
 

 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #100  5 Junie is Wêreld Omgewingsdag en die 

Sondag voor 5 Junie is Omgewingsondag, om daarby aan te sluit. Hierdie 
jaar is die tema van Wêreld Omgewingsdag: Beating plastic pollution. 

If you can't reuse it, refuse it. Kom ons dink oor plastiek 

en hoe baie ons daarvan gebruik en weggooi. Plastiekgemors is besig om 
ons oseane te verwurg. Daar is groot plastiek-eilande in die oseane en 
mikroskopiese klein plastiekkorreltjies is besig om visse en seeskilpaaie te 
verswelg. Riviere is op baie plekke vol plastiek-afval. Plastiek-afval is al gevind in verafgeleë 
berge en in woestyne. Mense maak plastiek, gebruik plastiek en gooi dit weg. 
Uitdaging: Kyk hierdie week hoe baie / min plastiek jy gebruik en hoeveel jy weggooi (of 
hopelik herwin ...) Maak 'n opname daarvan en as jy wil, doen ekstra moeite en kyk van 
watter tipe plastiek die produk gemaak is. Hou dalk al die weggooi-plastiek eenkant en 
weeg dit aan die einde van die week. Dink hoe jy dit kan verminder deur minder plastiek te 
gebruik en te aanvaar by winkels. Herwinning is belangrik, maar wat amper nog beter is, is 
om ons verbruik daarvan te verminder. 

VOORBIDDING: 

Wêreld: Lesotho, Namibië, Suid-Afrika en Swaziland. 
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. Dankbaarheid vir die 
reën wat geval het en oordeelkundige gebruik van water.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en 
aan die herstel. Retha Joubert van Sonnedoustraat in Welgevonden wat ernstig siek 
in die hospitaal is en haar twee dogters, Miranda en Nicola. 
Meegevoel: ’n Woord van meegevoel met Annelie Villet wie se broer oorlede is. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Jean-Marie Cilliers 
(Sultan), Ina Dippenaar (Buitekring), Elmarie Mostert (De Haan), Este Potgieter 
(Vierde Slot) en Bellingan van Zyl (Cynaroides). 

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. Jy is ook welkom om boeke by die 
kerk se biblioteek in die vierkant vandag uit te neem. 

Sommige mense kla 

omdat rose dorings het; 

ek is egter dankbaar 

omdat dorings rose het. 

Alphonse Kerr 
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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 3  Junie  2018  

Biddag vi r  Ekolog ie  

          Tema    Broos en tog bruikbaar 

           Teks  2 Korintiërs 4: 5 - 12 

    Prediker    Monty Sahd  

         09:30  Erediens  

         09:30     Kleuterkerk en Junior kategese  

         18:00  Tienerbediening: INSTAkerk (Marizanne) 

          19:00  Gespreksgeleentheid: Daniël Louw 
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Dankbaarheidsmaand 
Baie dankie vir  die dankbaar-
heidsmaandbydraes wat 
ontvang is! Daar is nog geleent-
heid om bydraes te maak - óf 
elektronies óf per koevert. Elke 
bydrae is belangrik en word 
opreg waardeer! 

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. 

Geloofsonderskeiding 
Wat is dit? Geloofsonderskeiding is om God weer nuut te 
ontdek in die situasie waarin ons nou is. Ons vra dus die 
regte vrae, naamlik: Wie is God? Waarmee is God nou 
besig? Wat is God besig om vir ons te sê? Watter boodskap 
herhaal gedurig? Aan wie behoort jy? ... en die gemeente? 
Wat is God se droom vir jou? ... en vir die gemeente? 
Ons het as gemeente met 'n geloofsonderskeidende 
LUISTERproses begin om juis te onderskei waarheen God 
met ons as gemeente oppad is en hoe ons by Hom kan 
aansluit. Geloofsonderskeiding is egter nie iets wat jy net 
so gou-gou doen en dit is klaar nie. Dit is ook 'n houding 
wat ons as gemeente wil inneem om heeltyd in 
afhanklikheid van God te leef. 
Eerskomende Dinsdag is daar weer 'n byeenkoms (moenie 
bekommerd wees as jy nie by die vorige byeenkoms was 
nie). Kom luister saam - saam help ons mekaar om die Here 
duideliker te hoor. Dinsdag 5 Junie om 18:30 tot 20:00 in 
die konsistorie. 



 

 

Ma 4/6  Laaste dag vir doopaanmelding vir Julie. 

Di 5/6 18:30 Luisterproses in die konsistorie. Almal is welkom. 

Wo 6/6 
09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

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

So 10/6 

 
09:30 
09:30 
18:00 

Biddag vir Jeug en Kategese 
Erediens: Elzanne van der Westhuizen 
Junior Kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 4/6  tot  Sondag 10 /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 
die Teologiese Kweekskool was 
R1 582-00. Baie, baie dankie!  

Volgende week se deurkollekte gaan 
aan Stellenbosch Kindersorg. 

Die deurkollekte vandag gaan aan Stellenbosch Nagskuiling: Nag-
skuiling bied oornaggeriewe aan hawelose mense teen ’n nomi-
nale bedrag. Voedsel en komberse word voorsien waar nodig. 
Nagskuiling se nommer is 021 886 6173 en hulle e-pos is 
nagskuling.stellenbosch@gmail.com. Ons gemeente se verteenwoordiger is Marietjie Visagé 
(mriki.visage@gmail.com of 082 394 0243). 

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 fokus op 

haweloses en mishandeldes. 
 

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

sal onder andere aan Stellenbosch Nagskuiling, Jeuguitreik en 
Safehouse geskenk word. Sit die items in die mandjies by die 
deure of op die B-Aksie-tafel by die hoofingang of bring na 
die kerkkantoor gedurende die week. 

Die deurkollektes vir Junie 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 verhaal, help ons om die 
konteks van die Bybel te verstaan en die 
Bybel verantwoordelik te gebruik in ons 
lewens elke dag. 

Daar is twee geleenthede elke Woensdag 
om 09:00 en 19:00 by die kerk in die konsis-
torie. 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. 

As jy nog twyfel waar jy wil inskakel 
by die gemeente, lees gerus die agter-

ste drie blaaie van die kerkalmanak. 
Dit bevat waardevolle inligting oor al 
die aksies wat ons gemeente onder-
steun, of skakel die kerkkantoor om 
te hoor waar daar tans hulp nodig is.  

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

10 Junie > 1 Samuel 8: 4 - 11 
17 Junie > 1 Samuel 15:3 4 - 16: 1 

24 Junie > Psalm 9: 9 - 20 

Gespreksgeleentheid vanaand 
Daniël Louw (afgetrede 
professor in praktiese 
teologie / pastorale sorg 
en spirituele berading) 
lei vanaand om 19:00 die 
gespreksgeleentheid  
met die tema, Die voor-
bereiding vir ons eie 
dood. Dit is die derde en 
laaste deel van die reeks 
oor die dood. Almal is 
welkom om hierdie geleentheid by te woon!  

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 be-
diening vir barmhartigheid. By ABBA word 
rolspelers gemobiliseer om middelafhank-
likheid te voorkom en te behandel.) 

ACVV sê baie dankie! 
Ons het verlede week gevra of iemand ‘n 
tweedehandse fiets kan skenk vir die kind 
met kunsbene wat beter oor die weg sal kan 
kom as hy met ’n fiets kan skool toe ry. Baie, 
baie dankie vir die gemeentelid wat die fiets 
geskenk het!! Suzaan Brits by die ACVV het 
laat weet dat hulle reeds die fiets gaan haal 

het en dat hulle 
dit binnekort vir 
die seun sal kan 
gee.  

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

