
 

 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #94  Moenie vergeet om van die vars groente in die kerk se tuin te gaan pluk 

nie. Wat help al die waterspaar en herwinning nou eintlik? Hoekom moet ek die ligte afskakel as ek 'n 
vertrek verlaat en eerder minder rondry met 'n voertuig en meer stap en fietsry? Hoekom kan ek nie 
maar die plastiekbottel of sakkie net by die venster uitgooi nie? Hoekom al hierdie moeite doen met 
herwinning? Want daar is net een aarde waarop ons almal moet bly. Ekostelsels is nou in mekaar ver-
weef wat beteken alles het 'n invloed op alles. Die onlangse dood van die laaste noordelike swart-
renosterbul het my laat dink aan bedreigde spesies. In Suid-Afrika is daar nou al 10 diere op die lys van 
krities bedreigde spesies - die swartrenoster is die grootste soogdier en die nuuswaardigste, maar 
daar is nog nege ander spesies op die lys wat vyf goue molle, die Ongoye rooi-eekhoring, die oewer-
konyn en twee vlermuisspesies insluit. Ongelukkig geniet die kleiner, ‘minder belangrike’ spesies nie 
so baie aandag as wat hulle behoort nie, maar hulle is net so belangrik vir die ekosisteem as die 
grotes. Sewe van hierdie spesies is boonop endemies aan Suid-Afrika, wat beteken hulle word nêrens 
anders as hier aangetref nie. Ons het altesaam 18 bedreigde spesies, waarvan 30 % endemies aan 
Suid-Afrika is. Dieselfde benadering dat hulle te klein is om belangrik te wees, geld vir 10 
van hierdie kleiner spesies, van skeerbekmuise tot vlermuise, goue molle en rotte. Die 
groter spesies wat beter bekend is, sluit die Afrika Wildehond, die Blou Walvis, Hartmann 
se bergsebra, die Bottelneus-dolfyn van die Indiese Oseaan, die Samango-aap, Suidelike 
Olifantrob, oorbietjie en basterhartbees in. Ons gaan hulle beter leer ken hierdie kwartaal. 

VOORBIDDING: 

Wêreld: Moldawië, Rusland en die Oekraïne. Oplossing vir kon-
flikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Waardes en norme - grondwet, regspleging, hou-
dings 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. 
Meegevoel: ’n Woord van meegevoel met Herta de Villiers wie se suster oorlede is. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Leon Cronje (Buitekring), Herta de 
Villiers (Lovell), André Dreyer (Constantia) en Manie van Zyl (Elbertha). 

Uitstappie vir Sonderbriekers! 
Sonderbriekers word genooi om ’n middagete te geniet by Rust en 
Vrede Wynkelder. Maar jy sal moet spring vir ’n kaartjie - slegs 40 
kaartjies is beskikbaar! Verkope open Maandag 16 April en is teen 

R50 per persoon by die kerkkantoor 
beskikbaar. Kom koop jou kaartjie 
betyds om teleurstelling te voorkom. 

Datum: Woensdag, 9 Mei 
Tyd: 12:00 
Plek: Rust en Vrede Wynkelder 
(Annandalepad) 

steak of salm 
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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 15 Apr i l  2018  

         Tema    Hoe lyk ‘n Paasfees-kerk? 

           Teks  Handelinge 3: 11-19 

    Prediker    Elzanne van der Westhuizen  

         09:30  Erediens  en Doopgeleentheid 

         09:30  Kleuterkerk en junior kategese 

         18:00    Tienerbediening: instagram en instakerk - kerkwees 
   vandag (Marizanne) 

         19:00    Gespreksgeleentheid: Daniël Louw  
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Baie welkom! Baie wel-

kom aan Thia Marais wat 
vandag gedoop word. Welkom 
ook aan haar ouers, Schutz en 
Jeannine en al die grootouers 

en familie en vriende wat 
hierdie spesiale geleentheid 

bywoon. 

Gemeente-ete Omkring 

solank die datum Sondag, 20 
Mei 2018 - dit is wanneer ons 

weer heerlik gaan saam kuier en 
saam eet, sommer hier in die 

kerksaal en leeskamer. R50 per 
kaartjie met die poeding en 

koffie wat op die huis is … glad 
nie te versmaai nie! As jy wil 

help met die vooraf reëlings, 
skakel die kerkkantoor.  

Droom oor God se plan 
Die kerkraad is al geruime tyd besig om te besin oor die 
gemeente se bediening. Ons het eers bediening evalueer 
en gekyk waarmee almal besig is. Ons is ook die heel tyd 
besig om saam te dink oor waarheen God ons lei, want ons 
behoort nie aan onsself nie - ons is God se gemeente. 
Vra die vrae: Hoekom doen ons as gemeente wat ons 
doen? Hoekom doen jy as Christen wat jy doen? Wat/wie 
is die grond van ons bestaan as gemeente? 
Die kerkraad het dus goedgedink om saam te besin hieroor 
en te vra waar God aan die werk is in ons gemeente, op 
ons dorp en in ons land en hoe ons daarby kan aansluit. 
God nooi ons daagliks om saam met Hom te werk en saam 
met Hom op weg te wees en Sy liefde en genade in die 
wêreld te leef. 
In die proses gaan ons geloofsonderskeidend werk en 
saam dink en droom oor die toekoms wat God vir ons het. 
Ons wil daarom almal nooi om deel te wees van die 
gesprek. Op Dinsdag 17 April om 19:00 in die konsistorie is 
die eerste saam-droom-geleentheid. Ons gaan tyd saam 
met God en met mekaar spandeer. Almal is welkom! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR9J39lYLaAhWBvhQKHfE1CNIQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fspecsonline.com%2Fshop%2Fwine%2Frust-en-vrede-estate-red-6pk-2007-2008%2F&psig=AOvVaw2pUS-VQOLhrCYT422pZ3d


 

 

Di 17/4 
19:00 - 21:00 Werksgroep kom byeen in konsistorie en dink en werk saam 

oor ons gemeente. 

Wo 18/4 
09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

Geloofsgroeibyeenkomste in die konsistorie. Almal welkom. 
Marktafel en Kuiertafels in die vierkant. 

Do 19/4 
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. 

Vr 20/4 
08:00 - 13:00 Dienswerkers kan nuwe Welgelegeners en Dankbaarheids-

maand-pakkies in hul vakkies afhaal. 

So 22/4 

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

Erediens: Monty Sahd 
Kleuterkerk en junior kategese 
Tienerbediening 
Gespreksgeleentheid: Daniël Louw 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 16 /4  tot  Sondag 22/4  

            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 vir Alta du Toit Nasorg 
was R1 727-00 en vir Straatlig R3 216. 

Baie, baie dankie!  
Volgende week se deurkollekte gaan 

aan Stellenbosch Voedingsaksie. 

Die deurkollekte vandag gaan aan Stellemploy: Stellemploy is ’n organisasie wat deur die 
kerke van Stellenbosch begin is om werkloosheid aan te spreek. Werkloses word hier in 
opleidingsprogramme bemagtig met vaardighede soos kommunikasie en geletterdheid, reke-
naargebruik, tuinwerk, kookkursusse, elektrisiënwerk en motorwerktuigkundige werk. Ons 
gemeente het ’n nóú band met Stellemploy. Verteenwoordiger: Betta Augustyn 
betta@stellemploy.org / 021 886 6993. 

Ons deurkollektes vir die Sondae vir die res van April is vir 
Stellenbosch Voedingsaksie en die gemeente se Noodhulpfonds. 

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.  

 
Ons gemeente se  

Barmhartigheidstema 
vir April is 

werklose mense. 

Ons gemeente samel elke maand iets in wat by die tema pas. April samel ons voedsel, klere 
en komberse vir die winter, reënklere en sambrele in. Bydraes kan in die mandjies by die 
deure en op die tafel by die hoofingang geplaas word, of bring dit asb kerkkantoor toe. 

 

 

Geloofsgroei: tweede kwartaal 
In die tweede kwartaal gaan ons kyk 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. 
Almal is welkom - jy val in en uit soos dit jou pas!
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.  

Marktafel en Kuiertafels op Woensdae 
Kom kuier saam op ’n 
Woensdagoggend 
tussen 09:00 en 
12:00 in die vierkant 
waar jy heerlike 
koffie, tee en eet-
goed vir die soet– én 
souttand kan koop. 
Hoewel die Teetuin 

nie meer ontbyt en ligte etes 
gaan bedien nie, kan jy steeds 
heerlike eetgoed koop om by die 
kuiertafels of tuis te geniet. Kom 
kyk self wat hier alles is - elke 
Woensdag bring nuwe verras-
sings! Al die ou gunstelinge soos 
konfyt, beskuit, koekies en vars 
produkte is ook steeds te koop. 

Herwinningspapier vir Huis Horison moet asb in 

die houtkas met die opligdeksel (in die vierkant, 

links van die hek) geplaas word. Daar is ook her-

winningsakke in die mandjie by die staalhek. 

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 

Werkende reke-
naar gesoek 
Ons Gevangenisbediening 
se verteenwoordiger, 
Cecile van der Westhuizen, 
het ’n versoek van Arnold 
ontvang wat destyds as 
gevangene by Drakenstein 
Gevangenis hier by ons 
kom getuig het. Deesdae 
help hy ’n klein gemeente, 
Assembly of God, met hul 
rekenaarwerk, maar dié 
gemeente se kerkgebou 
het onlangs afgebrand met 
al die inhoud daarin. As jy 
‘n rekenaar kan skenk wat 
in ’n goeie werkende toe-
stand is, kontak Cecile  
(cecilewesth@gmail.com /   
082 668 2921). 

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

