
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Frankryk, Duitsland en Monaco. Oplossing vir konflikte [Palestyne-
Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Onderwys en opleiding - universiteite, tegnikons, skole, 
leerkragte, studente en leerders. Bevryding van korrupsie en onbevoegd-
heid. Vigs geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en -geaf-
fekteerdes. 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. 
Meegevoel: Meegevoel met Lizette Botha wie se pa, Koos Visser, verlede Sondagoggend 
oorlede is. Hy sou gister 90 jaar oud geword het. Meegevoel ook met Lizette se ma, Sannu.  
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Stander Bellingan (Nooitgedacht), 
Liané Carstens (Abelia, Somerset-Wes), Lily Conradie (Bux), Cindy Cowley (Dennerand), Cillié 
de Bruyn (Buitekring), Ilse Jacobs (Serruria), Riana Malherbe (Woltemade), Jesse van der 
Merwe (Melck) en Corné Weilbach (Rokewood). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #88 Op 20 Februarie is dit Wêrelddag vir Sosiale Geregtigheid. Op die VN 

se webwerf word dit soos volg beskryf: Social justice is an underlying principle for peaceful and 
prosperous coexistence within and among nations. We uphold the principles of social justice 
when we promote gender equality or the rights of indigenous peoples and migrants. We ad-
vance social justice when we remove barriers that people face because of gender, age, race, 
ethnicity, religion, culture or disability. Die vraag is: wat het dit met die aarde te make? Mense 
is deel van die skepping  - 'n integrale deel van die ekologie - en het 'n baie besliste uitwerking 
op die omgewing rondom ons. Wanneer sosiale geregtigheid geskied, sal die skepping daarby 
baat op velerlei maniere. Dink hieroor: in 2016 was 40.3 miljoen mense vasgevang in 
slawerny; een uit elke vier van hierdie persone was kinders; vroue en meisies 
word die meeste uitgebuit. Dink ook maar aan die groter wordende vlugte-
lingprobleem. Wanneer mense, alle mense, menswaardig behandel word en ver-
vuld kan leef, toegang het tot onderwys en skoon water, kan almal 'n bydrae le-
wer om die ganse skepping te laat floreer, want almal sal die mooi van die skep-
ping raaksien. Kom ons breek ook grense af. 

Barmhartigheidsverteenwoordigers vir Safehouse en 
Jeuguitreik Die B-Aksie is op soek na vrywilligers wat hierdie twee 

organisasies namens ons gemeente sal verteenwoordig. Jeuguitreik is ‘n 
organisasie wat na die belange van die Stellenbosse straatkinders omsien en 
Safehouse is ‘n plaaslike skuiling vir mishandelde vroue en kinders. Ons 

gemeente ondersteun hierdie organisasies al baie jare met fondse en produkte en dienste. 
Ons gemeente het tans 11 organisasies wat deel vorm van ons Barmhartigheidsaksie en wat 
verteenwoordig word deur lidmate. Vir meer inligting, skakel Noëlline Lutz by die 
kerkkantoor 021 886 5975 of e-pos ontvangs@stelwel.co.za. 

 

 

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 se 

 

Sondag 18 Februar ie 2018  

          Tema    Die Bybel as balsem 

           Teks     Jeremia 8: 18 - 9: 2 

    Prediker     Elzanne van der Westhuizen  

         09:30   Erediens  

         09:30   Kleuterkerk en junior kategese 

         18:00     Tienerbediening: Act 5 - Om die Bybel te lees en te 
    leef - Marizanne 
         19:00     Gespreksgeleentheid: Anton van Niekerk 
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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 ook ’n kop-

pie tee in die vierkant en neem ’n 
boek uit by die biblioteek. 

Nuwe lidmate tee 
Volgende Sondag, 25 Februarie, is daar ’n nuwe 

lidmate tee in die kerksaal ná die erediens. Alle 

nuwe lidmate is baie welkom om dié geleentheid 

by te woon! Ons wil jou graag ontmoet! 

Vir lidmate wat Anton van Niekerk se gespreksgeleentheid oor “Watter sin is daar te maak 
van die dood?” gaan bywoon: Indien jy ‘n boek wou aanskaf – daar sal Sondagaand voor die 

gespreksgeleentheid in die vierkant boeke beskikbaar wees teen R260 (die winkelprys is 
R277). Boeke kan met ‘n kredietkaart of kontant gekoop word.  

Diensgeleentheid 
Geluksoord vra dat vrywilligers be-
trokke sal raak deur op die Inwoners-
komitee te dien. Hierdie vrywilligers 
help om funksies by Geluksoord te 
reël en ook met fondsinsamelings 
soos hul jaarlikse Markdag. Skakel 
gerus Geluksoord vir meer inligting 
(021 887 3124) of Hanna Sahd 
(hanna.sahd@gmail.com). 

Kan jy dalk help om broodjies te maak? 

As jy op Dinsdae tydens die skoolkwartale kan kom 
broodjies of enige ander eetdingetjie maak vir die 
veertig kinders in die Cloetesville koor, is hierdie die 
ideale diensgeleentheid vir jou of ’n Bybelstudie-
groep. 
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. Kontak 
die kerkkantoor indien jy kans sien. 

mailto:ontvangs@stelwel.co.za
mailto:hanna.sahd@gmail.com


 

 

Di 20/2 17:00 Adminkomitee vergader in die komiteekamer. 

Wo 21/2 

09:00 & 19:00 
09:00 - 11:30 

 
MARKTAFEL 

 
 

10:00 - 11:00 

Geloofsgroei-byeenkomste in die konsistorie. Almal welkom. 
Teetuin. Kom drink of eet iets lekkers hier by ons eie restau-
rant. 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. 
Sonderbriekers se byeenkoms in die kerksaal. 

Do 22/2 
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 25/2 

09:30 
09:30 
10:30 
18:00 
19:00 

Erediens & doopgeleentheid: Leon Cronje 
Kleuterkerk en junior kategese 
Nuwe Lidmate tee in die kerksaal ná die erediens. 
Tienerbediening 
Gespreksgeleentheid: Anton van Niekerk 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 19 /2  tot  Sondag 25/2  

            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 
Jeugwerk was R3 258. Baie dankie! 

Volgende week se deurkollekte gaan aan 
Stellenbosch Jeuguitreik.  

Die deurkollekte vandag gaan aan die ACVV: Die ACVV bied maatskaplike 
dienste en bemagtigings-ondersteuning 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. Verteenwoordiger: Belinda 
Mostert mostertswab@gmail.com. Die ACVV se nommer is 021 883 3015. 

 Ons Barmhartigheidstema vir Februarie is 
die Jeug. 

Ons deurkollektes vir die Sondae in Februarie is 
vir Alta du Toit-skool, Jeugwerk, ACVV en 

Stellenbosch Jeuguitreik.  

Ons gemeente samel elke maand iets in wat by die tema pas. Februarie 
samel ons SKOOLBENODIGDHEDE in. Bydraes kan in die mandjies by die 

deure geplaas word, of bring dit asb kerkkantoor toe. Baie dankie! 

Betaal met Snapscan! 

Onthou asb om die “Enter 
Reference” in te vul. 

 

 

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. 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. 

Pastorale versorging (spreekkamer 

vir lidmate) Mense wat ’n behoefte het aan pas-

torale gesprekke kan Daniël Louw per 
e-pos kontak (djl@sun.ac.za) om ’n 

afspraak te reël. Daniël is ’n afgetrede 
professor in praktiese teologie / pas-

torale sorg en spirituele berading 
(huwelik, gesinsorg, lewensverryking 

en siekepastoraat). 

Dankie vir die skenkings! 
Baie dankie vir almal wat gereageer het 
op die versoek om kos te skenk vir die 
kook van Nagskuiling se etes op Maan-
dae hier in die kerkkombuis! Ons is 
dankbaar vir elkeen wat gereageer het. 
As jy deurlopend wil skenk of as jy kon-
takte het vir veral vleis, kan jy vir die 
sameroeper, Christa Vorster, skakel by 
083 719 7999.  

Funksie vir Sonderbriekers  
Maandagoggend 10:00 is dit julle laaste 
kans om kaartjies te kom koop vir 
Woensdag 21 Februarie se funksie hier 
in die kerksaal. 
 

Vir ’n voorsmakie van wat Woensdag 
gaan voorlê, kan jy Dinsdagoggend tus-
sen 10:00 en 11:00 inskakel op RSG 
wanneer daar ’n onderhoud met Estelle 
Ferreira Condra uitgesaai gaan word. 
 

Woensdag se funksie begin 10:00 (na 
afloop van Geloofsgroei) en vind plaas 
in die kerksaal. Boonop kry jy heerlike 
verversings en iets te drinke ook.  

ABBA vra voorbidding 

ABBA vorm deel van Badisa en 
help om  rolspelers in gemeen-
skappe te mobiliseer om mid-
delafhanklikheid te voorkom en 
te behandel. Hulle vra ons ge-
meente se voorbidding vir die 
volgende sake: 

* Kliënte wat veg teen substansafhanklikheid en 
ook die mense wat hulle moet ondersteun. 

* Die vergaderings 5 keer per jaar. 

* Om ’n kundige finansiële persoon te vind wat in 
die finanskomitee kan dien. 

mailto:jose@acvv.org.za
http://www.stelwel.co.za

