
 

Geroep Gewillig Gestuur                                 April 2019 

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. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Naaldwerkspan werk hard in 2018! 

Die Naaldwerkbediening het in 2018 hard 
gewerk en het die volgende items 
gemaak: * 130 kombersies * 126 baba-
jurkies * 16 lakens * 38 Bless-a-Baby-sakke 
(137 sakke is ook tuis deur ander gemeentelede 
gemaak) * 49 voedingsborslappe * 31 plekmat-
jies * 40 blokfluitsakkies * 20 musiekstaander-
sakke * 20 potloodsakkies. 

 

Teken in op o
ns 

E-Nuusbrief.  

GAAN NA 

WWW.STELWEL.CO.ZA 

KIES “KONTAK ONS” 

EN VOLG DIE STAPPE.   

ONS VIER DANKBAARHEIDSMAAND IN MEI EN SLUIT AF MET ’N DANKDIENS OP SONDAG 26 MEI OM 09:30. SAAM 

MET HIERDIE UITGAWE VAN DIE WELGELEGENER SOU JOU DIENSWERKER OOK ’N 

“DANKBAARHEIDSMAAND-PAKKIE” AFGELEWER HET. 

Dié pakkie bestaan uit ’n Dankbaarheidsmaandkoevert met ’n uitnodiging na ons Dankdiens op Sondag 26 Mei om 09:30, asook ’n Dank-

baarheidsmaandpamflet met ’n opsomming van al die belangrikste syfers wat ons inkomstes en uitgawes reflekteer. Jy kan jou bewys van 

elektroniese betaling in die koevert plaas of as jy dit verkies, kontant of ’n tjek daarin sit. 

Bring die koevert saam op Sondag 26 Mei - jy is spesiaal genooi! 

Ons het op Sondag 10 Maart ‘n tee vir nuwe lidmate in die kerksaal ná die 

erediens gehou. Die lede van die Nuwe Lidmaatbediening, leraars, hul 

gades en kerkpersoneel het die nuwe lidmate wat die tee kon bywoon, ver-

welkom. Ons hoop julle almal voel al goed tuis!  

W elkom aan die volgende nuwe lidmate wat sedert 2018 by ons 
aangesluit het: Pieter en Lizette Robinson, Pierre, Marié, Rita, Tjaart 

en Wienand van der Walt, Petro Marais, Meiring, Debbie, Morné, Anél en 
Renier van der Merwe, Maretha Prins, Eddie en Esmé Bosman, Jeanne en 
Jacques Ensink, Johan, Liesel en Joe Muller, Dalene en Tessa de Beer, Dana, 
Annemarie, Femke en Jana Swanepoel, Sampie, Juanita, Ferdi en Mieke 
Booysen, Jolette en Lané Barnard, Jahndré, Hanmari, Ian en Ben du Toit, Ben, 
Lizl, Minke en Mikal Badenhorst, Theuns, Nicolette, Mian en Johan Smuts, 
Heléne Spies en Retha de Beer.  

Ons sê welkom aan ons  

NUWE LIDMATE 



 

  

  

Só het jy al hierdie jaar’n 
VERSKIL GEMAAK 

Ons gemeente het R15 000 bewillig vir die fonds wat gestig is om die brandslagoffers 

van Wupperthal te help. Baie dankie ook vir elkeen wat die skakel gevolg het wat In 

ons E-nuusbrief gepubliseer is en donasies direk in dié brandfonds gemaak het.  

’n Tafel vol toiletware, 

grootmensdoeke, 

beddegoed en 

handdoeke vir HUIS 

HORISON tydens 

Maart se B-Aksie 

insameling. 

Leon Cronje kon vroeg in Januarie 'n hele 

trollie vol skryfbehoeftes by Jeuguitreik gaan 

aflaai - gereed vir die kinders se nuwe 

skooljaar! Baie dankie aan almal wat bygedra 

het om dit moontlik te maak.  

Twee leerders van Lindelani 

Plek van Veiligheid het die kerkkan-

toor besoek en 'n reuse dankie-sê-

kaartjie vir ons gebring wat hulle self 

gemaak het. Hulle het ons gemeente 

baie mooi bedank vir ons onder-

steuning en die versekering gegee 

dat hulle weer eendag by ons sal 

kom kuier. 

AS JULLE SWYG, SAL DIE KLIPPE UITROEP 
Daniël Louw het oudergewoonte weer 
vanjaar ’n rangskikking voor in die kerk 
gemaak wat tydens die sewe weke van 
Lydenstyd gedurig aangepas word en 
nuwe elemente bykry. Die tema vanjaar 
is, “As julle swyg, sal die klippe uitroep.” 

SEWE-WEKE-PREEKREEKS 
Ons gemeente het weer vanjaar saam 
met ander gemeentes in Stellenbosch die  
Sewe-Weke-preekreeks gevolg. Vanjaar 
se tema was “7 weke met ritmes vir die 
lewe”. Elke week se ritme is gesimboliseer 
deur ’n bepaalde simbool: 1. spieël, 
2. muurprop, 3. pot, 4. legkaart, 5. plant, 
6. wekker en 7. sirkel. Elke week se 
skrifgedeeltes het jou laat nadink oor ’n 
spesifieke geloofsritme en hoe dit ons 
daaglikse lewens wil vorm en beïnvloed 
as volgelinge van Jesus. Daar is nog boe-
kies beskikbaar in die kerkkantoor, indien 
jy die reeks misgeloop het en dit op jou 

eie of in jou Bybelstudiegroep 
wil gebruik.  



 

 

TRANE VLOEI MET VERRASSING -OOIEVAARSTEE  

Ons verras vir Valencia! 
Valencia Josephs, ons regterhand by 
die kerk en ook deesdae afloskoster, 
het in Desember onverwags ouma 
geword van 'n gesonde babadogter-
tjie. Die kerkpersoneel, teetuin-
dames en 'n paar vroue uit die ge-
meente wat al baie jare saam met 
Valencia in die kerkkombuis werk 
tydens funksies, het haar verras met 
'n ooievaarstee. Die trane het be-
hoorlik gevloei en die verrassing was 
GROOT!  

 ONS BEJAARDES IS 
aan die gang! 

BAIE DANKIE aan Johan 
en Sannie Odendaal wat 
gesorg het vir die groot 
verskeidenheid vrugte en 
hul inisiatief met die 
Bybelvasvra. Baie dankie 
ook aan Laetitia Vogel en 
Maretha Prins asook kerk-
personeel wat gehelp het 
met die voorbereiding van 
die tafels. Die tafels het 
pragtig gelyk - voorwaar 
’n fees van vrugte! 

Die Sonderbriekers se vrug-
tefees wat in Februarie hier 
by ons kerksaal gehou is, 
was omtrent ’n feestelike 
affêre! Die heerlikste 
verskeidenheid vrugte, kase, 
brode en ietsie vir die soe-
ter tand het die tafels laat 
kreun. ’n Bybelvasvra, lek-
ker musiek en natuurlik die 
goeie geselskap van vriende 
en vriendinne, het die dag 
nóg lekkerder gemaak. Vol-
gende jaar maak ons beslis 
weer so! 



 

 

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! 
 

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 

…………………………………………………………………………………………. 

bely hul Geloof 
Twintig jongmense 

Baie geluk aan ons nuwe 

belydende lidmate wat 

op Sondag, 10 Februarie 

belydenis van geloof 

gedoen het. Seën en 

voorspoed op julle 

pad vorentoe. 

skop af met Wilhelm Verwoerd 
2019-AANDBYEENKOMSTE 
…………………………………………………………………………………………. 

W ilhelm Verwoerd het oor twee Sondagaande met ons kom gesels oor sy 
boek, Bloedbande. Die deurlopende tema van die twee gesprekke was 

versoening en om vredemakers te wees. Wouter van den Heever het ’n paar 
punte neergepen wat vir hom uitgestaan het en wat van toepassing op ons eie 
lewens kan wees: 
* Hoe kan ons mense bymekaarbring wat diep van mekaar verskil, elkeen met sy/
haar pyn van die verlede? * Jy kan nie ‘n pad saam met mense stap as jy nie self 
die pad gestap het nie. * Luister ons genoeg na ons eie familie en ouers? 
* Wilhelm is baie versigtig vir morele arrogansie. As hy ’n vinger wys na sy oupa, 
wys daar drie vingers terug na homself, want hy was ook deel van die (apartheid)
sisteem.* Die konflik in Suid-Afrika is diepliggend en ons moet met insig en 
deernis daarna kyk. * Die NG kerk het ‘n baie belangrike versoeningsrol om te 
speel en juis as vredemakers. In hierdie proses moet ons tyd bymekaar deurbring 
en dit vereis voorbereiding, ver reis saam met mekaar, saamstap, medelye, die 
regte gesindheid en bereidwilligheid om na mekaar se lewensverhale en stand-
punte te luister. 

Bloedbande help 'n mens om na te dink oor jou eie land en jou eie familie. Die 
boek daag jou uit om bewus te word van ander mense en kulture en om met insig 
en wysheid na ander te luister.  


