
 

 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #105 Wêreld Leeudag - spesiaal vir dié van ons wat al 

bevoorreg was om leeus in hulle natuurlike habitat te sien, maar ook vir almal 
wat nog nie hierdie majestieuse koning van die diere in lewende lywe kon 
ervaar nie. Die bewaring van leeus is net so belangrik soos renosters en olifante. 
Leeus word geteel vir geblikte leeujag, vir hul beendere en word wreed doodge-
maak deur mense wat geen omgee in hulle oor het vir die natuur en die grootsheid daarvan 
nie. Daar word geraam dat daar 100 jaar gelede meer as 1 miljoen leeus in die wêreld was. 
Vandag word geskat dat die getal tussen 20 000 en 35 000 is. As 'n mens sien hoe 'n groot 
bohaai in die wildtuine gemaak word as leeus opgemerk word, weet ons mos dat hierdie 
groot katte steeds mense se verbeelding aangryp! Onthou om altyd bewus te wees van die 
feit dat ons natuurlewe bedreig word. Maak mense bewus daarvan dat dit die moeite werd 
is om te bewaar, nie net leeus en renosters nie - elke liewe plant en dier! 

VOORBIDDING: 

Wêreld: Kameroen, Sentraal-Afrikaanse Republiek en Ekwato-
riaal-Guinee. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; 
bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Regering en regerende instansies - kabinet, 
provinsiale regering en stadsraad. 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. Entoesiamse en 
betrokkenheid vir die Lentefeesreëlings. 
Meegevoel: ’n Woord van meegevoel met Chris Conradie (Wegestraat) wie se moeder 
oorlede is. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Carien Theunissen (Pison) en 
Riekie van der Merwe (Rivierbosch). 

Spesiale versoeke: báie dankie aan al die 
skenkings! 
Ons het die afgelope 2 Sondae spesiale versoeke gehad vir 
onder meer meisieskoene vir Jeuguitreik asook potte en 
panne vir gebruik by Jeuguitreik. So was daar ook ’n versoek 
van die Internasionale Studentebediening vir ’n fiets. 
Jeuguitreik bedank almal wat meisieskoene, potte en panne 
aan hulle geskenk het. Weereens ‘n bewys dat iets wat by 
een persoon in onbruik is, groot waarde het vir ‘n ander! Op 
die foto links is Leonardo van Onselen van Flandria by die 
splinternuwe fiets wat hulle geskenk het aan die 
Internasionale Studentebediening. Baie, baie dankie! 

 

 

W E L W E E K  
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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 

 

Sondag 5  Augustus 2018  

          Tema    Broodnodig  

          Teks  Johannes 6: 24-35 

    Prediker    Elzanne van der Westhuizen 

         09:30  Erediens  

         09:30     Kleuterkerk en Junior kategese 

         18:00     Tienerbediening: Jesus Survivor - Leon 
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Is jy nuut by ons? 
Kom gerus ná die 

diens na voor waar 
’n lid van die Be-
diening vir Nuwe 
Lidmate jou sal 

ontmoet. Kom ge-
niet gerus ook ’n 
koppie tee in die 
vierkant en neem 
boeke uit by ons 

eie biblioteek. 

B-Aksie-projek: elke blikkie tel! 
In hierdie ysige week het daar dalk nie soveel reën in ons 

reënmeters beland soos wat ons graag wou hê nie, maar ons 

blikkiemeter het goed gevorder! 

Ons staan tans op 195 blikkies. Baie dankie aan almal wat 

gedurende hierdie week die uitdaging van 10 blikkies aanvaar en 

gebring het. Die blikkie by jou Welweek wil jou hierdie week 

herinner, amper soos ‘n knoop in die oor, om ook jóú blikkie te 

bring, want elke blikkie tel! 

Belangrike kennisgewing  
As gevolg van die Grey/Oranje-naweek en groot uittog na Bloemfon-

tein oor die naweek van 17 tot 19 Augustus, is besluit om ons Nag-

maal te skuif na Sondag 26 Augustus. 

Baie dankie! ’n Groot dankie aan die dames wat weekliks die 

liturgiese ruimte ophelder met die kunswerk-blommerangskikkings. 
Jul kreatiwiteit word raakgesien en jul moeite word baie waardeer. 
 

Baie dankie ook aan al die dienswerkers wat in die weke wat kom met 
die nuutste Welgelegeners en kollektelyste in die wyke omgaan en so 
’n groot bydrae lewer tot die sukses van ons Lentefees.  



 

 

Ma 6/8  Laaste dag vir doopaanmelding vir September. 

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

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

Do 9/8  Nasionale Vrouedag 

Vr 10/8  Skoolvakansiedag 

So 12/8 

09:30 
 
 

Erediens: Leon Cronje 
Geen junior kategese of kleuterkerk agv langnaweek. 
Geen tienerbediening agv langnaweek. 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 6/8  tot  Sondag 12 /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 
Hugenote Kollege was R1 675.50  

Baie dankie!  
Volgende week se deurkollekte gaan 

aan Stellenbosch-Welgelegen 
Gemeente se Noodfonds. 

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 Stellenbosch Nagskuiling: Nagskuiling bied oornagge-

riewe aan hawelose mense teen ’n nominale bedrag. Voedsel en komberse word voorsien 

waar nodig. Nagskuiling se nommer is 021 886 6173 en 

hulle e-pos nagskuling.stellenbosch@gmail.com. Ons ge-

meente se verteenwoordiger is Marietjie Visagé 

(mriki.visage@gmail.com of 082 394 0243). 

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. 

 

 

Baie dankie! 
Christa Vorster en Valencia Josephs kook 
Maandae hier in ons kerk se kombuis kos vir 
40 mense by Nagskuiling terwyl Mbulelo 
Kadji dan altyd help om die swaar bakke te 
dra as die kos afgelewer moet word. Hiermee 
net ’n groot dankie aan almal wat so gereeld 
kos skenk sodat hierdie bediening tot seën 
van die armstes onder ons kan wees. 

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!  

 

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 olifan-
te” 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. 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.  

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

