
 

 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #99 Op 20 Mei was dit wêreld byedag. Maar BYE 
is so belangrik dat ons elke dag van hulle moet onthou. Onthou, 
bye maak heuning maar hulle eintlike werk is die besluiwing van 
plante. Hulle is baie, baie nodig om bio-diversiteit te verseker en 
speel 'n groot rol om die balans in enige ekosisteem te handhaaf. 
Onthou ook dat sekere plante amper geheel en al van bye afhank-
lik is vir bestuiwing. Bye se getalle neem kommerwekkend af agv 
verskeie faktore, onder andere die oormatige gebruik van gifstowwe en ver-
stedeliking, wat al hoe meer landbougrond opslurp. Wanneer jy weer lekker heu-
ning eet, onthou ook dat een werkerby in haar leeftyd maar net 'n twaalfde van 'n 
teelepel heuning sal vervaardig. Hoe kan ons help? Plant inheems - dit is goed vir 
ons waterskaarste ook - en gebruik chemikalieë en gifstowwe omsigtig. 

VOORBIDDING: 

Wêreld: Angola en Mosambiek. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Onderwys en opleiding - universiteite, teg-
nikons, skole, leerkragte, studente en leerders. Bevry-
ding van korrupsie en onbevoegdheid. Vigs geïnfek-
teerdes en -geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes en -ge-
affekteerdes. Groter eenheid tussen alle Suid-Afrikaners, 
ongeag taal en ras; die armes, werkloses en gemargina-

liseerdes in ons samelewing. Dankbaarheid vir die reën wat geval het en 
oordeelkundige gebruik van water.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en 
aan die herstel.  
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Nanette Cloete 
(Lieberheim) en Lize Olivier (Allemanstraat). 

Nuwe projek vir groentetuin  
Aan die einde van die winter, met die 
koms van Lentedag en in die kerkjaar die 
Seisoen van die Skepping, wil ons ge-
meentelede aanmoedig om van die klein 
Checkers-potjies vir ons te skenk. Bring 
dit solank na die kerkkantoor of bring 
saam erediens toe en sit in die mandjies 
by die deure. Baie dankie! 

ACVV benodig ’n fiets 
Die ACVV is op soek na ’n goeie tweedehandse 
fiets. Dit is vir ’n hoërskoolseun wat agv 
breinvliesontsteking beide sy onderbene verloor 
het. Hy sukkel om by die skool uit te kom, maar is 
in staat om met sy 
kunsbene fiets te 
ry. Skakel Suzaan 
Brits by die ACVV 
(021 883 3015) 
indien jy kan help. 
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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 27 Mei  2018  

Tr ini tei tsondag en Dankdiens  

          Tema    Die Drie-Eenheid het meer met ons lewe as 'n stel 
   geloofsartikels te doen.  

           Teks  Eksodus 3: 1-13 & Johannes 3: 1-21  

    Prediker    Chris Jones  

         09:30  Erediens  

         09:30     Kleuterkerk en Junior kategese  

         18:00  Tienerbediening: Instakerk - Elzanne 
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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.  

Vakante 
posisie op 
B-Aksie 
komitee 
Indien jy geroepe voel om as 
verteenwoordiger van ABBA op 
die Barmhartigheidskomitee te 
dien, skakel vir Rina van den 
Heever by 021 886 5975. Skakel 
haar ook as jy net eers meer 
inligting wil hê oor wat alles van 
so ’n verteenwoordiger verwag 
word. 
(ABBA is deel van Badisa, die NG 
Kerk en VGK se bediening vir 
barmhartigheid. By ABBA word 
rolspelers gemobiliseer om mid-
delafhanklikheid te voorkom en 
te behandel.) 

Sterkte met die eksamen! 
Aan almal wat in hierdie tyd eksamen skryf, ons beste 
wense en gebede. Aan die ouers wat moet kos en koffie 
aandra - dankie! Onthou ons kategese en tienerbediening 
gaan aan gedurende die eksamen en is altyd 'n welkome 
wegbreek van die boeke af. 

Baie dankie aan al die breiers! 
’n Groot hoeveelheid kindertruitjies, musse, serpe, 
handskoene en sokkies is die afgelope week na die ACVV 
gestuur. Danksy al die breiers sal baie kinders nou lekker 
warm kleuterskool toe kan gaan! Wol en patrone is steeds 
beskikbaar by die kerkkantoor indien jy graag ’n truitjie vir 
’n behoeftige kind wil brei. 



 

 

Wo 30/5 
09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

Geloofsgroei byeenkomste in die konsistorie. Almal Welkom! 
Marktafel en Kuiertafels in die vierkant 

Do 31/5 
09:00 - 12:00 Naaldwerkbediening: Kontak Anette Cronje by 021 886 5115 

as jy saam wil kom werk aan al die projekte wat hulle aanpak. 

So 3/6 

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

Biddag vir Ekologie 
Erediens: Monty Sahd 
Junior Kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 
Gespreksgeleentheid: Daniël Louw 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 28 /5  tot  Sondag 3 /6  

            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 
Gemeente-ontwikkeling was 
R2 404-00. Baie, baie dankie!  

Volgende week se deurkollekte gaan 
aan die Stellenbosch Nagskuiling. 

Die deurkollekte vandag gaan aan die Teologiese Kweekskool: Die Fakulteit Teologie aan 
die Universiteit van Stellenbosch bied onder andere opleiding vir studente van verskillende 
kerke met die oog op die bediening as predikant en jeugwerkers.  Die uitdrukking Teologiese 
Kweekskool dui op daardie afdeling/skool in die Fakulteit Teologie van die Universiteit wat 
predikante vir die bediening in die NG Kerk oplei.  Predikante van die NG Kerk-familie word 
sedert 1859 hier opgelei.  U voorbidding vir beide die bedienings- en akademiese vorming 
van al die studente, die Dekaan, dosente en al die personeel word gevra. 

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.  

B-Aksie insamelings vir Junie 
Ons gemeente se insamelings vir Junie gaan fokus op 

haweloses en mishandeldes. 
 

Ons samel daarom kindertruie en –klere, serpe, slaapsok-
kies en reënjasse of reënbaadjies 
in, asook komberse. Hierdie items 

sal onder andere aan Stellenbosch Nagskuiling, Jeuguitreik 
en Safehouse geskenk word. 

Die deurkollektes vir Junie sal gaan aan Stellen-
bosch Nagskuiling, Stellenbosch Kindersorg, 

Safehouse en MES Kaapstad.  

 

 

Geloofsgroei: 2de kwartaal 
In die tweede kwartaal kyk ons na hoe ons 
die Bybel leef elke dag. Hoe ons die Bybel 
lees en dan leef binne God se groot ver-
haal, 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 konsisto-
rie. 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.  

Herwinningspapier vir Huis Horison moet 
asb in die houtkas met die opligdeksel (in 

die vierkant, links van die hek) geplaas 
word. Daar is ook herwinningsakke in die 

mandjie by die staalhek of in die 
kerkkantoor beskikbaar. 

Ons het heerlik saamgekuier by die Gemeente-ete verlede Sondag. Kyk gerus op ons webwerf 
vir meer foto’s. Dankie aan almal wat ’n bydrae gelewer het om die dag so gesellig te maak. 

Geloofsonderskeidende proses 
Die kerkraad het reeds aan die begin van die 
jaar besluit om geloofsonderskeidend na die 
gemeente te kyk en 'n luisterproses van sta-

pel gestuur. 

Dit het ten doel om ons te help om tyd by die 
Here te spandeer en by Hom te hoor wat Sy 
wil vir ons is. Ons besef dat ons nie sommer 

net die gewone maniere van dink oor kerk 
weer kan afstof nie, maar dat ons regtig wil 

verdiep in ons verhouding met God. 

Tydens Pinkster het ons ook veral aandag 
gegee aan geloofsgewoontes wat ons help 
om dieper saam met die Here te leef. Ons 
moedig almal aan om tydens die week die 

leesroosterteks van die komende Sondag te 
lees op die Lectio Divina manier (kyk op die 

webwerf vir meer oor Lectio Divina en ander 
geloofsgewoontes). 

Die kerkraad nooi jou ook om in te skakel by 
ons gesprekke en luistergeleenthede. Die 

volgende geleentheid is op 5 Junie om 18:30 
by die kerk. 

Die leesroostertekste vir die volgende Sondae 
tot en met die vakansie is:  

3 Junie > 1 Samuel 3: 1 - 10 
10 Junie > 1 Samuel 8: 4 - 11 

17 Junie > 1 Samuel 15:3 4 - 16: 1 
24 Junie > Psalm 9: 9 - 20 

Die kuns om dankbaarheid 

te betoon, 

is om dankbaar te leef. 
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