
 

 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #109  

Die eerste Sondag van die Seisoen van die SKEP-
PING is Planeet-Aarde-Sondag. Ons dink spesiaal 
aan hierdie brose groen-blou planeet wat ons 
tuiste is. Hier is LEWE. Ons dink hoe ons 
vervreemd geraak het van die aarde en dit hanteer soos 'n 
onuitputbare bron wat ons maar vir mense se eie voordeel kan 
verbruik. Ons dink nie aan die aarde as lewende planeet nie - 
net as bron. Dink daarom hierdie week spesiaal aan die won-
ders van die skepping. Vryf roosmaryn of ander kruie tussen jou 
vingers en vang die reuk vas. Bely ook as jy die aarde se bronne 
onnadenkend gebruik of misbruik, of die aarde ook sien as iets 
wat maar net verbruik kan word en selfs weggegooi kan word. 
BID hierdie gebed: “Ons wil die wonders van die aarde vier. 
Help ons, O Skepper Heer, om raak te sien waar ons die aarde, 
ons tuiste, seermaak. Help ons om U, Skepper Heer, raak te sien 
in die natuur. Leer ons om die aarde lief te hê en te bewaar. U, 
Skepper Heer, is die pols van die ganse skepping.” 

VOORBIDDING: 

Wêreld: Benin, Ivoorkus en Togo. 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 -ge-

affekteerdes. Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes. Groter eenheid tussen alle Suid-
Afrikaners, ongeag taal en ras; die armes, werkloses en gemarginaliseerdes in ons samele-
wing. 
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. Reëlings vir die Lesotho-uitreik. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Monica du Toit (Sultan), Zuretha 
Els (De Wet), Christie Kotzé (Coligny) en Yolanda Steenkamp (Saffraan). 

Dankie aan die 
Naaldwerkbediening! 
Op die foto links is die trotse leerlinge van 
Cloetesville met hul splinternuwe 
blokfluitsakkies. Jamestown Sounds sê baie 
dankie aan die Naaldwerkgroep met hul 
warm harte en kundige hande wat help om 
die instrumente en staanders te beskerm. 

Uitnodiging na 
lesing by Wes-kerk 
Kom luister gerus na prof. 
Ernst Conradie op Sondag 
2 September om 18:00 in 

die NG kerk Stellenbosch-
Wes Kerksaal. 

Die titel van die lesing 
lui: “Evolusie en 

Christelike 
geloof: Skuiwende 

tendense en 
onafgehandelde 

vraagstukke.” 
 

Almal is welkom! 

 

 

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 2  September 2018  

         Tema    Wat die hart van vol is ... 

          Teks  Markus 7: 1 - 23 

    Prediker    Elzanne van der Westhuizen 

         08:45  Gebedsgeleentheid (komiteekamer)  

         09:30  Erediens  

         09:30  Kleuterkerk en Junior Kategese 

         18:00  Tienerbediening: Jesus Survivor - Leon 

         18:00  Diens by Bonheur  

J
a

a
r
te

m
a

:
 

D
is

s
ip

e
ls

 o
n

tv
a

n
g

 e
n

 s
o

e
k

 d
ie

 
g

e
s

k
e

n
k

 v
a

n
 g

e
m

e
e

n
s

k
a

p
. 

K
o

n
in

k
ry

k
s

ty
d

 

Elke blikkie tel! 
Op Maandag, 27 Augustus het ons blikkiemeter sowaar oorgeloop - 
ons mikpunt van 1 250 is bereik! Die blikkiemeter staan tans op 
1 358 blikkies! Die verskillende soorte blikkies is reeds gesorteer en 
verpak. Binne die volgende week sal hierdie blikkies versprei word na 
Voedingsaksie, ACVV, Nagskuiling en die Eikiehartprojek. Baie dankie 
aan elkeen se bydrae om van hierdie projek so ‘n groot sukses te 
maak, ook aan die kinders en tieners wat hul deel gedoen het. 
Binnekort sal ons interessante statistieke verskaf van hoeveelhede en 
soorte voedsel. Ons tel elke blikkie, want elke blikkie tel! 

Is jy nuut by ons? Kom 
gerus ná die diens na 

voor waar ’n lid van die 
Bediening vir Nuwe Lid-
mate jou sal ontmoet. 

Kom geniet gerus ook ’n 
koppie tee in die vierkant 

en neem boeke by die 
biblioteek uit. 

Babylonstoren se clivias roep! Die Sonderbriekers 

gaan op Wo 12 Sept die pragtige Babylonstoren besoek. Vertrek 
om 10:00 vanaf kerk se parkeerterrein of ontmoet 11:00 by die 
Plaaswinkel vir ’n begeleide toer na die 
clivias. 
Koste: R10 per persoon (Opsioneel: eet/
drink iets by die Glashuis) 
Bespreek en betaal voor of op Vrydag 7 
Sept by die kerkkantoor (021 886 5975). 



 

 

Ma 3/9  Laaste dag vir doopaanmelding vir Oktober. 

Di 4/9 10:00 Bybelstudie by Bonheur. 

Wo 5/9 
09:00 & 19:00 

 
Geloofsgroei byeenkomste in die konsistorie. Almal Welkom! 
Geen Marktafel of Kuiertafels nie agv Lentefees. 

Vr 7/9  Universiteitsvakansie 

Sa 8/9 

07:00 
07:30 
09:00 

Laat inskrywings vir Bergloop. 
Berglooop begin by die parkeerarea. 
Lentefees! 

So 9/9 

08:45 - 09:10 
09:30 
09:30 
18:00 

Gebedsgeleentheid (komiteekamer) 
Erediens: Monty Sahd (Lentefees Feesdiens) 
Junior kategese en kleuterkerk 
Tienerbediening 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 3/9  tot  Sondag 9 /9  

            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 Voedingsaksie was R6 288-00.  

Baie dankie!  
Volgende week se deuroffer gaan aan 

die Drakenstein Gevangenisuitreik. 

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 Bediening aan Dowes en die Instituut vir Dowes. 
Dowes word bedien deur twee gemeentes: De la Batgemeente vir Dowes in Bellville en Worcester-De la 
Bat in Worcester. Die gemeentes doen baanbrekerswerk in die ontwikkeling van kategese materiaal vir 
dowes, ontwikkeling van ’n liturgie vir dowes, “sang”, en die aanwending van die nuutste tegnologie vir 
die bediening aan dowes. Bid vir die werk en die voortgang daarvan totdat elke dowe kan bely: “Jesus is 
die Here”. Die Nasionale Instituut vir Dowes is in 1881 deur die kerk tot stand gebring om vir dowes taal 
te gee, sodat hulle ook die boodskap van Jesus Christus kon ontvang. Tans word dowes ook as predi-
kante en pastore opgelei by Deaf Christian Ministry Africa by NID.  

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. 

 

Aangesien September ons Lentefeesmaand is en ons 
so pas ons groot B-Aksie insameling gedurende 

Augustus gehad het, is daar nie spesifieke insamelings 
vir Barmhartigheid gedurende September nie.  

 

 

Lentefees 2018 - nog net 6 slapies tot 8 September! 
Dankie aan al die dienswerkers wat so flink die kollektelyste teruggebring het! Julle 
is ysters! Nou is dit die konvenors se beurt om almal te skakel wat hulp of skenkings 
belowe het. Dankie vir julle entoesiasme en harde werk! 

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. 
* Skryf in vir die Bergloop in die vierkant vandag: kom 
doen jou inskrywing vir die Bergloop vandag in die 
vierkant en koop jou kaartjies betyds. 
* Kollektelyste by die teetafel: daar is vir oulaas 
kollektelyste by die Teetafel - kyk waar jy kan betrokke 

raak en skryf jou naam op! * Laai betyds 
die Snapscan-toepassing af: Snapcan 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. Laai dit af by http://
www.snapscan.co.za/user.html. 

Geloofsgroei: 3de kwartaal 
In die laaste helfte van die jaar kyk ons na ’n 

paar gewoontes wat Jesus in sy lewe ingebou 
het tydens sy bediening hier op aarde. 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 byeen-
komste gebruik word, is nou ook op die web-
werf beskikbaar vir gebruik in kleingroepe of 

persoonlike Bybelstudie.  

Loslitplakkers te koop 
Loslitdag is op Vrydag, 7 September. Kom koop 
loslitplakkers ten bate van Huis Horison teen 
R10 elk by die kerkkantoor – sommer vir almal 
by jou werk, kantoor 
of besigheid! 

Lamsvleisbestellings 
Aflewering vind plaas op 7 

September (ons sal krediet-
kaartfasiliteite hê).  

Voorafbestellings het onge-
lukkig gesluit, maar daar sal 

wel lamspakkies op die 
Lentefees verkoop word.  
Kom doen jou inkopies 

vroeg om teleurstelling te 
voorkom! 

OF 

Koop een van die lootjies 
op die Lentefees en kyk of 
jy dalk die lam kan wen! 

Lesotho-uitreik 2018 
Die wiele is aan die rol vir hierdie jaar se 

Lesotho-uitreik. Twaalf tieners van ons 

gemeente en Moederkerk gaan weer die 

komende vakansie na Lesotho waar Au-

gust Basson ons ontvang en ons by die 

MISSION op Maphutseng by die mense 

gaan aansluit om hulle te help en hulle 

hande te sterk. 

Hierdie sal die 8ste uitreik na Lesotho 

wees wat ons onderneem. Indien jy wil 

weet hoe jy 'n bydrae kan maak tot 

hierdie uitreik, kontak vir Leon Cronje 

(021 886 5115). Onthou ons ook in julle 

gebede - dat alle reëlings sal vlot, alle 

permitte betyds gereël kan word en alle 

bande hard sal bly. 
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