
 

Geroep Gewillig Gestuur                                November 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. 

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

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 2020! 

Elzanne van der Westhuizen is die leraar aan diens gedurende die vakansie tot 25 Desember (elzanne@stelwel.co.za / 074 144 9226) en vanaf 

26 Desember is Leon Cronje die leraar aan diens (leon.cronje@stelwel.co.za / 071 686 9424). 

 
Ons weet dat ons as dissipels van Jesus anders be-
hoort te leef as mense wat nie die Here dien nie. Dit wat 
ons lewens rig en stuur, is tog God se liefde en onver-
diende genade. Die uitdaging is dan ook altyd om op 
alle lewensterreine ons Christenskap uit te leef. Die een 
manier hoe ons dit kan regkry, is deur meer bewustelik 
te leef. Eerstens bewus van die feit dat God altyd oral 
rondom ons aan die werk is. Ons is dikwels net te besig 
en gejaagd om Hom raak te sien. So sien ons ook nie 
ons medemens raak nie, want ons het te veel van ons 
eie dinge om te doen. Met 2020 se jaartema wil ons 
voortbou op dit wat ons reeds hierdie jaar aan begin 
werk het: Geestelike groei en verdieping bly ’n saak 
waarmee ons nooit klaarkry nie! Om bewustelik te lewe 
is om jouself gedurig te herinner wie jy is en Wie s’n jy 
is. Dit is om in die daaglikse sleurtake van jou lewe die 
Here raak te sien. Dit is om die Here in die natuur raak 
te sien en by die aanskoue van ’n skoenlapper die Here 
te eer. John Ackermann gebruik die woorde: stop, kyk, 
luister ... om ons te help om meer gereeld in ons dag 
van God bewus te leef. Ons lei ons jaartema in 2020 in 
met ’n preekreeks gedurende die eerste ses Sondae 
van die eerste kwartaal. Die temas is: Bewus van God, 
Bewus van die wêreld, Bewus van die skepping, Bewus 
van ander en Bewus van mekaar. Ons sal dan deur die 
res van die jaar geleenthede skep om verder te groei in 
ons bewussyn van God en mekaar en God se skepping. 

Ons jaartema vir 2020: 

DISSIPELS LEEF BEWUSTELIK!   
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Die groot verpakking 
van die Kersprojek het 
op Woensdag, 27 
November plaasgevind. 
Die pakkers het soos 
miere beweeg, elkeen 
besig met sy of haar 
werk. 

A ltesaam 70 
gesinskospakkies 

en 650 lekkergoedpakkies is verpak vir Voedingsaksie, ACVV, Stellemploy 
en Eikiehart. Dan is daar ook nog  geskenkies toegedraai vir Geluksoord, 
Eikiehart en Paarl Hospitaal se Neonatale Eenheid. Toiletware, skoon-
maakmiddels, skryfbehoeftes en lekkers is ook verdeel en só kon ABBA, 
Nagskuiling, Safehouse en Jeuguitreik 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.  

KERSPROJEK 
 Die groot verpakking van ons 

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

Feestelike afsluiting! 
Die Klub-Sonder-Brieke se afsluiting was vanjaar by 
die Blue Creek-opstal van Piet Smal. Sowat 45 se-
niors het die inisiatief en veelsydige talente van ons 
leraars ervaar. Hulle het getoon dat hulle nie net 
geskoolde bedienaars van die Woord is nie, maar 
ook gasvrye en bekwame spyseniers! So tussendeur 
die smul aan die heerlike ete, is ou vriendskappe 
bevestig, nuwes gesluit en kon almal met groot 
dankbaarheid huiswaarts keer in die wete dat nog 
’n jaar feestelik afgesluit kon word.  

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



 

 

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. 

 

B-AKSIE 
Hoogtepunte 

BEKERTJIESONDAG: 
Vanjaar het ons ons 
bekertjies na Calvinia 
gestuur waar dit onder 
kinders  uitgedeel is 
wat deur die erge 
droogte daar geraak 
word. Ons kon 189 
kinderharte bly maak 
en het ook water en 
bederfpakkies vir 
boervroue uitgedeel!  

ONS BOU MET BLIKKIES IN AUGUSTUS: Die finale aantal blikke wat 
ons ingesamel het, was 1 334! Ons kon ruim skenk aan Voedings-
aksie, Stellenbosch Nagskuiling, die ACVV en die Eikiehart se kos-
kratprojek. Dankie vir elkeen se bydrae! 

PAARL HOSPITAAL NEONATALE EENHEID: 
Die pragtigste en fynste, kleinste mussies, truitjies, 
jurkies en kombersies vir die vroeggebore babas by 
die Paarl Hospitaal se Neonatale eenheid. 

BLESS-A-BABY deel hul dank teenoor 
ons gemeente op sosiale media! 

Daar was omtrent breë glimlagte toe 
die drywer en helpers van HUIS 
HORISON die skenkings van toiletware 
vroeër in die jaar vir die inwoners by 
ons kom oplaai het.  

ONS HELP STELLEMPLOY nie net deur die vervoerkoste van behoeftige 
studente te borg nie, maar soms ook met kospakkies en klere. Onlangse 
suksesverhale sluit in Divine (van Vlottenburg) wat ’n permanente pos 
aangebied is en so ook Michelle (van Simondium) wat binne 9 maande nadat 
sy haar kursus voltooi het, bevorder is. Op hierdie maniere help ons gemeente 
om ook die kwesbare mense in ons gemeenskap te bemagtig sodat hulle ’n 
kwalifikasie kan bekom om vir hulself en hul gesinne te sorg. 

HUIS TEN BOSCH het ’n skenking van 
R5 000 van ons gemeente ontvang wat 
hulle kon aanwend om die meisies, 
wat alles in die brand in Augustus 
verloor het, te help met aankope.  

Ons ondersteun 
JAMESTOWN SOUNDS 
finansieel deur die jaar 

en bederf hulle ook 
graag met verrassings 

wanneer van hulle leer-
linge jaarliks by ons ge-

meente kom optree.  



 

 

 ONS JEUG IS 

ONS JUNIOR KATEGESE SLUIT DIE JAAR AF 

Heerlike Piekniek by die kerk! 

KINDERKAMP 
Ons jaarlikse kinderkamp was weer ’n bedry-

wige naweek toe 24 graad R tot 7’s saam met 

6 leiers by Die Eiland in Jonkershoek gaan 

kamp het! Die naweek was gevul met baie 

pret, plesier en oomblikke saam met God.  

Ons Jeugproduksie, 
VRYGEMAAK, het 
die verhaal vertel 
van Moses wat deur 
God gestuur is om 
die Israeliete uit die 
mag van die Egipte-
nare te bevry. Ons 
Jeug het dié storie 
van GELOOF en 
HOOP treffend 
uitgebeeld - van ’n 
brandende bos tot 
springende paddas 
en ’n rivier wat in 
bloed verander het! 
Welgedaan!! 

NEGENDE LESOTHO-UITREIK! Altesaam 13 tieners het saam met Leon en 
Anette Cronje en Elzanne van der Westhuizen tydens die September-
vakansie 2 200 km heen en weer  gereis om August Basson en die mense 
van Maphutseng in Lesotho se hande te gaan sterk.  

aan die gang! 

Die afsluiting was ’n lekker piekniek waar ons saam 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. 



 

Seënwens vir 2020 

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
20

 

BANKBESONDERHEDE 
NG Kerk Stellenbosch-Welgelegen 

Nedbank Stellenbosch 
Takkode: 149 821 

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

Snapscan-betalings ook welkom! 
 

19 Januarie  Indeling van Kategese 

14 Februarie  Valentynsdag 

16 Februarie  Nagmaal & Belydenisaflegging 

26 Februarie  Aswoensdag 

14 Maart  Herfsfees 

15 Maart  Graad 1-Sondag 

9 April   Tenebrae Diens 

10 April  Nagmaal - Goeie Vrydag  

12 April  Paasfees 

10 Mei   Moedersdag 

21 Mei   Hemelvaart 

25 - 28 Mei  Pinksterdienste 

31 Mei   Dankdiens & Dankbaarheidsete 

31 Mei   Pinksterfees & Nagmaal 

21 Junie  Vadersdag 

21 - 23 Aug  Belydeniskamp (Disakloof) 

30 Augustus  Nagmaal 

30 Augustus  Barmhartigheidsondag 

5 September  Lentefees 

18 - 27 September Lesotho-uitreik 

4 Oktober  Matrieksondag 

16 - 18 Oktober Kinderkamp (Die Eiland) 

25 Oktober  Hervormingsfees & Nagmaal 

30 Oktober  Bybelfees 

8 November  Graad 7-Sondag & Bekertjies 

8 November  Kategese afsluiting 

22 November Sondag van Christus die Koning 

25 November Kersprojekverpakking 

29 November 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 

BYBELNAGTE 

…………………………………………………………………………………………. 

God wat geregtigheid herstel? 

I n ons gemeente se Hervormingsdaggetuienis (2017) word daar bely dat ons glo 
aan ’n “God wat die krete hoor van hulle wat uitroep te midde van hulle erva-

rings van nood, verontregting, pyn 
en ontworteling”. Kortom, die 
“God wat geregtigheid herstel”.  

Wat beteken dit dat ons bely ons 
glo in God wat geregtigheid her-
stel? Hoe praat Bybeltekste oor die 
aard van God se geregtigheid? Hoe 
kan die Bybel ons dan ook help om 
te dink en te praat oor geregtig-
heid? Wat is die verband tussen 
geregtigheid en restitusie? En wat 
behoort die (NG) kerk se rol te wees 
binne restitusieprosesse? 

Die paneelgesprek met Louis Jonker 
(Fakulteit Teologie, US) en Deon 
Snyman (Restitution Foundation) en 
vrae-sessie daarna was interessante 
stof tot nadenke vir elkeen wat van-
jaar se Bybelnagte bygewoon het. 

Leon en Charl Cronje het in Oktober aan die GUNrun in Kaapstad deelgeneem. 
Hulle het geld ingesamel vir Bybels vir Christene in lande waar mense nie Bybels 
het nie en selfs nie mag hê nie. Geopende Deure ondersteun Christene in hierdie 
lande en voorsien Bybels en ander hulp aan vervolgde Christene. Deur borg-
skappe het Leon en Charl R10 000 ingesamel! Vir R60 kan Geopende Deure 'n 
Bybel vir iemand gee wat nog nooit ’n Bybel gehad het nie. Dankie vir almal se 
ondersteuning - ook die gemeente se ondersteuning met ’n donasie van R10 000 
vir Bybels aan Geopende Deure. 

hardloop vir Bybels 
LEON & CHARL  


