
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Benin, Ivoorkus en Togo. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; 
bekamping van IS-groep se terreur. Slagoffers van terreur regoor die 
wêreld. 
RSA & Dorp: Waardes en Norme - grondwet, regspleging, houdings en 
optrede. Vigs geïnfekteerdes en Vigs geaffekteerdes. Dwelmafhanklikes 
en -geaffekteerdes. Groter eenheid tussen alle Suid-Afrikaners ongeag taal 
en ras; die armes, werkloses en gemarginaliseerdes in ons samelewing. ŉ 
Geseënde toekoms vir alle Suid-Afrikaners. Droogtegeteisterde gebiede 
regoor die land en die oordeelkundige bestuur van ons waterbronne. 
Bendegeweld op die Kaapse Vlakte en studente geaffekteer deur die Huis 

ten Bosch-brand. Brandslagoffers van die St Francis-brande. Die brande in die reënwoude van die 
Amesone. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die herstel. 
Almal betrokke by kategese, jeugdiens en groepe. Christo en Ina Dippenaar: hulle dogter, Christelle en 
haar man, Gabriel, se dogtertjie Aliyah is baie siek - Krabbe disease. Kom ons dra hulle in ons gebede. 
Om met ‘n dankbare ingesteldheid te leef. Geestelike vernuwing en groei. Dankbaarheid vir die reën. 
Reëlings en betrokkenheid vir ons Lentefees. 
Meegevoel: ‘n Woord van meegevoel met Elmarie, Erik en Marize Viljoen met die afsterwe van Bertie. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: William Allan (Longifolia), Marlene 
Breytenbach (Le Seuer), Ria Harding (Kaneel), Johan le Hanie (Hendrik Boom), Nicolette Smuts 
(Brandwacht-aan-Rivier) en Johann Steyn (La Clémence). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #145 LENTEdag! Ons Afrikaanse vers en liedereskat 

besing graag die lente. Dink maar aan: Dis heerlike lente, die winter’s verby; 
weer nooi berg’ en klowe vir jou en vir my. Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o. Hol-
la-dri-o-ha, hol-la-dri-o! Die bergklim is heerlik, dit hou mens gesond. Die 
vroe-, vroeë môre het goud in die mond. Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o. Hol-la-
dri-o-ha, hol-la-dri-o! Jy ken waarskynlik ook: Al die veld is vrolik; al die voël-
tjies sing; al die kriekies kriek daarbuit’; elke sprinkaan spring. Al die koggelmannetjies kom 
om fees te vier; hier galop ‘n goggatjie, daarso dans ‘n mier. En hoe lekker is dit nie om die 
lente in te wag nie. Na die heerlike reëns en die koue van die winter om weer die son se 
strale op jou vel te voel. Ons leef eintlik so naby aan die natuur. Ons leef so afhanklik van die 
natuur. Hoe kan die mensdom ooit gedink het dat dit ons s’n is om mee te mors? Tel hierdie 
Lentedag opnuut gemors op, waardeer die skepping en die voëltjies se sang. En maak ‘n 
Lentedag-voorneme om meer water te spaar, meer elektrisiteit te spaar, minder te ry en 
meer te loop, en meer te herwin ter wille van ons pragtige skepping.  

Bless a Baby-sakke 
Daar is tans ‘n groot behoefte aan Bless a 
Baby en “drawstring”-sakke. Nuwe 
geknipte lappe vir die sakke het ingekom 
en gewillige stiksters word gesoek om dit 
aan mekaar te stik. Kom kyk gerus in die 
kerkkantoor en help om dié sakke te maak 
vir Paarl Hospitaal. Die nood bly baie groot. 

Kennisgewing  van die kerkraad 

Op die kerkraadsvergadering van 20 Augustus 

is die volgende persone tot die kerkraad ver-

kies: Tot ouderling verkies: Sas Otto (Voorsitter 

Adminkomitee). Tot diaken verkies: Hannalene 

Rossouw (B-wyke). 

 

 

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 r aak.  

Sondag 1  September 2019  

Biddag vi r  Dowes  
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Is jy nuut by ons? Kom gerus ná die diens na voor waar ’n lid van die Bediening vir Nuwe Lidmate jou 
sal ontmoet. Kom geniet ’n lekker koppie tee of koffie by ons Koinonia Kafee in die leeskamer en 

neem boeke uit by ons kerkbiblioteek in die vierkant. 

“Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in 
ewigheid (Hebr 13: 8)” Is Hy werklik? 
 

Hebreërs 13: 1 - 16 

Louis Jonker 

Gebedsgeleentheid (komiteekamer)  

Erediens 

Kleuterkerk en Junior Kategese: Die Here is hier. 

Tee en koffie by ons Koinonia Kafee (leeskamer) 

Kerkbiblioteek in die vierkant 

Jeugdiens: Hemel op aarde - hoop (Elzanne) 

Toerustingskursus: Waar pas die Christendom in tussen al 
die verskillende godsdienste? - Xolile Simon (konistorie) 

Tema 

 

Teks 

Prediker 

08:45 

09:30 

09:30 

10:30 

10:30 

18:00 

18:00 

Baie dankie aan elkeen wat meege-
doen het aan ons blikkies-bouprojek. 
Elke bydrae word opreg waardeer en 
maak ‘n verskil in ons gemeenskap 
aan diegene wat dit so nodig het. 
Deur die loop van die volgende week 
sal al hierdie blikkies en droë voedsel 
versprei word na die Voedingsaksie, 
ACVV, Nagskuiling en Stellemploy.  

ONS KANTOORURE is Ma: 09:00 - 13:00  Di - Vr: 08:00 - 13:00 

Ons Jeugproduksie 
vind vanjaar plaas op Sondag, 

13 Oktober om 19:00 in die 
kerk. Die kinders oefen 

omtrent hard en die dekor is 
amper klaar. Maak seker jy 

woon dit by! 

Ons Blikkiesmuur is voltooi!  



 

 

Ma 2/9  Laaste dag vir doopaanmelding vir Oktober 

Di 3/9 10:00 Bybelstudie by Bonheur. 

Wo 4/9 
09:00 & 19:00 

 
Geloofsgroei Byeenkomste in die konsistorie. Almal is welkom 
Geen Marktafel en Kuiertafels (agv voorbereidings vir Lentefees) 

Vr 6/9  Universiteitsvakansie 

Sa 7/9  LENTEFEES 

So 8/9 

09:30 
09:30 
10:30 
18:00 

Erediens: Leon Cronje (Lentefees Dankdiens) 
Kleuterkerk en Junior Kategese: Die God van Israel is God. 
Tee, koffie en saamkuier by ons Koinonia Kafee 
Jeugdiens: Hemel op aarde - deur ons (Elzanne) 

PROGRAM VIR DIE VOLGENDE WEEK: Maandag 2 /9  tot  Sondag 8 /9  

            Bankbesonderhede    NG Gemeente Stellenbosch -Welgelegen 
Stellenbosch-Welgelegen NG Kerk (Nedbank)    Telefoon: 021 886 5975  
 Takno: 149 821   Rekno: 149 8046 320    E-pos: skriba@stelwel.co.za  

Die deuroffer vandag gaan aan die 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 predikante en pastore opgelei by Deaf Christian Ministry Africa by NID.  

Die deuroffer verlede week aan Stellenbosch Voedingsaksie was R2 190. 
Baie dankie!!  

Volgende week se deuroffer gaan aan Huis Horison. 

Herwinning Die gemeente se herwinningsinisiatief het nou baie groter geword. In die 

vierkant by die houers waar ons papier herwin vir Huis Horison, is daar nou houers vir elek-
troniese en elektriese toerusting, asook vir energiebesparende gloeilampe, batterye en ou 

selfone. Jy kan selfs drukkers en ander rekenaartoerusting wat stukkend is, of 
elektroniese speelgoed met batterye in, bring. Die GROEN-bediening van die 
gemeente sal sorg dat die items wat u bring vir herwinning, by die regte 
maatskappye uitkom wat hierdie skadelike afval op die regte manier hanteer en 
herwin. 

Toerustingskursus vanaand - kom verbreed jou kennis 
Die Leer- en Aktuele Sake-diensgroep bied weer ’n gespreksgeleentheid oor 
leerstellige en aktuele sake aan. Die tema vanaand is: Waar pas die Chris-
tendom in tussen al die verskillende godsdienste? Kom verbreed jou kennis 
vanaand oor hierdie onderwerp wanneer Xolile Simon (prof in Sending- en 
Godsdiensstudie by die Fakulteit Teologie, US) meer hieroor gaan deel. 
18:00 tot 19:00 in die konsistorie. 

 

 

In hierdie kwartaal kyk ons verder na die 
verhaal van die Emmausgangers soos ons dit 
lees in Lukas 24:13-35 om ons te help om 
iets meer te verstaan van Koinonia. Nadat 

hulle oë oopgegaan het en hulle vir Jesus herken het, sê die Emmausgangers vir mekaar: Het 
ons harte nie warm geword nie? Toe Jesus saam met hulle is en die Skrif uitlê, word hulle 
harte warm. Iets in die gemeenskap met God raak ons lewens aan dat ons harte warm 
word. ‘n Belangrike aspek is dat die Skrif hulle voorberei het sodat hulle oë kon oopgaan en 
hulle vir Jesus herken. ‘n Belangrike aspek van Koinonia is om saam met mekaar die Bybel te 
lees en by mekaar te hoor wat God vir ons elkeen sê deur sy Woord. Terwyl ons ook as ge-
meente nadink oor geestelike verdieping, is dit baie belangrik dat ons ook as geloofsge-
meenskap saam die Bybel lees ... dan sal ons harte ook warm word vir God en mekaar.  

Betaal met 
SNAPSCAN 
(onthou om  
’n verwysing 
in te tik.) 

Loslitplakkers te koop teen R10 
elk by die kerkkantoor ten bate 

van Huis Horison. Loslitdag is 
vanjaar op Vrydag, 6 September. 

Ondersteun op hierdie manier 
mense met gestremdhede. 

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 2019 - nog net 6 slapies tot 7 September! 
Dankie aan al die dienswerkers wat so flink die kollektelyste terugge-
bring 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 ge-
durende kantoorure. 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 (@ R20 per persoon) en koop etekaartjies (@ R50 per 
persoon): kom doen vandag jou inskrywing vir die Bergloop by die Koinonia Kafee 
en koop jou etekaartjies betyds! 
* Lentefeeslyste by die Koinonia Kafee: daar is vir oulaas kans om jou naam op die 
Lentefeeslyste te sit - kyk waar jy betrokke kan 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. 

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

