
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: België, Luxemborg en Nederland. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Waardes en norme - grondwet, regspleging, houdings en 
optrede. Bevryding van korrupsie en onbevoegdheid. Vigs geïnfekteerdes 
en -geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes. Groter eenheid 
tussen alle Suid-Afrikaners ongeag taal en ras; die armes, werkloses en 
gemarginaliseerdes in ons samelewing. 

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: ‘n Woord van meegevoel met Karen van Niekerk (Brandwacht-Aan-Rivier) wie se 
vader, Andrew Marais, oorlede is. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Christo Botha (Lovell), Henré 
Botha (Buitekring), Thia du Plessis (Kaneel), Sas Otto (Chenin Blanc), Bets Spies (Blenheim) en 
Charl Stander (La Clémence). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #89  PaddaSPRINGdag - 28 Februarie 

Paddas is een van die mees bedreigde spesies op aarde. Hierdie baie belangrike diertjies 
verdwyn meestal agv habitatverlies. PaddaSPRINGdag se Engelse naam is: Leap Day for 
Frogs! Dit word in Februarie gehou en gekoppel aan "leapyear". Paddas se tonge is een der-
de van die lengte van hul liggame. Hulle spring [leap] ook baie ver - tot 20 keer hulle eie 
liggaam se lengte in 'n enkele sprong! Die rekord word gehou deur die Kaapse rivierpadda. 
Die langste afstand in drie spronge nog, was 10.3 meter en die paddatjie is maar 5cm lank. 
Suid Afrika se kleinste padda is ook die mees bedreigde padda-spesie. Die 
mikro-padda [ja, dis sy naam] se maksimum lengte is 18 mm. Hy word slegs 
aangetref op 4 plekke in die Suidwes-Kaap. 'n Groot brulpadda kan 25 cm 
lank word en 1.4 kg weeg. Paddas kan maklik 6 tot 7 jaar oud word en in 
aanhouding het 'n gewone platanna al 30 jaar oud geword. Maak seker jy 
spring saam op 28 Februarie! 

Musiekbedieningsgeleentheid Vir sekerlik almal van ons is dit wonderlik om die 

Here te loof en prys en aanbid deur ons liedere. Daarvoor kan ons nie genoeg dankie sê aan 
die persone wat ons Sondag vir Sondag voorgaan nie. Ons wil graag lidmate nooi om in te 

skakel by ons Musiekbediening. As jy 'n instrument bespeel of 
mooi kan sing, nooi ons jou om in te skakel by ons gemeente se 
begeleidingsgroep. Hierdie is 'n wonderlike manier om deel te 
neem in die gemeente en jou gawes te gebruik. Ons glo dat ons 
saamwees hier in die erediens alle eer aan God moet bring. Ons 
wil ook saam as bediening besin oor die lof en aanbidding in die 
gemeente sodat alle mense se spiritualiteit aangespreek word. 
Kom help ons ook hiermee. Kontak vir Winand [082 063 1809] as jy 
wil deel word of gee jou besonderhede by die kerkkantoor. 

 

 

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 25 Februar ie 2018  

          Tema    Die Bybel as wet 

           Teks     Matteus 23: 23 

    Prediker     Leon Cronje  

         09:30   Erediens  & doopgeleentheid 

         09:30   Kleuterkerk en junior kategese 

         10:30   Tee vir nuwe lidmate (kerksaal) 

         18:00     Tienerbediening: Act 5: Hoe om die Bybel te lees en 

    te leef - Elzanne  

         19:00     Gespreksgeleentheid: Anton van Niekerk 
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Raak betrokke 

As jy nog twyfel waar jy wil inskakel by 
die gemeente, lees gerus die agterste 
drie blaaie van die kerkalmanak. 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.  

Nuwe lidmate tee vandag! 
As jy ’n nuwe lidmaat is, is jy baie welkom om ná 

die erediens na die kerksaal te kom vir ’n koppie 

tee en soet dingetjie. Ons wil jou graag ontmoet!  

Baie welkom aan al die nuwe lidmate in ons ge-

meente wat reeds by ons aangemeld het: Pieter, 

Louise en Petri Hancke; Johan, Mia en Mj 

Hanekom; Nico, Talia en Zander Gründlingh; Tijané 

Visser; Louise en Johandre Conradie; Jurie, Anri, AJ, 

Stephan, Christiaan en Bernard de Kock; Fanie, 

Mariana, Marina en Neil Matthee; Tienie, Lené, 

Chanté, Marli en Lara Ehlers en Pieter Leibbrandt. 

Mag julle ’n geestelike tuiste hier in ons Stelwel-

familie vind. Dankie aan die Bediening vir Nuwe 

LIdmate vir die reël van die tee en hul gasvryheid. 

Baie welkom! 

Baie welkom aan Zenith Christian 
Zhang wat vandag gedoop word. 

Welkom ook aan sy ouers, Shiru en 
Natalie, sy sussie, Francoise Zephir, en 
al die grootouers en familie en vriende 

wat hierdie spesiale geleentheid 
bywoon. Sy peetma, Monika Reinke, 

sal klein Zenith inbring.  



 

 

Wo 28/2 

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

 
MARKTAFEL 

 

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. 

So 4/3 

09:30 
09:30 

 
18:00 

Erediens: Robert Vosloo 
Kleuterkerk en junior kategese 
Kerkbiblioteek na die erediens 
Tienerbediening: Leon 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 26 /2  tot  Sondag 4 /3  

            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 
die ACVV was R4 301-00. 

Baie, baie dankie!  
Volgende week se deurkollekte 

gaan aan Huis Horison. 

Die deurkollekte vandag gaan aan Stellenbosch Jeuguitreik: Jeuguit-
reik is ’n organisasie wat na die belange van die Stellenbosse straat-
kinders omsien. Programme en ontspanning word vir kinders aange-
bied. Hulle word ook versorg, gevoed en ondersteun in ’n blyplek en 
gehelp met huiswerk. Jeuguitreik se nommer is 021 886 6216 en hul 
e-posadres is yo.stellenbosch@gmail.com.  
 

Ons is tans op soek na ’n verteenwoordiger uit ons gemeente om die skakel tussen die 
Barmhartigheidsaksie en Safehouse (tehuis vir mishandelde vroue en kinders) te wees. As 
jy belangstel, skakel met die kerkkantoor: 021 886 5975 / ontvangs@stelwel.co.za. 

 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! 

Laai dit af op jou slimfoon by 
http://www.snapscan.co.za/
user.html. 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 van wyke 
A-wyke: Leon Cronje 
B-wyke: Elzanne van der Westhuizen 
C-wyke: Monty Sahd 

Medewerkers:  
Paradyskloof Villas: Daniël Louw 
La Clémence: Monty Sahd 
Geluksoord: Pieter Voigt 

Wanneer lidmate ’n leraar nodig het (huisbesoek 
of een of ander nood), skakel hulle die leraar van 
hul keuse, of die kerkkantoor (021 886 5975). 
 
Elzanne se kontaknommers is 021 880 1599 / 074 
144 9226. Monty en Leon se nommers is op die 
almanak. 

(Ons sal ook binnekort die webwerf opdateer met 
al die nuutste inligting.) 

Kan jy dalk help hiermee? 

Huis Horison 
Ons het ’n behoeftelys van 
Huis Horison ontvang om 
hulle by te staan in hulle 
daaglikse versorging van 
hul inwoners: 

* Grootmensdoeke 

* plastieksakkies om in drommetjies te 
sit * Wet Wipes en Hand-sanitizer 
* die gewone toiletware soos seep, 
tandepasta, tandeborsels, sjampoe en 
reukweerder. 
 

Jeuguitreik 
Ons het ’n behoeftelys van Jeuguitreik 
ontvang. Dalk kan jy help met een van 
hierdie versoeke: * bussie om kinders 
te vervoer * A4-papier * nie-bederfbare 
kosse * sandale vir kinders (daar is plak-
kies by PEP vir R30 wat voldoende is) 
* groot skoolrugsakke * skryfbehoeftes. 
 

Safehouse 
Ons het ’n be-
hoeftelys van 
Safehouse 
ontvang. Dalk kan jy help met een van 
hierdie versoeke: * skoonmaakmiddels 
* moppe * besems * swartsakke 
* afdroogdoeke * kosprodukte soos rys, 
margarien, melkpoeier, suiker, 
aartappels, uie, koffie, tee, koeldrank, 
pasta en konfyt. 

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

