
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Noord-Afrika: Algerië, Libië, Marokko en Tunisië. Oplossing vir kon-
flikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Wet en Orde - polisie en beskermingsdienste, veiligheidswag-
te, misdadigers en slagoffers. Bevryding van korrupsie en onbevoegdheid. 
Vigs geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffekteer-
des. Groter eenheid tussen alle Suid-Afrikaners ongeag taal en ras; die 
armes, werkloses en gemarginaliseerdes in ons samelewing. ŉ Geseënde 

toekoms vir alle Suid-Afrikaners. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die 
herstel. Reën wat ons so nodig het en oordeelkundige gebruik van water. Almal betrokke by 
kategese, tienerkerk en groepe. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Mariechen le Roux (Koch), Francois 
Lombard (Woltemade), Noreht Nieuwoudt (Formosa), Liam Robinson (Repens), Mia Smith 
(Brandwacht), Danie van Zyl (Alto), Manus van Zyl (Speciosa) en Pieter Voigt (Coligny). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #85 Met die waterskaarste so voorop in ons gedagtes kan ons soms 

vergeet van ander dinge. Soos ons nasionale vakansiedae het waarop ons spesiale goed 
onthou, is daar ook 'n kalender met spesiale dae waarop ons aan verskillende dinge rond-
om die natuur dink en daaraan aandag gee. Ons gaan dit hierdie jaar weer gebruik om ons 
gedurig te herinner aan alles wat “groen” is. Op 2 Februarie is dit Wêreld-vleilanddag. 
Hierdie jaar is die tema: "Wetlands are essential for a sustainable urban future." Ongeveer 
die helfte van die wêreld se bevolking woon in stede en meer en meer mense trek na stede, 
op soek na 'n beter lewe. Die vleilande rondom stede word al hoe meer 
bedreig en mense en ontwikkelaars sien dit as plekke om gemors weg te gooi. 
Dit word baie besoedel. Dink maar weer aan die Noordhoek-vlei wat in die 
nuus is. Vleilande absorbeer reënval en voorkom vloede. Die plantegroei dien 
as filters wat waterkwaliteit verhoog. Dit is waterbronne en groen oases vir 
ontspanning en sport wat ons help om beter te leef. 

Diensgeleenthede 
* Baie dankie aan die gemeentelede wat gereageer het op ons versoek om Dinsdae tydens 
die skoolkwartale broodjies te maak vir die veertig kinders in die Cloetesville koor. Daar is 
egter nog hulp nodig. As jy kans sien om deel te word van hierdie diensgeleentheid, skakel 
die kerkkantoor by 021 886 5975. (Die broodjies word gemaak op versoek omdat die 
koorafrigters besef het die kinders is na skool baie honger en dat hulle nie kan konsentreer 
nie. Die persoon wat die broodjies maak sal ‘n bedrag uit die B-Aksie se begroting ontvang 
en self aankope moet doen. Die broodjies kan in die kerkkombuis gemaak word, of by die 
huis en dan ook teen 12:30 by Laerskool Cloetesville afgelaai word. Kontak die kerkkantoor 
indien jy kans sien.) 
* Kleuterkerk kort 'n mamma of 2 wat kan help met lessies aanbied en/of hulpverlening 
tydens die kleuterkerk. Die ideaal is dat daar altyd 2 ma's of selfs pa's is by elke geleentheid. 
Kontak vir Leon Cronje indien jy kans sien om te help (021 886 5115). 

 

 

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 28 Januar ie 2018  

Nagmaal  & Doopgeleentheid  
         Tema     Jesus liefde wat opbou 

           Teks     1 Kor 8: 1-13  

    Prediker     Leon Cronje  

         09:30   Erediens  

         09:30   Kleuterkerk en junior kategese 

         18:00     Tienerbediening: Lees en leef die Bybel (Marizanne) 
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Baie welkom! 
Baie welkom aan Lara van der Merwe 

wat vandag gedoop word. Welkom ook 
aan haar ouers, Thys en Ria, en al die 
grootouers en familie en vriende wat 
hierdie spesiale geleentheid bywoon. 

Ons groet 
oom Willie Strauss 
Oom Willie Strauss was 43 
jaar in ons gemeente. Hy en 
sy vrou, Helena, verhuis op 5 
Februarie na Somerset-Wes. 
Ons is dankbaar vir al die 
jare wat Oom Willie be-
trokke was in ons gemeente. 
Vrede, voorspoed, goeie gesondheid en baie 
vreugdes word julle toegebid op hierdie nuwe 
hoofstuk in julle lewens! 

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 ook ’n koppie tee 

in die vierkant. 

SEWE WEKE met die Bybel Hierdie is 'n geleentheid om saam met die hele gemeente vir 

sewe weke by dieselfde skrifgedeeltes stil te staan, daaroor na te dink en met mekaar daaroor te gesels. 
Heelwat ander gemeentes in Stellenbosch doen dieselfde reeks - jy sou dalk selfs met jou kollega by die 
werk daaroor kon gesels! Tydens die sewe weke is die gedagte ook dat ons by soveel moontlik van ons 
byeenkomste hierdie materiaal gebruik en saamdink en leer ... en om dan op die Sondag dit te vier wat 
ons deur die week ontdek het. Saam met die proses word die geloofsgewoonte van Lectio Devina 
voorgestel en word ons uitgenooi om hierdie proses van "Heilige Lees" aan te leer en in te oefen. Om dit 
saam te doen as geloofsgemeenskap is daar ook die uitnodiging om dit saam as kleingroepe te doen. 
Ons het 'n aantal kleingroepe in die gemeente, maar ons weet daar is nog mense wat by 'n groep wil 
inskakel. Daarom vra ons dat diegene wat graag by 'n groep wil inskakel, ná die diens hier in die kerk 
agterbly sodat ons 'n indeling kan maak, al kom julle net eers bymekaar vir hierdie sewe weke. 



 

 

Wo 31/1 

09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

 
MARKTAFEL 

 

Geloofsgroei-byeenkomste in die konsistorie. Almal welkom. 
Teetuin. Kom drink of eet iets lekkers hier by ons eie restaurant. 
Groepbesprekings ook welkom sowel as wegneemete-bestellings. 
Kontakpersone: Jeanetta Strydom by 021 887 1954 / 082 416 2792 of 
Bettie du Plessis by 079 109 1665 / 021 888 9269. 

So 4/2 

09:30 
 

09:30 
18:00 

Erediens: Nadia Marais (Bevestiging van kerkraadslede) 
Kerkbiblioteek na die diens 
Kleuterkerk en junior kategese 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 29 /1  tot  Sondag 4 /2  

            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) 

Die deurkollekte verlede 
week vir ABBA was R3 906. 

Baie dankie! 

Volgende week se 
deurkollekte gaan aan die 

Alta du Toit-skool. 

Betaal met Snapscan! 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. Jy 
kan selfs die bankkollekte en deurkollekte daarmee betaal. Onthou asb 
om die “Enter Reference” in te vul (bv deurkollekte: Drakenstein) sodat 
ons boekhouding kan klop en ons die fondse reg kan allokeer. 

Die deurkollekte vandag gaan aan die Drakenstein 
Gevangenisbediening: Drakenstein Gevangenis-uitreik 
bereik gevangenes met geestelike boeke, verjaardag- 
en Kerskaartjies en korrespondensie. Ons gemeente 
help met klere voorsien en werk soek met vrylating. 
Ons gemeenteverteenwoordiger is Cecile van der 
Westhuysen 021 887 5443 of cecilevdw@telkomsa.net.  

 

Ons Barmhartigheidstema vir Januarie is mense wat ‘n stryd voer teen 
middel-afhanklikheid (sien jou kerk-almanak). 

Ons deurkollektes vir die Sondae in Januarie is vir Ramot, 
Badisa, ABBA en Drakenstein Gevangenisuitreik.  

Ons gemeente samel elke maand iets in wat by die tema pas. Januarie samel 
ons op versoek van ABBA toiletware in vir mense wat gaan vir behandeling. 
Bydraes kan  in die mandjies by die deure geplaas word, of bring dit asb 
kerkkantoor toe. 

Die Canticum Novum koor hou weer oudisies Dié koor van die NG 

Stellenbosch Moedergemeente hou op 1,5,6 en 7 Februarie weer oudisies. Indien jy 
belangstel om vir ‘n oudisie te gaan, stuur ‘n e-pos na canticumnovumstb@gmail.com vir 
meer inligting. Die koor oefen Woensdae van 18:00 tot 21:00. 

 

 

Geloofsgroei: eerste semester 
Hierdie jaar begin ons weer met 'n sewe-weke- 
saamstap deur die Here se Woord. Hierdie jaar 
spesifiek oor die Bybel. Tydens die sewe weke 
gaan ons kyk na die Bybel as Spieël, Stem, Balsem, 
Wet, Bril en Lamp, Swaard asook Anker. 

Ons geloofsgroei gaan begin met 'n inleidende 
saamgesels en ontdekking van die ontstaan van 
die Bybel. Daarna volg ons die sewe weke se me-
tafore soos dit ook weekliks in die eredienste 
uitgepak sal word. Hierna kyk ons na hoe ons die 
Bybel leef elke dag. Hoe ons die Bybel lees en dan 
leef binne God se groot verhaal help ons om die 
konteks van die Bybel te verstaan en die Bybel 
verantwoordelik te gebruik in ons lewens elke 
dag. Geloofsgroei het weer op 24 Januarie begin. 
Daar is weer twee geleenthede elke Woensdag 
om 09:00 en 19:00 by die kerk in die konsistorie. 

Aanbieder: Leon Cronje 

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

www.stelwel.co.za. 
Kopieë is ook by die deure beskikbaar.  

Herwinningspapier vir Huis Horison 
moet asb in die houtkas met die op-

ligdeksel (in die vierkant, links van die 
hek) geplaas word. 

7-weke Preekreeks-boekies 

Die boekies vir 

die 7-weke 

Preekreeks is by 

die deure of die 

kerkkantoor 

beskikbaar teen 

R20 elk. 

Terugvoer van ons Kersprojek van 2017 ’n Baie 

groot dankie aan elke lidmaat wat sy of haar tyd, energie en fondse 
beskikbaar gestel het om oor hierdie Kerstyd ’n verskil te maak in ’n 
groot hoeveelheid minderbevoorregte mense se lewens. 

Ons gemeente het reeds voor Kersfees 76 gesinskospakkies, 7 groot 
bokse toiletware en skoonmaakmiddels aan welsynsorganisasies,  
750 lekkergoedpakkies vir behoeftige kinders, Kerspakkies aan ma’s 
en personeel by die Paarl Hospitaal se neo-natale eenheid, 
koekiepakkies aan personeel by Geluksoord, Kersfeeseetgoed vir 
Nagskuiling en skoolbenodigdhede vir die ACVV uitgedeel.  

Verder kon ons Huis Horison en Jeuguitreik help om inwoners wat 
oor die Kerstyd nêrens gehad het om te gaan nie, op uitstappies te 
neem. 

Die barmhartigheidsaksie is tans besig met aanko-
pe van noodsaaklike skoolbenodigdhede en voed-
sel met fondse wat nog oor die Kerstyd ingekom 
het en met die allokering van fondse daar waar 
ons barmhartigheidsorganisasies om spesifieke 
hulp gevra het. ’n Volledige verslag van die hele 
Kersprojek sal binnekort op ons webtuiste en in die 
kerkkantoor beskikbaar wees. 

’n Volle R66 067 is  

deur lidmate 

geskenk vir ons  

2017-Kersprojek!  

Dié fondse maak dit 

vir ons moontlik om 

’n baie groot groep 

minderbevoorregte 

mense in ons 

omgewing te help. 

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