
 

 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #102 Ons verklaar oorlog teen plastiek. Saam met Wêreld 

Omgewingsdag se tema hierdie jaar dink ons meer na oor plastiek en ons gebruik daarvan 
want ... Die gebruik van plastiek is besig om toe te neem. Mense gebruik vandag 20 keer 
meer plastiek as 50 jaar gelede en ŉ onlangse studie dui daarop dat ons teen 2050 vier keer 
meer plastiek sal gebruik as tans. Dieselfde studie voorspel dat ons teen 2050 elke minuut 
net soveel plastiek in die see sal stort as die ekwivalent van vier afvaltrokvragte. As al 
hierdie plastiek in die see ophoop sonder dat dit verwyder word, sal die massa van die plas-
tiek in die see teen 2050 groter wees as dié van die vis in die see. Wie gaan 
betaal om al hierdie plastiek te verwyder? Hoe gaan ons verhoed dat meer 
plastiek in die omgewing gestort word? Wees plastiekslim! Weet wat is skakelik 
en wat nie. Weet watter plastiek herwin kan word en wat nie. Gebruik houers 
wat jy weer en weer kan gebruik. Neem jou eie houers winkel toe.  

VOORBIDDING: 

Wêreld: Malawi en Zambië. Oplossing vir konflikte [Palestyne-
Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Gesondheids– en maatskaplike dienste - hospi-
tale en klinieke, medici, verpleërs en paramedici. 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. Dankbaarheid vir die reën wat geval het en 
oordeelkundige gebruik van water.  
Meegevoel: Marita Cronje van La Clémence is oorlede. Meegevoel met Ilanie en Jannie Du-
rand en die kleinkinders. Die gedenkdiens is Dinsdag 19 Junie om 15:00 in ons kerk. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Elmarie Viljoen (Lovell) en 
Mathilda Vlok (Linne). 

Arms vol 
reënbaadjies! 
Met die kollektegeld wat 
die junior kategese 
kinders gedurende die 
eerste 2 kwartale in-
gesamel het, kon ons vir 
Jeuguitreik 6 broodnodi-
ge reënbaadjies koop! 
Dankie aan al die kinders 
wat so getrou hulle 
kollekte-geldjie bring! 

Stellenbosch Hospice vra 
jou hulp 
Die Hospice winkel in Stellenbosch be-
nodig donasies van veral wintersklere. 
Skakel die winkel by 021 887 9349 as jy 
hulle kan help. 

 

 

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 17 Junie  2018  

VADERSDAG  

Belydenisaf legging  

          Tema    Jy is gekies. Jy is Dawid. 

            Teks 1 Samuel 15: 35 - 16: 13 

    Prediker    Leon Cronje 

         09:30  Erediens  

         09:30     Kleuterkerk en Junior kategese (pannekoekbak) 

         18:00     Tienerbediening: Kwartaalafsluiting (pannekoekbak) 
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Belydenis van geloof 
Ons beleef vandag saam met Adriaan de Waal, 

Elske Louw, Jean Durand en Wian Theron hul 

belydenis van geloof. Ons bid hulle en hul 

families die seën van die Here toe. 

Is jy nuut 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. 

Daar is ook boeke by die biblioteek in die vierkant wat uitgeneem kan word. 

Gelukkige Vadersdag! 

Lentefees lê voor! 

Omkring solank Saterdag 8 Septem-
ber 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 

(021 886 5975) sodat ons jou by die span kan betrek.  



 

 

Ma 18/6 
 Besigtiging van De Wetstraat 6-pastorie per afspraak. (skakel 

die kerkkantoor by 021 886 5975). 

Di 19/6 
 Besigtiging van De Wetstraat 6-pastorie per afspraak. (skakel 

die kerkkantoor by 021 886 5975). 

Wo 20/6 

09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

18:00 

Geloofsgroei byeenkomste in die konsistorie. Almal Welkom! 
Laaste Marktafel en Kuiertafels vir die kwartaal (vierkant). 
Spesiale kerkraadsvergadering. 

Vr 22/6  Skole sluit 

So 24/6 
 

09:30 
Biddag vir alkoholiste & middel– en rehabilitasie-afhanklikes 
Erediens: Elzanne van der Westhuizen 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 18 /6  tot  Sondag 24/6  

            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 
Stellenbosch Kindersorg was 
R2 853-00. Baie, baie dankie!  

Volgende week se deurkollekte gaan 
aan MES Kaapstad. 

Die deurkollekte vandag gaan aan Safe House: Safe 
House is ’n plaaslike skuiling vir mishandelde vroue 
en kinders en persone met krisisswangerskappe. Ons 
gemeente se verteenwoordiger is Louise Conradie: 
084 847 3966 of camalieka@gmail.com. 

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 insame-
lings vir Junie 

Ons gemeente se in-
samelings 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, 

Safehouse en die ACVV geskenk word. 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.  

Stellemploy bedank die 
gemeente 

Ons gemeente het 
drie ouerlose sjef-
studente finansieel 
ondersteun tydens die 12-maande lange 
sjef-kursus. Betta Augustyn, ons verteen-
woordiger by Stellemploy, het laat weet 
dat al drie die studente werksaanbiedinge 
gekry by baie goeie restaurante, naamlik 
Makaron, Overture en Boschendal. “Baie 
dankie dat ons altyd op julle knoppie kan 
druk en deel kan maak van hierdie posi-
tiewe ervaring.” - Betta Augustyn 

 

 

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 vier-
kant, links van die hek) 
geplaas word. Daar is 
ook herwinningsakke in 
die mandjie by die 
staalhek of in die kerk-
kantoor beskikbaar. 

Die leesroosterteks vir 
volgende Sondag 

24 Junie > Psalm 9: 9 - 20 

Spesiale versoeke: 
Mikrogolfoond vir Geluksoord 
Geluksoord, die tehuis vir bejaardes in 
Onderpapegaaiberg, benodig ’n 
tweedehandse mikrogolfoond wat in ’n goeie 
werkende toestand is. Indien jy kan help, 
skakel die kerkkantoor by 021 886 5975.  
 

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! 
 

Vars groente vir ons kerkkombuis 
Aartappels, uie, tamaties, pampoen en ander 
vars groente is baie welkom. Ons gebruik dit 
Maandae om kos vir die 40 mense by 
Nagskuiling te kook. Baie dankie aan almal 
wat gereeld bring! 

Liefde hou die 
koue beter buite 
as ’n winterjas. 
Henry Wadsworth 
Longfellow 

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 vir die laaste kuier-
geleentheid voor die vakansie aanbreek! 

Jaffles te koop! 
Ons verkoop maalvleis-jaffles Woensdag 
teen R20 elk. Bestel teen Maandag 13:00 en 
kom haal af tussen 09:00 en 12:00 op 
Woensdag 20 Junie.  

Geloofsonderskeidende proses 
In die gemeente wil ons almal uitdaag om saam te luister - om 
bewus te wees van God se roeping en bewustelik te leef. 
Aangesien ons te doen het met die opgestane gekruisigde Here 
wat dinamies aktief is in ons lewe, en wat in die wêreld betrokke 
is, is 'n lewe van geloofsonderskeiding van groot belang. 
 

Ons leef ons lewe prakties daagliks, deur 'n verskeidenheid van 
keuses te maak. Geloofsonderskeiding wil ons help om ons keuses 
in afhanklikheid van die Gees van Christus te maak en om ook 
deurlopend bewus te wees van sy beweging in ons lewe, en om 
daaraan gehoor te gee. Dan vra jy twee vrae: Wie wil God hê moet 
ek wees? en Wat wil God hê moet ek doen? Ons wil dit as ge-
meente doen. 
 

Die geloofsgewoontes help ons juis hiermee. Gaan kyk gerus op 
die webwerf watter geloofsgewoonte jou aanspreek en begin dit 
beoefen om jou te help om tot rus te kom by God.   
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