
 

 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #106  12 Augustus is Wêreld OLIFANTdag. 

“We admire elephants in part because they demonstrate what we consider the 

finest human traits: empathy, self-awareness, and social intelligence. But the 

way we treat them puts on display the very worst of human behavior.” –

 Graydon Carter, Editor of Vanity Fair 

Ons sien weer 'n toename in die stroop van olifante vir hul tande. Hulle natuurlike habitat 

word al hoe meer bedreig en mens-olifant-konflik agv habitatverlies word al hoe meer. Oli-

fante in aanhouding word ook dikwels sleg behandel. Wêreld Olifantdag wil die fokus op 

olifante, en dit wat hulle vir ons beteken, plaas. Daar word gevra dat ons nie organisasies sal 

ondersteun wat olifante uitbuit en mishandel nie. Dink: wat is dit van olifante wat jou die 

meeste aantrek? Hul intelligensie, empatie en sorg vir mekaar? Hulle sosiale intelligensie? 

Kom ons kyk hoe ons hierdie eienskappe meer in ons lewens kan uitleef! 

VOORBIDDING: 

Wêreld: Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië en Niger. 
Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; bekamping van IS-
groep se terreur. 
RSA & Dorp: Onderwys en opleiding - universiteite, tegnikons, 
skole, leerkragte, studente en leiers. 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 en oordeelkundige gebruik van water. Entoesiasme en 
betrokkenheid vir die Lentefeesreëlings. Veilige reis en terugkeer vir al die kinders en ouers 
wat Bloemfontein toe ry. 
Meegevoel: ’n Oud-inwoner van Sultanstraat in die Boord, Marie Odendaal, is verlede week 
oorlede. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Alita de Villiers (Alpha Plaas), 
Petronella Mocke (La Clémence), Chrisjan van Niekerk (Nelmapius) en Jolese Zietsman 
(Rokewood). 

Skenk jou ongebruikte gasbottel 
As jy ’n ekstra gasbottel by die huis het waarvoor daar nie 

meer ’n nut is nie, kan jy dit kerkkantoor toe bring. Ons laat 

diens dit en kan dit weer gebruik by die kerk tydens die 

Lentefees, pannekoekbakdae en Marktafel. Ons herwin alles! 

Die mens wat sy vreugde 

met ’n vriend kan deel, 

verdubbel dit, en hy wat sy 

hartseer aan ’n vriend kan 

toevertrou, halveer dit. 

Francis Bacon 

 

 

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 -

 

Sondag 12 Augustus 2018  

          Tema    Brood van die lewe: daaglikse Brood-  
    Teenwoordigheid 

          Teks  Johannes 6: 35; 41-51 

    Prediker    Leon Cronje 

         09:30  Erediens  
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B-Aksie-projek: elke blikkie tel! 
Die gekleurde blikkie aan die Welweek verlede week (die 

knoop in die oor om jou te herinner!) het beslis bygedra tot 

‘n skerp styging in die hoeveelheid blikkies. Ons blikkiemeter, 

net soos ons lekker vol reënmeters hierdie week, het goed 

gestyg en staan tans op 465 blikkies! Baie dankie aan almal 

wat reeds hul blikkies gebring het. Diegene wat nog moet 

bring en bang is hulle vergeet, neem ‘n papierblikkie by die 

hoofingang om jouself te herinner. Hiermee dan die  

Lutheraanse gesang, soos laas week gebruik deur Elzanne, 

om ons almal op te roep tot dankbaarheid vir dit wat ons het, 

en tot deernis vir diegene wat nie so bevoorreg is nie - 

“Across the world, across the street, the victims of injustice 

cry for shelter and for bread to eat, and never live before they die.” 

Belangrike kennis-
gewing As gevolg van 

die Grey/Oranje-naweek 
en groot uittog na Bloem-

fontein oor die naweek 
van 17 tot 19 Augustus, is 

besluit om ons Nagmaal te 
skuif na Sondag 

26 Augustus.  

Ons eie dans en drama! 
Ons is baie opgewonde oor 'n dans-en-
drama-produksie (Uitverkorene) 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. Skakel vir 
Tijané Visser (083 287 0954) vir navrae. 



 

 

Di 14/8 
10:00 
17:00 

Bybelstudie by Bonheur 
Adminkomitee vergader in die komiteekamer. 

Wo15/8 
09:00 & 19:00 
09:00 - 12:00 

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

Do 16/8 
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. 

So 19/8 

08:45 - 09:10 
09:30 
09:30 

 
18:00 
18:00 

Gebedsgeleentheid (komiteekamer) 
Erediens: Nadia Marais 
Junior kategese en kleuterkerk 
Kerkbiblioteek na die erediens 
Tienerbediening 
Diens by Bonheur 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 13 /8  tot  Sondag 19/8  

            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 deuroffer verlede week vir Stellen-
bosch Nagskuiling was R1 802-00.    

Baie, baie dankie!  
Volgende week se deuroffer gaan aan 

die ACVV.  

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 deuroffer vandag gaan aan Stellenbosch-Welgelegen Gemeente se Nood-
fonds: Hierdie fonds word aangewend vir gemeentelede wat onder kritieke 
geldelike nood verkeer. Die fonds word deur die gemeente se adminkomitee 
bestuur.  

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. Ons deurkollektes sluit ook aan by ons maandtema en gaan in Augustus aan Stellenbosch 
Nagskuiling, Stellenbosch-Welgelegen Gemeentenoodfonds, die ACVV en Stellenbosch Voedingsaksie. 

 

 

Lentefees 2018 - nog net 27 slapies tot dan! 
Omkring Saterdag 8 September in jou dagboek. Dan is dit weer ons jaarlikse Lentefees en tyd 
vir lekker saamkuier!  

 

Die dienswerkers is besig om met die nuutste Welgelegeners en kollektelyste in die wyke 
om te gaan en uit te deel. Gaan asb die inligting deur en kyk waar daar skenkings en hulp 
benodig word. 

Alle skenkings kan na die kerkkantoor gebring word gedurende kantoorure (Ma tot Vr van 
08:00 tot 13:00). 

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 op soek na iemand wat die opruimspan sal oorsien en 
leiding daar neem. Daar word wel hulp vir die dag ingehuur. Die konvenor hoef dus net die 
span te organiseer. 
* 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. 
* Snapscan sal beskikbaar wees op die dag van die Lentefees. Laai solank die 
toepassing op jou selfoon af om só die betaalslag baie maklik te maak. 

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.  

Angs en Depressie Inligting en 

Ondersteuning 
Stellenbosch-Wes gemeente reël 3 

geleenthede om bogenoemde aan te spreek. 

Die datums en sprekers is as volg: 

16 Aug - prof Lizette Rabè (sy het ongeveer 3 

jaar gelede ’n seun aan selfdood afgestaan) 

23 Aug - Dr ST Potgieter (bekende spreker en 

skrywer) 

30 Aug - Dr Chris van den Berg (psigiater in 

Stellenbosch) 

Almal kom bymekaar in die saalkompleks van 

die kerk in Alexanderstraat om 19:00. 

Vir meer besonderhede, kontak gerus vir Mag-

daleen by 073 216 9452. 

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

