
 

 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #95 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? Ons 
dink hierdie kwartaal na oor bedreigde spesies. Dalk sien 
julle uit na 'n heerlike wildtuinvakansie. Kyk dan uit vir die 
Afrika wildehond en al die renosters wat nog oor is. Kyk ook 
sommer of jy die oorbietjie raaksien - 'n baie klein 
boksoort. Al hierdie diere is kritiek bedreig. Wat ons kan 
doen, is om ons deel by te dra tot 'n meer volhoubare bestaan vir mens en dier - ons as die 
medebewaarders van die skepping. Iets meer oor die oorbietjie. Hulle is besonder habitat-
spesifiek. Die bokkies verkies oop grasveld waar die gras sowat 40 cm hoog staan, maar ver-
my hoër gras. Die habitat pas by hulle dieet aangesien hulle hoofsaaklik grasvreters is. Die 
ooi steek ook haar lam in die lang gras weg terwyl sy wei. Sy keer herhaaldelik na 
die lam terug om hom te laat drink. Die grasieuse oorbietjie word soms verwar 
met ‘n steenbok, maar eersgenoemde is groter, en anders as by die steenbok, is 
die bokant van die stert swart. Die mens is hulle grootste bedreiging omdat hulle 
hul habitat verwoes. 

VOORBIDDING: 

Wêreld: Armenië, Azerbaidjan en Georgië. Oplossing vir kon-
flikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Ekonomie - sakelui, arbeidsmag, werkslus en 
werkskepping (Stellemploy). 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. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Wynand Coetzer (Brandwacht), 
André en Jani Hauptfleisch (Wege), Joe le Roux (Barry), Leonie Malherbe (Anesta) en Juanita 
Pienaar (Florida). 

Uitstappie vir Sonderbriekers! 
Nog net 7 kaartjies beskikaar! Alle Sonderbriekers word genooi om ’n 
middagete te geniet by Rust en Vrede 
Wynkelder. Kaartjies is teen R50 per persoon by 
die kerkkantoor beskikbaar. Kom koop jou kaar-
tjie betyds om teleurstelling te voorkom. 

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

Dankbaar-

heid is iets 

waarvan nie 

een van ons 

te veel kan 

gee nie. 
AJ Cronin 
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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 22 Apr i l  2018  

          Tema    Die Goeie Herder 

           Teks  Psalm 23 

    Prediker    Monty Sahd  

         09:30  Erediens  

         09:30  Kleuterkerk en junior kategese 

         18:00    Tienerbediening: Instakerk - ONElife (Leon Cronje) 

         19:00    Gespreksgeleentheid: Daniël Louw  
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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 gerus 
ook ’n koppie tee in die vierkant. 

Droom saam oor God se pad met die gemeente 
Ons het in die gemeente begin met 'n luisterproses om opnuut na God se stem te soek en te 
luister. Ons glo dat die Here God altyd orals aan die werk is en dat HY ons uitnooi om by 
Hom aan te sluit en saam met Hom te werk. 
As kerkraad het ons bewus geword van uitdagings in die gemeente en in ons bediening. Ons 
is ook bewus daarvan dat alles rondom ons so vinnig verander - toekomskundiges beskryf dit 
as 'n perfekte storm, en hoe ons kerk gaan wees in dié tyd, is baie belangrik. En dit is wat ons 
by die Here wil hoor. Dink saam met ons hieroor en kyk uit vir Pinkster - wanneer ons verder 
hieroor gaan gesels. 
Dink solank oor wat Stephan Joubert hieroor skryf: "Die storm is reeds agter ons, rondom 
ons, bo-op ons – ŉ perfekte kategorie 5-storm. Hierdie perfekte storm tref ook die kerk, juis 
die kerk. Dit is ŉ storm wat so gevaarlik is dat niemand wat hulleself Christene noem dit 
ongeskonde sal oorleef nie. Kerke gaan wegwaai ..." en Leonard Sweet: "Christene trotseer 
vandag een van die grootste kultuurstorms ooit: die eerste “perfekte storm” in die Christen-
dom se geskiedenis ... Hierdie tyd is een van die mees opwindende, uitsonderlike en kairos-
belaaide tye wat die kerk nog ooit beleef het." 
Ons uitdaging is om kerk te wees juis in hierdie tyd. 

Baie dankie aan al die dienswerkers wat 

tans die nuwe Welgelegeners en Dankbaar-

heidsmaand-pakkies in die wyke uitdeel! 

Julle harde werk word opreg waardeer! 

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 24/4 
 

17:30 
Wyksrade vergader 
B-Aksievergadering in die komiteekamer. 

Wo 25/4 
09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

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

Vr 27/4  Vryheidsdag 

So 29/4 
 Erediens: Leon Cronje  

Deurkollekte: Gemeentehulpfonds 

Ma 30/4 
 Skolevakansiedag 

Kerkkantoor is gesluit. 

Di 1/5  Werkersdag 

Wo 2/5 
09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

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

Do 3/5 
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 6/5 

09:30 
09:30 

 
18:00 

Erediens: Nadia Marais 
Junior Kategese en kleuterkerk 
Kerkbiblioteek ná die erediens 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE 2  WEKE: Maandag 23 /4 tot  Sondag 6 /5  

            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 
Stellemploy was R2 304-50. 

Baie, baie dankie!  
Volgende week se deurkollekte gaan 

aan die Gemeentehulpfonds. 

Die deurkollekte vandag gaan aan Stellenbosch Voedingsaksie: 
Voedingsaksie voorsien voedsel aan talle behoeftiges in ons gebied. Lid-
mate kan gevriesde sop vir Voedingsaksie na die kerk bring. Groente en 
droë bestanddele vir die maak van kos, asook brode, kan ook weeksog-
gende of Sondae na die kerk gebring word. Ons verteenwoordiger is Ina 
Dippenaar: dippenaar.ina@gmail.com of 021 887 3984. Voedingsaksie se 
nommer is  021 886 8986 (Liezel Koen). 

Voedingsaksie het laat weet dat hulle tans ’n dringende 
tekort het aan aartappels en vars groente soos wortels, uie, botter-

skorsie, spinasie en kool.  Alle skenkings sal waardeer word! 

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: 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.  

Baie dankie 

aan almal 

wat reeds 

bydraes ge-

bring het! 

Ons gemeente se  Barmhartigheidstema 
vir April is werklose mense. 

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. 

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. 

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.  

Kook sop vir 
Hemelvaart en Pinkster 

Die Hemelvaartdiens vind plaas op 10 
Mei en ons Pinksterdienste is vanjaar 

van 14 tot 17 Mei. Soos in die verlede sal 
ons graag weer sop en broodjies ná die 
byeenkomste wil bedien sodat ons nog 
‘n bietjie na die tyd gesellig kan saam-

kuier. Indien jy bereid is om ’n pot sop te 
skenk of ’n bord broodjies, laat weet 

asseblief die kerkkantoor (tel: 021 886 
5975 /skriba@stelwel.co.za.) 

Belangrike kennisgewing:  

Die kerkkantoor sal gesluit wees 

op Maandag 30 April. Ons is 

Woensdag 2 Mei weer op ons 

pos! 
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