
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Estland, Letland en Litaue. Oplossing vir konflikte [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. 

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: Jeanne Baard (Antonie Slot), 
Christa de Wet (Bergh), Adriaan Lategan (Marina) en Mike Reynolds (Arc & Ciel). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #92 21 Maart is nie net Menseregtedag nie maar ook Internasionale 

dag vir Woude. Dan is 22 Maart Wêreld Waterdag en "Earth Hour" op 24 Maart. Ons kom 
vinnig agter dat baie gedoen word om die skepping te vier en mense te herinner om dit op 
te pas. Al hoe meer word ons bewus gemaak van hoe belangrik alle ekostelsels is en dat ons 
nie net kan fokus op mense se regte nie, maar ook moet let op die onreg wat ons almal 
teenoor die natuur pleeg. Deur ons verbruikerskultuur, energieverbruik en kool-
stofvoetspoor het elkeen van ons 'n blywende impak op ons omgewing. Kom ons 
kyk na woude: ongeveer 883 miljoen mense in ontwikkelende lande werk in die 
hout-energie-sektor. Hout voorsien in 40% van die wêreld se hernubare energie 
behoeftes - baie meer as sonkrag, hidro- en windkrag. Ongeveer 
50% van die globale houtproduksie word gebruik vir energie - om 
mee te kook, hitte te verskaf of elektrisiteit op te wek. Biljoene 
mense is van hout afhanklik om kos gaar te maak, water te kook 
en hitte te genereer. Waar kom hierdie hout vandaan? Woude wat 
dikwels voor die voet afgekap word. 

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 ’n koppie tee in die 

vierkant en neem ook boeke uit by die 
biblioteek in die vierkant 

Webwerf opgedateer! Gaan loer 

gerus op ons webwerf, www.stelwel.co.za. 
Dit is opgedateer met al die nuutste in-
ligting, foto’s en kontakbesonderhede van 
ons leraars, kantoor en al die bedieninge. 

Hou jy van Naaldwerk? 
Ons is op soek na mense wat reeds gesnyde 
materiaal in eenvoudige babasakke sal 
omskep. 

Ons het ’n groot hoeveelheid uitgesnyde 
sakke in die kerkkantoor, asook instruksies. 
Die Bless a Baby-projek voorsien sakke (wat 
deur ’n ander gemeente gevul word met ba-
baprodukte), aan behoeftige nuwe ma’s wat 
ontslaan word uit hospitale in ons omgewing. 

Kom haal gerus lappe by die kerkkantoor. 
Navrae: Rina van den Heever (021 886 5975). 
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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 Maar t  2018  

         Tema    Die Bybel as Anker  

          Teks  Hebreërs 6: 17-20 

    Prediker    Elzanne van der Westhuizen  

         09:30  Erediens  

         09:30  Kleuterkerk en junior kategese 

         16:00  Oudisies vir Jeugproduksie 

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

   en te leef - Leon Cronje 

J
a

a
r
te

m
a

:
 

D
is

s
ip

e
ls

 o
n

tv
a

n
g

 e
n

 s
o

e
k

 d
ie

 
g

e
s

k
e

n
k

 v
a

n
 g

e
m

e
e

n
s

k
a

p
. 

S
e

s
d

e
 L

y
d

e
n

s
w

e
e

k
 

Baie, baie dankie! 
Ons het verlede week ‘n versoek van die ACVV geplaas rakende die be-
jaarde wat kanker het en finansieel baie swaar kry. Baie dankie aan elkeen 
wat gereageer het en ‘n bydrae gemaak het om etes te borg. Die Dienssen-
trum by Azaleahof kan nou vir die volgende vier maande etes by die be-
jaarde aflewer, danksy lidmate se vrygewigheid en omgee-harte! 

DANS en DRAMA: Uitverkorene 
Ons wil graag hierdie jaar met die jeug ’n dans- 
en dramaproduksie op die planke bring. Ons 
weet dat die kinders geweldig besig is en daar-
om sal ons hulle op alle moontlike maniere met 
oefentye tegemoetkom. Alle kinders wat wil 
deelneem, is welkom. 
Kom ons loof God ook dmv kuns en drama. Die 
tema van die stuk is “Soos Ester is ons almal 
met ‘n doel op aarde”. Daar is reeds vanmiddag 
16:00 oudisies, maar kinders kan ook later in-
skakel. Vir meer inligting, kontak Tijané Visser 
(083 287 0954). 

Praat saam oor 
Musiekbediening 
Komende Dinsdagaand, 20 
Maart, 18:00 tot 20:00, gaan 
ons saam dink en droom oor 
die musiekbediening binne ons og-
genderediens. Ons nooi graag almal wat 
reeds betrokke is by die musiekbediening, 
mense wat graag wil betrokke raak en enig-
iemand wat wil saam droom om dit by te 
woon. Ons kom bymekaar in die konsistorie 
(navrae: Elzanne - elzanne@stelwel.co.za). 



 

 

Wo 21/3  Menseregtedag 

Do 22/3 
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 25/3 

09:30 
09:30 
18:00 

Erediens & Belydenisaflegging: Leon Cronje 
Kleuterkerk en junior kategese 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 19 /3  tot  Sondag 25/3  

            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 Jan Kriel Instituut was 

R2 626-00. Baie, baie dankie!  
Volgende week se deurkollekte 

gaan aan die Instituut vir Blindes. 

Die deurkollekte vandag gaan aan die Paarlskool: 
Paarlskool het sy ontstaan in 1978 gehad na aanleiding 
van die inisiatief van 'n groepie mense in die Paarl vir die 
bou van 'n skool vir leerders met serebrale 
gestremdhede. Uit erkentlikheid vir dié poging is besluit om die skool na die Paarl te ver-
noem - vandaar die naam. Die skool beskik oor die dienste van 'n groot personeelkorps. Af-
gesien van die onderwyspersoneel, beskik die skool ook oor 'n multi-dissiplinêre span van 
fisio-, arbeids-, en spraakterapeute, sielkundiges, ‘n maatskaplike werker, ‘n verpleegkundige 
en leerondersteuners wat, naas die behandeling van leerders, ook as 'n evaluasiekliniek 
funksioneer. 

Ons deurkollektes vir die Sondae in Maart is vir Huis Horison, Jan Kriel 
Instituut, Paarlskool en Instituut vir Blindes. 

 Ons Barmhartigheidstema vir 
Maart is mense met 

gestremdhede en spesiale 
behoeftes. 

Ons gemeente samel elke maand iets in wat by die tema pas. Maart 
samel ons toiletware, grootmensdoeke, beddegoed en handdoeke 
in. Bydraes kan in die mandjies by die deure en op die tafel by die 

hoofingang geplaas word, of bring dit asb kerkkantoor toe. 

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.  

Dankie aan al die 
bydraes sover!! 

 

 

HUISGELOOF is elke week beskikbaar om van 
ons webblad af te laai by www.stelwel.co.za. 

Kopieë is ook by die deure beskikbaar.  

Versoek van:  

 

 

Individue met besighede wat bereid is om ’n 
vrywilliger vir ’n maand te akkommodeer vir 
skaduwerk, sal baie waardeer word. Die instan-
sies moet leiding gee tov gepaste kleredrag, 
kommunikasie in ’n professionele omgewing, 
stiptelikheid en voltooiing van take. 

Kontak Charlene by Safehouse (021 883 2574) 
indien jy hulle moontlik hiermee kan help. 

Die einde van ’n era! 
Die vlytige vroue van die Teetuin was die afgelope Woensdag vir 
die laaste keer op hul pos by die Teetuin. Hulle bedank almal 
wat die Teetuin so getrou deur die jare ondersteun het. 
 

Van volgende kwartaal sal ‘n selfhelp koffie– en teetafel by die 
Markdag in die vierkant wees, asook tafeltjies waar jy kan sit en 
kuier. Daar sal steeds iets te ete te koop wees, asook die ou 
gunstelinge soos konfyt, beskuit, koekies en vars produkte. 
Die eerste Markdag van die tweede kwartaal is op 11 April. Bejaarde opsoek 

na verblyf 
Kontak vir Rina van den 
Heever by 
ontvangs@stelwel.co.za 
indien jy ’n kamer het om 
te verhuur aan ’n bejaarde 
man wat op ’n 
staatspensioen moet 
oorleef. Hy het nog net 
verblyf tot einde Maart. Sy 
naam is op waglyste by 
ouetehuise, maar hy sal 
ongelukkig nie dadelik daar 
gehelp kan word nie. 

Ons moet leer om na me-

kaar te kyk soos God na 

ons kyk: deur die kruis van 

Jesus Christus wat sy lewe 

gegee het sodat ons met 

God en met mekaar ver-

soen kan wees. Johan Smit 
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