
 

Geroep Gewillig Gestuur                                November 2018 

Die Welgelegener 
C H R I S T U S  I S  D I E  H E R E  
Daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou … Om so sy groot opdrag uit te leef. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

AAN ALMAL WAT DIE VAKANSIE SO BEVOORREG IS OM MET VAKANSIE TE KAN GAAN: VEILIG REIS, GOED RUS EN 
BEHOORLIK BATTERYE HERLAAI! ONS SIEN UIT NA ’N VOL, GESEËNDE EN VOORSPOEDIGE 2019! 

Monty Sahd is die leraar aan diens gedurende die vakansie tot 25 Desember (mpsahd@mweb.co.za / 083 449 2461) en vanaf 26 Desember is 

Elzanne van der Westhuizen die leraar aan diens (elzanne@stelwel.co.za / 074 144 9226). 

…………………………………………………………………………….. 

 

T 
esame met hierdie uitgawe van Die Welgelegener 

sal jy ook die almanak vir 2019 ontvang. Die al-

manak is ons geskenk aan jou - ons hoop dit kom 

baie handig te pas gedurende die hele 2019! Daar is 

heelwat ekstra inligting op die agterste blaaie - ons hoop 

jy vind dat dit interessante leesstof ook is! 

Soos wat ons al hoe meer oorskakel na elektroniese 

media en daarmee saam ook ons deel as ’n Groen Ge-

meente wil doen, wil ons al hoe minder papier gebruik 

en papier druk. Daarom dan van nou af net die vier-

bladsy Welgelegener en nie meer ’n twaalf-bladsy soos 

in die verlede nie. 

Die meeste foto’s en artikels word deesdae op ons web-

werf gelaai - gaan loer dus gereeld by 

www.stelwel.co.za as jy graag al die nuus wil lees en al 

die aksie in foto’s wil sien. 

Ons wil jou ook aanmoedig om op ons E-Nuusbrief in te 

teken. 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 ’n vriendelike hallo-

sê van die kerkkantoor om jou te herinner aan alles wat 

gedurende die naweek en komende week gebeur, 

asook nuus waar jy betrokke kan raak of kan help! Daar 

is ook skakels op die nuusbrief wat jou neem na ons 

webwerf met preke, materiaal vir Geloofsgroei en Huis-

geloof wat afgelaai kan word, asook ekstra inligting, 

foto’s en stories van gebeure en aksies wat by die kerk 

plaasgevind het. 

Skakels wat jou direk neem na persone met wie jy kan 

skakel as betrokkenheid of hulp gevra word, word ook 

gelaai - ons probeer die kommunikasiekanale so maklik 

as moontlik vir jou maak! 

Ons jaartema vir 2019 

DISSIPELS GROEI SAAM 

NADER AAN CHRISTUS 

DEUR DIE GEES.   
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Die groot verpakking van die Kersprojek het 
op Woensdag, 28 November plaasgevind. 
Die pakkers het soos miere beweeg, elkeen 
besig met sy/haar werk. 

A ltesaam 67 gesinskospakkies en 671 
lekkergoedpakkies is verpak vir 

Voedingsaksie, ACVV, Stellemploy en 
Eikiehart. Dan is daar ook nog 22 geskenkies 
toegedraai vir Huis Horison, 51 vir 
Geluksoord en 50 vir Paarl Hospitaal se 
Neonatale Eenheid. Toiletware, skoonmaak-
middels, skryfbehoeftes en lekkers is ook 
verdeel en só kon ABBA, Nagskuiling, 
Safehouse en Jeuguitreik ook deel in die 
groot bederf. Baie dankie aan almal wat 
bygedra het, hetsy om produkte of kontant te skenk of om te help met 
die verpakking. Enige bydraes is steeds baie welkom en sal voor Kersfees 
onder die noodbehoewendes in ons gemeenskap versprei word. 

Feestelike verpakking van ons 

KERSPROJEK 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nagskuiling word bederf! 

Ons Nagskuiling- 
kookspan het die 
mense by Nag-
skuiling bederf met 
’n Kersete van 
hoender, koringslaai, 
wortelslaai en trifle. 
Baie dankie Christa 
Vorster en haar span! 



 

 

Só het jy deur die jaar ’n  
VERSKIL GEMAAK 

DANKIE VIR AL DIE SKENKINGS! 
Versoeke van organisasies wissel van die 
insameling van meisieskoene tot die insameling 
van potte, panne, fietse en duvets - noem maar 
op! Wat by een persoon in onbruik is, het groot 
waarde vir ’n ander en so maak ons die hele tyd ’n 
verskil in ander se lewens. 

Ons breiers hou lyfies warm! Hierdie groepie kinders van ’n kleuterskool in Jonkers-
hoek voel gekoester en heerlik warm, danksy die breiers van Welgelegen Gemeente 
(foto links). Die personeel van die ACVV was baie opgewonde oor die pragtige serpe, 
musse en truitjies wat hulle kon uitdeel (foto regs). 

 

B-AKSIE 
Hoogtepunte 

Elke blikkie tel! Die finale aantal blikke wat 
ons ingesamel het, was 1 428! Ons kon ruim 
skenk aan Voedingsaksie, Stellenbosch 
Nagskuiling, die ACVV en die Eikiehart se 
koskratprojek. 

Kinders by Jeuguitreik word verras!  Uit die 
Barmhartigheidsbegroting is R3 000 bewillig 
vir Jeuguitreik. ’n Bybelstudiegroep in ons 
gemeente het die verantwoordelikheid 
geneem en vir die 18 kinders by Jeuguitreik 
’n pakkie bestaande uit toiletware en ander 
bederfies gekoop en gaan aflewer. 

Armsvol 
komberse en 
reënbaadjies in 
die winter-
maande! 

Bekertjiesondag: 
77 Kinders 

van Lindelani Plek 
van Veiligheid weet 

dat daar omgee-
mense 

is wat aan hulle in 
die Kerstyd dink. 

Naaldwerkbediening se sakkies vir 
musiekinstrumente en staanders vir die 
Jamestown Sounds Musiekprojek. 

’n Splinternuwe fiets geskenk deur Flandria aan 
die Internasionale Studentebediening toe ons die 
versoek in die Welweek plaas. 

’n Groot dankie van Nagskuiling vir ons ge-
meente wat so gereeld kos skenk en die kos 
wat ons Maandae vir hulle maak. 



 

 

 ONS JEUG IS 
aan die gang! 

OM JUNIOR KATEGESE VIR DIE JAAR AF TE SLUIT! 
Pret met Minute to win it 

UITVERKORENE 
DANKIE aan almal wat van ons Jeug se dans-
en-drama-produksie so ‘n groot sukses 
gemaak het. 

’n Spesiale dankie aan Tijané Visser wat die 
produksie geskryf het en op die planke ge-
bring het. Dit was regtig inspirerend! 

Die donasies wat op die aand gegee is, was 
R4 800 en dit is alles geskenk aan die 
“Becoming Kids”-projek van Stellumthombo.  

Die afsluiting was ’n lekker party-
tjie waar ons “Minute to win it” 
gespeel en roomys geëet het. Dit 
is tog so noodsaaklik om pret te 
hê, ook by die kerk, en te weet 
dat Jesus nie ’n pretbederwer is 
nie. So speel-speel leer ons saam 
en groei ons in ons liefde vir 
Jesus en mekaar. 

By die kinderkamp 
het ons sjokolade 
geproe, was ons 
talentvol en het 
ons gespeel, gelag 
en gesing. Dit was 
voorwaar heeltyd 
speeltyd - van lek-
ker Bybellesse oor 
my identiteit in 
Christus tot die 
paling wat ons uit 
die rivier verjaag 
het!  

DONGA 
REHABILITASIE 
OP ONS 
LESOTHO-UITREIK: 
Ons bou ’n muur van klip 
en takke in die donga om 
die watervloei stadiger te 
maak sodat die grond wat 
wegspoel daar neergelaat 
kan word en die donga 
stelselmatig weer 
opvul. Die dongas is 
regtig groot in Lesotho! 



 

Seënwens vir 2019 

Die Here is voor julle om die pad vir julle gelyk te maak. 

Die Here is langs julle om julle in sy arms toe te vou. 

Die Here is agter julle om die aanvalle van die vyand af 

te slaan. 

Die Here is onder julle om julle te dra as julle mag val. 

Die Here is rondom julle om julle te beskerm. 

Die Here is bokant julle om julle te seën. 

Die Here is binne julle om julle te lei na sy wil. 

So seën die drie-enige God julle, 

van nou af tot in ewigheid. 

BELANGRIKE 

DATUMS 20
19

 

BANKBESONDERHEDE 
NG Kerk Stellenbosch-Welgelegen 

Nedbank Stellenbosch 
Takkode: 149 821 

Rekeningnommer: 149 804 6320 
Verwysing: Naam, Van & Waarvoor 

Snapscan-betalings ook welkom! 
 

13 Januarie  Indeling van Kategese 

27 Januarie  Nagmaal 

10 Februarie  Belydenisaflegging 

1 - 3 Maart  Tienerkamp (Mizpah) 

6 Maart  Aswoensdag 

7 April   Graad 1-Sondag 

19 April  Goeie Vrydag 

21 April  Paasfees 

26 Mei   Dankdiens 

30 Mei   Hemelvaart 

2 Junie  Belydenisaflegging 

3 - 6 Junie  Pinksterdienste 

9 Junie  Pinksterfees & Nagmaal 

18 Augustus  Nagmaal 

25 Augustus  Barmhartigheidsondag 

30 Aug - 1 Sep Belydeniskamp (Disakloof) 

7 September  Lentefees 

8 September  Lentefees Visiefees 

20 - 28 September Lesotho-uitreik 

6 Oktober  Matrieksondag 

18 - 20 Oktober Kinderkamp (Die Eiland) 

27 Oktober  Hervormingsfees & Nagmaal 

10 November Graad 7-Sondag & Bekertjies 

24 November Sondag van Christus die Koning 

27 November Kersprojekverpakking 

1 Desember  Kerssangdiens 

25 Desember  Kersdag 

NG Kerk Stellenbosch-Welgelegen 
Buitekring 6, Dalsig 
Stellenbosch, 7600 
T    021 886 5975 
F    086 606 9959 
E    skriba@stelwel.co.za 
W   www.stelwel.co.za 

MARKTAFEL 

…………………………………………………………………………………………. 

Lekker kuiertyd by ons 

Die Marktafel en Kuiertafels op 
Woensdae gedurende skoolkwartale 
bly steeds ’n treffer! Kom kuier saam 
met die Geloofsgroeiers vanaf 10:00 
of kom vroeër en maak jou mandjie 
vol met pasteie, seisoenale vrugte, 
beskuit, koekies en soet verrassings. 
Soms is daar ook wegneemetes soos 
kerrie-en-rys, jaffles of sop … of drink 
net ’n lekker koppie koffie en kuier 
saam! Ons is weer oop op 
16 Januarie 2019. 

Is ons teologies opge-
wasse vir die oom-
blikke van waarheid 
van ons tyd? Het ons 

enigiets uit sulke oomblikke van waarheid uit ons eie verlede geleer? En waar-
heen is die NG Kerk in Suid-Afrika op pad, gegewe hoe ons oomblikke van waar-
heid hanteer – en in die verlede hanteer het? Jaap Durand, Robert Vosloo, Louis 
van der Riet en Jacobie Visser het vanjaar as paneel opgetree by Bybelnagte met 
Nadia Marais wat die gesprek gelei het. Die dokumentêre film oor Johan Heyns, 
eertydse moderator van die NG kerk wat apartheid baie sterk teengestaan het en 
in ’n sluipmoordaanval doodgeskiet is, is ook vertoon.  

vra indringende vrae 
BYBELNAGTE 2018 


