
 

 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #101 Wêreld Omgewingsdag het ons aandag weer ge-

vestig op die negatiewe uitwerking van plastiek op ons omgewing. Visse verstik 
letterlik aan ons plastiekafval. Ons behoort net so goed vir die planeet te sorg 
as vir ons eie kinders. Waarvoor maak ons hulle groot as dit nie is om te leef en 
die pragtige wêreld te waardeer waarin ons lewe nie? Moeder Aarde was 
eerste hier en ons moet haar respekteer en vir haar sorg. Hier is vyf plastiek-
items wat ons behoort te verban. 
1. Plastiek-eetgerei > Frankryk het onlangs die gebruik van plastiek-eetgerei, -koppies en 
borde verbied in ’n poging om hul koolstofvoetspoor te verklein. Dit is ’n reaksie op die feit 
dat daar elke sekonde 150 koppies in Frankryk weggegooi word wat net een keer gebruik is. 
2. Strooitjies > Vermy dit tot elke prys! 90% van die afval op Australiese strande bestaan uit 
plastiekwaterbottels en -strooitjies. Die probleem is dat dit in sulke klein stukkies afgebreek 
word, dat seediere dit kan inkry. Dit beweeg dan op in die voedselketting wanneer ’n roof-
dier sy prooi eet wat pas die plastiek geëet het. 
3. Bottels water > Dié eenvoudige gebruiksartikel is toe nou nie so eenvoudig nie. Die plas-
tiek bevat bisfenol A en ftalate, wat ’n negatiewe uitwerking op ons liggaam het. In die VSA 
word 1 500 platiekbottels elke sekonde verbruik. 
4. Plastiektandeborsels > Die meeste tandeborsels word met nylonhare gemaak, met ’n 
metaalkram om dit op hul plek te hou. Dit sou geskei moes word voor herwinning, en die 
plastiek kan nie herwin word nie. 
5. Plastiekwinkelsakke > Australiërs gebruik blykbaar elke dag 10 miljoen nuwe inkopie-
sakke. Dit is gevaarlik vir die omgewing omdat dit maklik in die oseane kan beland en see- 
en landlewe benadeel. 
DINK nou: watter alternatiewe is daar wat ons kan help om hierdie plastiek uit ons lewens 
te weer? 

VOORBIDDING: 

Wêreld: Botswana en Zimbabwe. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Ekonomie - sakelui, arbeidsmag, werkslus, werk-
skepping (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. Dankbaarheid vir 
die reën wat geval het en oordeelkundige gebruik van water.  

Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die 
herstel. 
Meegevoel: Meegevoel met Annemarie Naudé van Willow Close wie se man, Johan, oorlede 
is. ’n Woord van meegevoel aan Pieter Dreyer van Culemborgstraat wie se suster oorlede is.  
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Alexa Carinus (Lovell), Nina Henn 
(De Bosch), Mervyn James (Kromhout), Eben Kruger (Marina), Willie Malan (Rushof) en 
Nellian van Zyl (Cynaroides). 

 

 

W E L W E E K  
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 10 Junie  2018  

Biddag vi r  Jeug en Kategese  

         Tema    Hierdie keer gaan dit anders wees. 

           Teks  1 Samuel 8: 1-22 

    Prediker    Elzanne van der Westhuizen 

         09:30  Erediens  

         09:30     Kleuterkerk en Junior kategese  

         18:00  Tienerbediening: Instakerk - een omgee gemeenskap 

   (Leon Cronje) 
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Geloofsonderskeidende proses 
Die kerkraad nooi die gemeente saam in hierdie 
proses om saam te dink en te onderskei waar God 
aan die werk is en waartoe God sy gemeente roep. 
Met hierdie proses bely ons net weer: Ons behoort 
aan God - ons is God se gemeente - ons behoort 
nie aan onsself nie en ons wil sensitief luister na sy 
stem om daarvolgens op te tree en kerk te wees. 
Van die heel belangrikste dinge wat ons leer in die 
proses is geloofsgewoontes wat ons help om altyd 
bewus van God te leef sodat ons ingestel sal wees 
om sy stem te hoor. Een so 'n geloofsgewoonte is 
Lectio Divina - of heilige lees van die Bybel. Sit ten 
minste 20 minute opsy en raak stil by die Here, lees 
die Woord, oordink die Woord, bid die Woord, rus 
by die Here, leef die Woord. Gebruik die week se 
leesroosterteks as jou teks. Vir 'n meer detail uit-
eensetting, gaan kyk na die dokument op die web-
werf oor Geloofsgewoontes. 

De Wetstraat 6-pastorie 
Die kerkraad het op die 22 Mei-
vergadering 'n komitee saamgestel om 
te kyk na die verhuring of verkoop van 
die De Wetstraat 6-pastorie. Na deeg-
like oorweging het die kerkraad 'n voor-
stel aanvaar om die pastorie te ver-
koop. Die kerkraad het ook besluit om 
die pastorie eerste in die gemeente-
kommunikasie in die mark bekend te 
stel. Lidmate en enige ander persone 
kan aanbiedinge direk aan die kerkraad 
maak teen Woensdag 20 Junie 2018 om 
12:00. Die amptelike aanbodvorm en 
volledige inligting is by die kerkkantoor 
beskikbaar. 

Die huis kan deur voornemende kopers 
per afspraak besigtig word op 18 en 19 
Junie (skakel 021 886 5975). 



 

 

Wo 13/6 
09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

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

Do 14/6 
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. 

Sa 16/6  Jeugdag 

So 17/6 

 
 

09:30 
09:30 

 
18:00 

Vadersdag    
Nasionale Biddag vir Blindes 
Erediens: Leon Cronje (Belydenisaflegging) 
Junior Kleuterkerk en kategese afsluiting (Pannekoekbakdag) 
Kerkbiblioteek ná die erediens 
Tienerbediening: afsluiting met pannekoek 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 11 /6  tot  Sondag 17/6  

            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 Stellenbosch Nagskuiling was 

R1 936-00. Baie, baie dankie!  
Volgende week se deurkollekte gaan 

aan Safehouse. 

Die deurkollekte vandag gaan aan Stellenbosch Kindersorg: Kinder-
sorg Suid-Afrika: Stellenbosch, een van die oudste welsynorganisasies 
in die dorp, fokus op die beskerming van elke kind. By Kindersorg is dit 
van uiterste belang dat elke kind in veilige, vriendelike en aangename 
omstandighede grootword. Kindersorg het verskeie bewusmakings-
programme by skole en kleuterskole. “Ons moet as ’n nasie dit ons 
plig maak om ’n veilige gemeenskap vir ons kinders te skep. ’n Plek 
waar ’n kind kan kind wees.” Vir meer inligting kontak Kindersorg: 021 887 2816.  

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.  

Bestellings vir kerrie-en-rys 
Ons maak vir Woensdag se Marktafel en Kuiertafels kerrie-en-rys 
teen slegs R35 per bakkie! Plaas jou bestelling teen Maandag 13:00. 
Bestellings kan Woensdag tussen 09:00 en 12:00 in die 
vierkant afgehaal word. 

Lentefees 2018! 
Omkring solank Saterdag 8 September in jou dagboek. 
Dan is dit weer ons jaarlikse Lentefees en tyd vir lekker 
saamkuier! As jy graag vanjaar ’n konvenor wil wees, 
kontak gerus die kerkkantoor sodat ons jou by die span kan betrek.  

Is jy nuut by ons? 
Kom gerus ná die 

diens na voor waar 
’n lid van die Be-
diening vir Nuwe 
Lidmate jou sal 

ontmoet. Kom ge-
niet gerus ook ’n 
koppie tee in die 

vierkant.  
 

 

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

ook by die deure beskikbaar.  

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

haweloses en mishandeldes. Ons samel daarom kinder-
truie en –klere, serpe, slaapsokkies en reënjasse of 
reënbaadjies in, asook komberse. Hierdie items sal 

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

Jeuguitreik het tans ’n dringende behoefte aan swart 
reënbaadjies, wat die kinders skool toe kan aantrek.  Groottes 11 – 

17 jaar. (Hierdie baadjies is by Pep Stores beskikbaar.) 
Sit die items in die mandjies by die deure of op die B-Aksie-tafel by die hoofingang of 
bring asb na die kerkkantoor gedurende die week. Die deurkollektes vir die res van 

Junie gaan aan Kindersorg, Safehouse en MES Kaapstad.  

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. 

Die leesroostertekste vir die volgende 
twee Sondae is:  

17 Junie > 1 Samuel 15: 34 - 16: 1 
24 Junie > Psalm 9: 9 - 20 

Spesiale versoeke: 

Groente vir ons kerkkombuis 
Christa Vorster en Valencia Josephs wat 
Maandae hier in ons kerkkombuis kos kook 
vir die 40 mense by Nagskuiling, vra asb dat 
gemeentelede vars groente soos uie, wortels, 
pampoen en tamaties sal skenk. Hulle voor-
rade is effens laag. Baie dankie aan almal wat 
gereeld bring! 
 

Potte en  panne vir Jeuguitreik 
Indien daar potte en panne is wat nie meer 
gebruik word nie, Jeuguitreik benodig dit vir 
gebruik in hulle kombuis. Bring dit na die 
kerkkantoor of plaas in die mandjies by die 
deure. Baie dankie! 

Die liefde kyk nie met 
die oë nie, maar met 

die gees. 
Wiliam Shakespeare 

Marktafel en Kuiertafels 
Dit is weer nartjie– en koejaweltyd, so kom 
maak ’n draai by ons Marktafel op 
Woensdae en koop jou vitamieninspuiting vir 
die winter! Daar is ook kwepers te koop, 
suurlemoene, ’n verskeidenheid konfyte, 
pasteie, beskuite en koekies en gewoonlik ’n 
verrassing of twee soos koek, muffins of 
skons. Sien jou Woensdag! 
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