
 

 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #104 Earth overshoot day. Op 1 Augustus hierdie jaar gaan ons die 

bronne wat die aarde in een jaar vir ons kan lewer, opgebruik het. Dan is ons besig om in 
ons kinders en hulle kinders se toekoms in te delf en bronne te gebruik wat hulle nodig gaan 
hê om te leef en te floreer. Die keuses wat ons vandag maak, beïnvloed toekomstige geslag-
te. Deur die regte keuses te maak, kan ons minder natuurlike bronne verbruik 
en steeds die lewenskwaliteit van mense verbeter. Ons het net soveel bronne, 
maar ons kapasiteit om te innoveer is nie beperk nie. Die transformasie na 'n 
volhoubare, koolstof-neutrale wêreld is moontlik as ons vooruitdink, innoveer 
en vir ons medemens en die natuur omgee. Die 4 sleutelareas waaraan ons 
moet aandag gee om dit te bereik, is: hoe ons stede en dorpe lyk en funksio-
neer, hoe ons kos produseer, versprei en verbruik, hoe ons in mense se energiebehoeftes 
voorsien, en hoe baie mense daar op aarde is. [www.overshootday.org]  

VOORBIDDING: 

Wêreld: Republiek van die Kongo, Gaboen en São Tomé en Princi-
pe. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-
groep se terreur. 
RSA & Dorp: Christengemeenskap - verskillende kerke en leiers, 
Christenmense in hulle werk en leefplekke. Bevryding van korrup-
sie en onbevoegdheid. Vigs geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. 
Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes. Groter eenheid tussen alle 
Suid-Afrikaners, ongeag taal en ras; die armes, werkloses en ge-
marginaliseerdes in ons samelewing. 

Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die her-
stel. Dankbaarheid vir die reën en oordeelkundige gebruik van water. Entoesiamse en betrokken-
heid vir die Lentefeesreëlings. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Susan Higgo (Van der Riet), Carike 
Noeth (Vlottenburg), Margeaux Stofberg (Brandwacht) en Marie Taljaard (Lovell). 

Pastorale versorging van wyke 
Leon Cronje: A-wyke 
Elzanne van der Westhuizen: B-wyke 
Monty Sahd: C-wyke, La Clémence en Stellenoord 

Medewerkers:  
Daniël Louw - Paradyskloof Villas 
Pieter Voigt - Geluksoord 
Wanneer lidmate ’n leraar nodig het (huisbesoek of 
een of ander nood), skakel hulle die leraar van hul 
keuse, of vir Rina van den Heever by die kerkkantoor 
(021 886 5975). 

Elzanne: 021 880 1599 / 074 144 9226 
Leon: 021 886 5115 /  071 686 9424 
Monty: 021 887 1616 / 083 449 2461 

Ons eie dans en drama! 
Ons is baie opgewonde oor 'n dans- 
en-drama-produksie wat deur ons 
junior- en seniorjeug op die planke 
gebring gaan word. Hulle is reeds 

hard aan die oefen, so maak solank 'n 
aantekening van 14 Oktober. Om ons 
te help met die voorbereiding, is ons 
op soek na dansmatte om te koop/

huur/leen. Die matte moet ’n gladde/
plat oppervlak hê en moet sag wees, 
bv gym-matte. Skakel Tijané Visser 

083 287 0954 as jy 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 29 Jul ie  2018  

Doopgeleenthe id  

          Tema    Brood van die lewe: oorvloed om te deel. 

            Teks  Johannes 6: 1 - 21 

    Prediker    Leon Cronje 

         09:30  Erediens  

         09:30     Kleuterkerk en Junior kategese 

         18:00     Tienerbediening: Jesus Survivor - Marizanne 
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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. 

Elke blikkie tel! 
Hoe lekker is dit nie om na ‘n nag van 

aanhoudende reën te gaan kyk hoeveel reën daar 

in die reënmeter is nie! So is dit ook met ons 

blikkiemeter. Tot op hede is daar al 70 blikkies in 

ons meter. Baie dankie aan almal wat alreeds die uitdaging van 10 blikkies 

aanvaar en gebring het. Ons sien met groot afwagting uit oor hoeveel blikkies 

daar volgende Sondag in ons meter gaan wees! Hou die Welweek dop om te sien hoe ons 

vorder.  Onthou – elke blikkie tel! 

Doopgeleentheid vandag 
Baie welkom aan Michelle Horn wat vandag gedoop word. Welkom aan 
haar ouers, Niell en Leann, asook die grootouers en familie en vriende 
wat hierdie spesiale dag meemaak. 

Dankbaarheidsmaandterugvoering 
Teen einde Junie 2018 toon die Dankbaarheidsmaand inkomste ’n be-

drag van R568 907-00. Baie dankie aan elkeen wat bygedra het! Persone 

wat nog nie die geleentheid kon benut om hul dankbaarheidsoffer te 

gee nie, is nog steeds welkom. 

http://www.overshootday.org


 

 

Di 31/7 
 

17:30 
Wyksrade vergader 
B-Aksievergadering in die komiteekamer. 

Wo 1/8 
09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

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

Vr 3/8 
 Lentefeeslyste en nuwe Welgelegeners gereed in die vakkies 

om uit te deel. 

So 5/8 

09:30 
09:30 

 
18:00 

Erediens: Elzanne van der Westhuizen 
Junior kategese en kleuterkerk 
Kerkbiblioteek ná die erediens 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 30 /7  tot  Sondag 5 /8  

            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 
Internasionale Studentebediening was 

R1 871. Baie, baie dankie!  

Volgende week se deurkollekte gaan 
aan Stellenbosch Nagskuiling. 

HUISGELOOF is elke week beskikbaar om 
van ons webblad af te laai by 

www.stelwel.co.za. Kopieë is ook by die 
deure beskikbaar.  

Die deurkollekte vandag gaan aan Hugenote Kollege: Die Hugenote 
Kollege is ’n privaat opleidingsinstansie wat studente vanuit die 
Christelike geloof en waardestelsel oplei om maatskaplike- en kerklike 
dienswerk te kan beoefen. Tans bied die kollege sertifikaatkursusse in 
Maatskaplike Hulpwerk, Gemeenskapsontwikkeling, Vroeë 
Kindontwikkeling, Kinder- en Jeugsorg asook Teologie en Bediening aan. 

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.  

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 kerkkantoor beskikbaar. 

Ons gemeente se groot B-Aksie-insameling vind 
plaas tot einde Augustus. 

Augustus se tema fokus op mense met 
voedselnood. 

Hou die gemeente-kommunikasie dop vir meer inligting oor hierdie projek wat op 26 Augustus ten 
einde loop. Verlede jaar was ons Blikkiesprojek ’n groot sukses en ons kon ruim skenk aan 

Voedingsaksie, Nagskuiling, Eikiehart-projek en die ACVV. Ons sal graag weer vanjaar so wil maak. 

 

 

Spesiale versoeke 
Skoene vir meisies benodig 
Jeuguitreik benodig dringend netjiese 
meisieskoene, spesifiek wat hulle in die 
winter kerk toe kan dra. Groottes: 13, 3, 4 en 
5. Bring asb na die kerkkkantoor indien u kan 
help.  

Potte en panne word benodig 
Indien daar potte en panne is wat nie meer 
gebruik word nie, Jeuguitreik benodig dit vir 
gebruik in hulle kombuis. Bring dit asb na die 
kerkkantoor. 

Fiets benodig 
Internasionale Studentebediening is op soek 
na ‘n fiets in ‘n goeie, werkende toestand.  
Indien jy hiermee kan help, kontak asb vir 
Jurie by 083 235 5920/goosens@isales.co.za. 

Lentefees 2018 lê om die draai! 
Omkring 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 
(021 886 5975) sodat ons jou by die span kan betrek.  
 
 

Die dienswerkers sal een van die dae in die wyke omgaan met die kollektelyste. Al die in-
ligting sal ook vroegtydig op die webwerf gelaai word waar jy direk e-posse kan stuur aan die 
onderskeie konvenors. 

Ons vra sommer vroegtydig vanjaar vir skenkings van kondensmelk, suiker, egte botter, 
stroop en versiersuiker sodat ons genoeg fudge en ander soete verleidings kan maak. Dan 
kan jy ook solank meel, suiker, olie en kaneel skenk vir die pannekoektafel. Alles kan by die 
kerkkantoor afgegee word. 

Ons sien uit na ’n groot kuierdag! Vir enige navrae, skakel die kerkkantoor by 021 886 5975 
of stuur ’n epos na skriba@stelwel.co.za. 

Spesiale Lentefees versoeke: 
 

* Onthou om vroegtydig jou springcleaning te doen! Daar gaan weer ’n 
tafel met “wit olifante” wees. Bring asb skoon en bruikbare items na die 
kerkkantoor. 
* Ons is op hierdie stadium veral opsoek na iemand wat die opruimspan 
sal oorsien en leiding daar neem. 
* Ons wil graag weer die rugby tussen die Springbokke en die Ausies op 
die grootskerm kyk. Afskoptyd is 12:00. As iemand ’n werkende dekodeerder vir ons kan 
leen, sal ons dit baie waardeer. 
* Hou die gemeente-kommunikasie dop vir voorafbestellings, reëlings en spesiale versoeke. 

Geloofsgroei: 3de kwartaal 
In die laaste helfte van die jaar gaan ons kyk 
na ’n paar gewoontes wat Jesus in sy lewe 
ingebou het tydens sy bediening hier op 
aarde. Ons gaan veral nadink en gesels oor 
hoe ons self hierdie gewoontes in ons lewe 
kan uitleef en hoe hulle ons help om Jesus 
se grootste gebod (liefde vir God, ons 
naaste en onsself) uit te voer. 

Daar is twee geloofsgroei byeenkomste op 
Woensdae om 09:00 en 19:00. Elzanne van 
der Westhuizen is die aanbieder. Almal is 
welkom!  

Die materiaal wat in die Geloofsgroei 
byeenkomste gebruik word, is nou ook op 

die webwerf beskikbaar vir gebruik in 
kleingroepe of persoonlike Bybelstudie.  

http://www.stelwel.co.za
http://www.snapscan.co.za/user.html
http://www.snapscan.co.za/user.html
mailto:goosens@isales.co.za

