
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Siprus, Griekeland en Turkye. Oplossing vir konflikte [Palestyne-Israel]; 
bekamping van IS-groep se terreur. Slagoffers van terreur regoor die wêreld. 
Die verwoestende brande in Australië. 
RSA & Dorp: Christengemeenskap - verskillende kerke en leiers, Christenmense 
in hulle werk en leefplekke. 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. Vloedslagoffers in Kwa-
Zulu Natal. Bendegeweld op die Kaapse Vlakte. Geweld teenoor vroue en kinders. Vir hoop in 
die gemeente van Calvinia. 
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behandeling en aan die 
herstel. Almal betrokke by kategese, jeugdiens en groepe. Om met ‘n dankbare ingesteldheid 
te leef. Geestelike verdieping en groei.  
Meegevoel: Meegevoel met Nina van Niekerk (Forelle) wie se pa oorlede is. Ons dink ook aan 
Everhard en hul seuns, Jaco en Dawie. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Johan Basson (Sultan) en Sakkie 
van der Vyfer (Nederburg). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #156  Ons is hopelik almal al so effens groen. Ons bespaar water en elektrisiteit 
waar ons kan. Ons mors ook nie met kos nie en herwin soveel as moontlik. Ons doen ons deel om 
nie te veel en onnodig rond te ry nie sodat ons ook die atmosfeer kan spaar en help. Dalk moet 
ons elkeen ‘n groen oudit doen om te kyk hoe groen ons nou eintlik is. ONTHOU van die elektro-
niese afval-herwinstasie by die gemeente en ook van die papier herwinningdromme vir Huis 
Horison se projekte. So kan ons reeds ‘n groot verskil maak. Hierdie jaar gaan GROEN op ‘n ander 
noot afskop. In ons liewe land is GROND ‘n baie moeilike onderwerp. Onteiening sonder ver-
goeding hang soos ‘n swaard oor menige landbouer se kop en ons is ook bekommerd wat dit vir 
eiendomspryse in die algemeen gaan beteken. GROND het so ‘n emosionele kwessie geword dat 
ons dikwels vergeet wat grond werklik is. GROND is heilig! Die gevierde skrywer en filosoof Alan 
Paton het gesê: "Die grond is heilig. Dit kom immers van die Skepper self. Onderhou dit. Beskerm 
dit. Sorg daarvoor, want dit onderhou die mens, beskerm die mens, sorg vir die mens. Vernietig 
die grond, en jy vernietig die mens." Ek weet hierdie aanhaling praat van kluite-en-stof-GROND, 
maar dit is tog die aarde waarop ons woon en leef en dit is wat so baie mense soek. So voordat 
ons GROND as net ‘n lappie aarde om op te woon sien, kom ons dink ook anders oor grond. Dit 
neem byvoorbeeld vir grond duisende jare om uit die moedergesteente te vorm – 10 mm grond 
neem tussen 100 en 1 000 jaar om deur die natuurlike proses van verwering te 
vorm. Deur wind en weer, gletsers en water ontstaan grond, wat bestaan moontlik 
maak. Wat nodig is vir lewe, kom uit die grond. So gesien kan ons dalk anders aan 
die grond-debat deelneem, want grond is eerstens nie myne of joune of die 
regering s’n nie. Ook dit is eintlik maar net aan ons geleen. 

Tellers gesoek vir Maandagoggende  As jy hou daarvan om met geld te werk 

en jou somme altyd reg is, kontak vir Nina van Niekerk by 021 886 5975 en meld aan by dié 
bediening wat Maandagoggende help om Sondae se offergawes te sorteer en tel.  

 

 

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 19 Januar ie 2020  
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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 ook boeke uit by ons kerkbiblioteek, nou ook in die leeskamer. 

Bewustelik by Jesus 

Matteus 11: 25 - 30 

Monty Sahd 

Gebedsgeleentheid (komiteekamer) 

Erediens 

Kleuterkerk en Junior Kategese: Jesus-volgers sien God raak  

Tee en koffie by ons Koinonia Kafee (leeskamer) 

Kerkbiblioteek (leeskamer) 

Jeugdiens: Dissipels kyk uit vir God  

Diens by Bonheur 

Tema 

Teks 

Prediker 

08:45 

09:30 

09:30 

10:30 

10:30 

18:00 

18:00 

STELWEL-FAMILIES 2020 Die eerste paar dae van skool vir 2020 is al verby en ons 

sien uit na ’n heerlike jaar van geloofsgroei saam met elke ouer, kind en tiener hierdie jaar! 
Die reëlings vir die eerste Sondag, 19 Januarie, is as volg: 
Kleuters & Peuters: Kleuterkerk is weer aan die gang vandag en daar is Kleuterkerk elke 
Sondag van die skoolkwartaal, behalwe op langnaweke en op Sondae met Interaktiewe 
Dienste wanneer die kleuters en hulle families ook spesiaal genooi word na die diens! 
Gr. 1-7’s: Ons het reeds vandag ons eerste byeenkoms! Ons sal dus ’n kinderseën hê tydens 
die erediens waarna die kinders saam met Elzanne na die saal gaan. Baie belangrik! Ons vra 
asb. dat alle ouers van Gr. 1-7’s ná die erediens in die saal bymekaarkom vir belangrike 
inligting oor die jaar se familiebediening, sowel as om seker te maak dat die inligting op die 
kinders se vorms vir kategese-registrasie korrek is. 
Gr. 8-12’s: Tienerkerk skop ook weer af vanaand 18:00-19:30! Tieners, maak seker jy is daar 
om niks te mis nie! 
2019 Belydenisgroep: Indien jy belydenis van geloof wil aflê op 16 Februarie 2020, kan jy ’n 
aansoekvorm kom kry by Elzanne by Tienerkerk vanaand.  
2020 Belydenisgroep: Indien jy volgende jaar belydenis van geloof wil aflê, begin 
belydenisvoorbereiding hiervoor ook saam met Tienerkerk. Sien jou dan ook vanaand 18:00-
19:30! 

mailto:kassier@stelwel.co.za?subject=Hulp%20met%20offergawes%20sorteer%20en%20tel&body=Beste%20Nina


 

 

Ma 20/1 08:30 - 10:00 Kerkpersoneel se kwartaalvergadering in die kantoor. 

Di 21/1 10:00 Bybelstudie by Bonheur 

Wo 22/1 
09:30 & 18:00 Geloofsgroei byeenkomste in die konsistorie: almal is baie 

welkom! Jy val in en uit soos dit jou pas. 

Wo 22/1 09:30 - 12:00 Marktafel en kuiertafels in die vierkant. 

Do 23/1 
09:00 - 12:00 Naaldwerkbediening. Kontak Anette Cronje by 021 886 

5115 as jy wil kom saam werk hierdie jaar. 

So 26/1 

09:30 
 

09:30 
18:00 

Erediens: Elzanne van der Westhuizen (Dissipels leef bewus 
van die wêreld). 
Kleuterkerk en Junior Kategese 
Jeugdiens 

PROGRAM VIR DIE VOLGENDE WEEK: Maandag 20/1  tot  Sondag 26/1  

            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 Stellenbosch Jeuguitreik: Jeuguitreik is ’n organisa-
sie wat na die belange van die Stellenbosse straatkinders omsien. Programme en 
ontspanning word vir kinders aangebied. Hulle word ook versorg, gevoed en onder-
steun in ’n blyplek en gehelp met huiswerk. ‘n Kleingroep uit ons gemeente ondersteun dié orga-
nisasie. Navrae kan aan Mary Conradie gerig word 072 268 5857 /maryc@tfdesign.co.za). Jeuguit-
reik se nommer is 021 886 6216 en hul e-pos is yo.stellenbosch@gmail.com. 

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 elektroniese en elektriese toerusting, asook vir ener-
giebesparende gloeilampe, batterye en ou selfone. Jy kan selfs drukkers en an-
der 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. 

Deuroffers gedurende die Desembervakansie was as volg: 
8 Desember: Biblia Hawesending = R1 501. 
15 Desember: Makhathini Sending = R1 344. 
22 Desember: Lesotho-uitreik = R220. 
25 Desember: Kerkbode-Kersfonds en Studietrust = R4 710. 
29 Desember; Sending Zimbabwe, Malawi en Mosambiek = R1 080. 
5 Januarie: Jeugwerk = R1 375. 

Baie dankie vir almal se bydraes! 
Volgende week se deuroffer gaan aan die Alta du Toit-skool. 

 

 

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

Die kerkbiblioteek se 
datums vir die res van die 
jaar is: 
2 Februarie, 16 Februarie, 
1 Maart, 15 Maart, 5 April, 
19 April, 10 Mei, 24 Mei, 
7 Junie, 12 Julie, 26 Julie, 
16 Augustus, 30 Augustus, 
13 September, 4 Oktober, 
18 Oktober, 1 November, 
15 November en 
29 November. 

 Ons Barmhartigheidstema 
vir Januarie is die Jeug. 

Ons deuroffers vir die Sondae in 
Januarie is vir Jeugwerk, Huis Andrew 
Murray, Stellenbosch Jeuguitreik en 

Alta du Toit-skool. Ons gemeente 
samel elke maand iets in wat by 

die tema pas. Hierdie maand 
samel ons skoolbenodigdhede in 

vir behoeftige kinders. 

JAARTEMA fokus #1: Dissipels leef bewustelik 
Ons jaartema hierdie jaar sluit baie nou aan by die geloofsgewoonte wat broer Lourens in 
die 17de eeu reeds beoefen het. “Practising the presence of God”. Hierdie geloofsgewoonte 
gaan daaroor om elke oomblik van die dag bewus te bly van God se teenwoordigheid. Dit is 
waarskynlik onmoontlik om elke wakker oomblik van jou dag die heeltyd aan God te dink. 
Maar met ons bewussyn ingestel daarop om God raak te sien en raak te hoor, sal ons meer 
en meer bewus leef van die feit dat die lewende God handelend teenwoordig is in ons le-
wens en in die wêreld rondom ons. Ons gaan dit wat broer Lourens geskryf het, dieper 
bestudeer en kyk hoe ons elkeen in sy of haar unieke omstandighede hierdie geloofsge-
woonte kan beoefen, sodat ons meer bewus van God kan leef. Want God se teen-
woordigheid vul tog elke hoekie en plekkie in die wêreld – daar is nie ‘n plek op aarde en in 
die heelal waar God nie is nie. Maar om God raak te sien en te beleef, is die uitdaging – ook 
in die alledaagse sleurwerk by die huis of die gejaag om ‘n bestaan te maak en die soeke om 
gelukkig te wees. Maak dit hierdie jaar jou begeerte om in die realiteit van God se teen-
woordigheid te leef. Ons begin die jaar met ‘n maklike gewoonte/oefening wat jy daagliks of 
‘n paar keer per week kan doen. Die DAAGLIKSE EXAMEN help ons om terug te kyk op ons 
dae en te kyk waar ons God beleef het en ook waar ons God gemis het. Doen dit so: Kyk 
terug op jou dag. Laat jou dag soos ’n film voor jou afspeel en vra jouself: » Waar was jy 
vandag meeste van God bewus? » Waar het jy vandag God misgekyk? » Waar het jy vergeet 
wie God is? » Waar het jy onthou wie jy voor God is? 

Sekretariële pos beskikbaar by gemeentelede se besigheid 
‘n Bekwame sekretaresse word benodig by Jatan / Northern Telecom (’n telekommunikasie 
besigheid geleë net buite Stellenbosch op die R44). Werksure vanaf 08:00 tot 17:00 
(voltydse pos). As jy aan die volgende vereistes voldoen, stuur asb jou CV na 
mark@nortel.co.za! 

* Rekenaarvaardighede / briefskryf vaardighede * Telefoonvaardighede  *Algemene admi-
nistrasie vaardighede *Reël van afsprake *Televerkope *Bankvaardighede *Netjiese 

voorkoms en georganiseerd *Tweetalig. 


