
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Kenia, Tanzanië, Soedan, Suid-Soedan, Uganda, Eri-
trea, Ethiopië, Djiboeti en Somalië. Oplossing vir konflikte 
[Palestyne-Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Wet en orde - polisie en beskermingsdienste, 
veiligheidswagte, misdadigers en slagoffers. Bevryding van 
korrupsie en onbevoegdheid. Vigs geïnfekteerdes en -geaffek-
teerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes. Groter eenheid 
tussen alle Suid-Afrikaners, ongeag taal en ras; die armes, 
werkloses en gemarginaliseerdes in ons samelewing. Reën wat 

ons so nodig het en oordeelkundige gebruik van water. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die 
herstel. Rustyd gedurende die vakansie en veilige terugkeer van vakansiebestemmings. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat op die Sondae gedurende die vakansie verjaar: 
24 Junie: Antoinette Retief (Kaneel) en Suzanne Vosloo (Old Oak). 
1 Julie: Esther Basson (La Clémence), Nelmari de Wet (De Wet), Esmé Hanekom (La 
Clémence), Johann Kistner (Lovell), Mariana Matthee (Buitekring) en Mia Rossouw (Ken 
Forrester). 
8 Julie: Mercia Cronje (Woltemade), Mia Hanekom (Eldorado), Hester Loubser (Le Seuer), 
Francois Möller (Rokewood), Ané Mostert (Culemborg) en Wilma Tromp (Stellenoord). 
15 Julie: Medie Lombard (Van de Graaf), Pieter Malan (Tarentaal), Janine Swanepoel 
(Florida) en Neil van der Westhuizen (Brandwacht). 

Geroep Gewillig Gestuur   

Teken in op ons elektroniese nuusbrief vir 
die varsste nuus! Hoe gaan jy te werk? Besoek ons 

webwerf, www.stelwel.co.za, kliek op “kontak ons” en kies 
“teken aan op ons E-nuusbrief”. Volg die maklike stappe en 

siedaar, jy ontvang Vrydagoggende gedurende die skool-
kwartale ’n vriendelike hallo-sê van die kerkkantoor om jou 

te herinner aan alles wat gedurende die naweek en 
komende week gebeur en nuus waar jy betrokke kan raak 

of kan help! Die volgende E-Nuusbrief word weer op 
20 Julie uitgestuur. 

Geloofsgroei vir die 3de 
kwartaal Geloofsgroei vir die derde 

kwartaal begin weer op Woensdag 18 Julie 
met twee byeenkomste om 09:00 en 19:00. 

Die tema is ’n Lewe saam met Jesus: 
geloofsgroei deur Jesus se gewoontes. 

Elzanne van der Westhuizen is die 
aanbieder - almal is welkom! 

As ek met God versoen is, leef 

God in my, word ék as’t ware God 

se arms en bene en voete en hart 

op aarde, word die versoenings-

werk deur my voortgesit. 

Ferdinand Deist 

Hy beveel die sneeu om op 
die aarde te val; die reëns 
val, stortreëns wat getuig 
van sy krag. Die diere soek 
skuiling en bly in hulle 
skuilplekke. Die stormwind 
kom uit sy blyplek, die 
yswinde wat koue bring. 
Job 37: 6, 8-9 
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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 r aak.  

Preekrooster - Julievakansie 

24 Junie 2018 tot 15 Julie 2018 

24 Junie:  Elzanne van der Westhuizen  

   1 Julie:  Elzanne van der Westhuizen  

   8 Julie:  Elzanne van der Westhuizen (Doopgeleentheid) 

 15 Julie:  Elzanne van der Westhuizen (Doopgeleentheid) 

Geniet die vakansie! 
Aan almal wat die Julievakansie so bevoor-

reg is om met vakansie te kan gaan: veilig 

reis, goed rus en behoorlik batterye herlaai! 

Ons sien uit na ’n vol derde kwartaal met 

ons Lentefees wat ’n hoogtepunt op die 

kalender sal wees. Tot weer siens! 

Elzanne van der Westhuizen is die leraar 

aan diens tydens die vakansie. Haar 

selnommer is 074 144 9226 en e-pos is 

elzanne@stelwel.co.za. 

Die kerkkantoor sal gesluit wees vanaf 
Maandag 2 Julie. Ons is 

weer Maandag 9 Julie op ons pos. 
Doopgeleenthede 

Sondag 8 Julie 
Baie welkom aan Raven Taylor Eshelby-
Theart en haar ouers, Retha en Robyn. 

Sondag 15 Julie 
Baie welkom aan Emily Haman en haar 
ouers, Marius en Tanya. 

Baie welkom ook aan al die grootouers, 
familie en vriende wat getuies is van hierdie 

spesiale dae. 

Gebedsgeleentheid Sondae 
Daar word vanaf Sondag 29 Julie en elke Son-
dag daarna in die skoolkwartaal van 08:45 tot 
09:10 ’n gebedsgeleentheid in die 
komiteekamer gehou. Daar sal dan vir die 
eredienste, die gemeente en gemeentelede 
en wyer gebid word. Dit is ’n informele byeen-
koms en Monty Sahd sal die verant-
woordelikheid neem vir die geleentheid. 



 

 

Vr 29/6  Universiteit sluit 

So 1/7 09:30 Erediens: Elzanne van der Westhuizen 

Ma 2/7  Kerkkantoor gesluit vir die week. 

So 8/7 09:30 Erediens: Elzanne van der Westhuizen (Doopgeleentheid) 

Ma 9/7  Laaste dag vir doopaanmelding vir Augustus. 

So 15/7 09:30 Erediens: Elzanne van der Westhuizen (Doopgeleentheid) 

Di 17/7  Skole begin 

Wo 18/7 

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

10:00 

Geloofsgroeibyeenkomste in die konsistorie. Almal welkom. 
Marktafel en Kuiertafels in die vierkant. 
Dankie-tee vir teetuindames. 

Do 19/7 
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 22/7 

09:30 
09:30 

 
18:00 

Erediens: Monty Sahd 
Kleuterkerk en Junior Kategese 
Kerkbiblioteek na die erediens 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR DIE VAKANSIE: Maandag 25 /6 tot  Sondag 22 /7  

Die deurkollekte op 17 Junie vir Safehouse was R2 118-00. Baie dankie! 

Die deurkollekte gedurende die vakansie gaan aan die volgende instansies: 

24 Junie: MES Kaapstad Metro Evangeliese Sorg (MES) Kaapstad is ’n Christelike sosiale 
ontwikkelings-organisasie wat professionele dienste bied vir straatmense, vroue vasgevang in 
prostitusie en werkloses. MES volg ’n holistiese diensmodel wat hulpbehoewendes 
rehabiliteer en bemagtig sodat hulle op ’n volhoubare basis onafhanklike lewens kan lei. 
1 Julie: Bybelverspreidingsfonds Die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie (STFA) 
het ’n Bybelverspreidingsfonds wat gemeentes subsidieer wat Bybels tydens ’n uitreik wil 
versprei. Die fonds betaal slegs vir Bybels – nie vir ander geestelike lektuur of die koste van 
die uitreik nie. Die fonds het in die afgelope twee jaar onderskeidelik R247 959 en R280 766 
se Bybels gekoop wat deur gemeentes versprei is.  
8 Julie: Studentebearbeiding: Bediening aan studente is vir die kerk van die uiterste belang, 
want dit is ’n belegging in die geestelike vorming van môre se leiers. Die fondse wat hiervoor 
ingesamel word, word gegee vir bediening aan studente op verskillende plekke.  Die grootste 
gedeelte van fondse gaan na Stellenbosch se Kruiskerk en Wellington Moedergemeente. 
Ander kampusse wat bedien word, is Tygerberg en Kaapstad.  
15 Julie: Bybelgenootskap: Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se doel is om vir elke mens in 
sy eie taal ’n bekostigbare Bybel beskikbaar te stel. Hulle doen dit deur Bybels te vertaal en te 
versprei. Hulle verrig werk wat kerke en gemeentes nie op hul eie kan doen nie. Die Bybel-
genootskap staan in diens van die Christelike kerke van Suid-Afrika en die NG Kerk is sy 
belangrikste en grootste vennoot. Die Bybelgenootskap is die enigste organisasie wat namens 
die NG Kerk Bybels vertaal en versprei. 

 

 

            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) 

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 her-
winningsakke in die mandjie by die staalhek en 

in die kerkkantoor beskikbaar. 

Ons gemeente se volgende groot B-Aksie- 
insameling sal in Augustus wees. Augustus se 

tema fokus op mense met voedingsnood. 
(Op Sondag 22 Julie is die afskop van dié projek.) 

Hou die gemeente-kommunikasie dop vir meer inligting oor 
hierdie projek wat in Augustus sal plaasvind. Verlede jaar was 
ons Blikkies-projek ’n groot sukses en ons kon ruim skenk aan 

Voedingsaksie, Nagskuiling, Eikiehart-projek en die ACVV. 

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.  

 

Versoening is vergifnis met opgerol-
de moue. Dit kan baie veeleisend 

wees en gaan meesal met opoffering 
gepaard. Johan Smit 

Lentefees 2018 

Vanjaar se Lentefees 
vind plaas op Saterdag 
8 September en daar 
word reeds reëlings 
getref dat die stof so 

staan! Ons vra sommer vroegtydig 
vanjaar vir skenkings van kondensmelk, 
suiker, egte botter, stroop en ver-
siersuiker sodat ons genoeg fudge en 
ander soete verleidings kan maak. Dan 
kan jy ook solank meel en suiker skenk 
vir die pannekoektafel. 

Alles kan by die kerkkantoor afgegee 
word. Die dienswerkers sal vroeg in die 
3de kwartaal in die wyke omgaan met 
die kollektelyste. Al die inligting sal ook 
vroegtydig op die webwerf gelaai word 
waar jy direk e-posse kan stuur aan die 
onderskeie konvenors. 

Ons sien uit na ’n groot kuierdag!  

Stellenbosch Hos-
pice vra dat lid-
mate hulle 
tweedehandse 
winkel in 
Borcherdstraat, skuins oorkant Heuer se 
musiekwinkel in Birdstraat, sal besoek. 

Daar is baie winskopies: boeke, klere, 
skoolboeke, breekgoed, juwele, ornamente ens. 
Om meer oor Hospice te lees, gaan na stellen-
boschhospice.org.za. 

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

