 

kinders word by geleentheid op 
uitstappies geneem. 

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. Sjam-

poe, tandeborsels, tandepasta, seep 
en deodorant bly altyd in aanvraag. 

Produkte kan by die kerkkantoor be-
sorg word. 

 

ABBA vra kundigheid 

ABBA Stellenbosch het ’n behoefte 
aan iemand wat bereid is om in hul 

Finansiële en Bemarkingskomitee te 
dien. Die vergaderings is tweemaan-

deliks 09:00 op ‘n Dinsdagoggend. 
Indien u belangstel, laat weet asb die 

kerkkantoor (021 886 5975) of vir 
Lydia Burger by 083 277 6941. 

Ons eie gemeente-tuin-droom! 
Ons wil graag met 'n gemeente/gemeenskapstuin 
begin!.Ons het al 'n klomp kratte gekry waarin ons 
wil tuinmaak. Ons benodig kompos en goeie 
tuingrond asook saad of plantjies van groente en 
kruie. Ons beoog om groente te gee aan wie ook al 
nodig het en ook 
aan Voedingsaksie 
en Nagskuiling. Om 
meer uit te vind en 
by te dra, kontak vir 
Jo-Li Kotze [072 794 
5729]. 

http://www.stelwel.co.za

