
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Algerië, Libië, Marokko en Tunisië. Oplossing vir konflikte [Palestyne-
Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. Slagoffers van terreur regoor die 
wêreld. Die verwoestende brande in Australië. 
RSA & Dorp: Regering en regerende instansies - kabinet, provinsiale regering 
en stadsraad. 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 Geseën-

de toekoms vir alle Suid-Afrikaners. Droogtegeteisterde gebiede regoor die land en die 
oordeelkundige bestuur van ons waterbronne. 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. Eerstejaars wat hul studies begin. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Manie Kruger (Lovell), Suzette 
Kruger (Nitida), Gideon Nieuwoudt (Lovell), Marzelle Robertson (Binnekring) en Izak van der 
Merwe (Starrenburg). 

Geroep Gewillig Gestuur   

GROENgedagte #2 van 2020 HOE GROEN IS JY EN JOU HUISHOUDING? Dit gaan 

oor ’n lewensingesteldheid. Indien daar nie ’n krisis is nie, moet ons nog steeds só met die 
aarde omgaan dat ons dit respekteer. Dit help nie ons wag net tot dag Zero en probeer dan 
om water te bespaar nie. Of totdat beurtkrag jou lewe te onaangenaam maak voordat ons 
begin dink aan elektrisiteit spaar nie. Dit gaan oor hoe ons as Christene na die aarde en alles 
daarop kyk en daarmee saamleef. Ons dink nou verder na oor grond – dit waarop ons elke 
dag loop en leef, dit wat lewe onderhou. Die vernietiging van grond is een van die mens se 
groot uitdagings. Kosbare bo-grond gaan elke jaar verlore - sowat 75 miljard ton! Dit kan in 
die toekoms ’n geweldige impak op voedselsekuriteit hê. Die fyn wisselwerking tussen 
grond, water en atmosfeer maak dat ’n ramp onafwendbaar is as ons nie met meer respek 
daarmee omgaan nie. Die belangrikheid van grond gaan verder as om voedselsekuriteit te 
verseker. In die mistieke tradisie van die kerk is daar die gebruik om na te dink oor die vier 
elemente van die natuur: vuur, water, wind en grond. Thomas Merton was oortuig die na-
tuur is ’n noodsaaklike spirituele leermeester. Die Bybel is vol van dié intieme verband, nie 
net tussen mense en hulle grond nie, maar ook tussen God en die 
aarde. Die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. Die 
mens se aanspraak op grond is dikwels vanselfsprekend en ons ver-
geet dit behoort aan God. Grond word deur God geskenk. Die regte 
benutting en versorging van grond, is ’n groot verantwoordelikheid. 
Wanneer laas het jy bietjie grond in jou hande geneem, die kluite ge-
breek of die geur geruik van nat grond na die reën? Onthou, dit is 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.  
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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. 

 
 
 
 

Hearflow koepons 
(R10 elk) is by die 

kerkkantoor te koop. 
Dit kan gegee word 

aan persone op 
straat en kan geruil 

word vir ‘n nag se 
slaap by Nagskuiling, 

’n bord kos by 
Bergzichtplein of ’n 

kombers by 
Kruiskerk.  

Dissipels leef bewus van die wêreld 

Sagaria 8:1-13  

Elzanne van der Westhuizen 

Gebedsgeleentheid (komiteekamer) 

Erediens 

Kleuterkerk en Junior Kategese: Jesus-volgers sien die wêreld om 

hulle raak  

Tee en koffie by ons Koinonia Kafee (leeskamer) 

Jeugdiens: Dissipels kyk uit vir die wêreld rondom hulle  

Geregtigheid in die Ou Testament (I) - aangebied deur Louis Jonker  

Tema 

Teks 

Prediker 

08:45 

09:30 

09:30 

 

10:30 

18:00 

18:00 

Bybelse perspektiewe op geregtigheid 
Die Leer- en Aktuele Sake-diensgroep gaan weer met 
gespreksgeleenthede oor leerstellige en aktuele sake in 
die gemeente voort. Die doel is dat gemeentelede 
daardeur beter toegerus word om as gelowiges aan samelewingsge-
sprekke te kan deelneem en ook om ons geloofsoortuigings en kennis 
van die Bybel en die kerk beter te kan verwoord. Vanaand om 18:00 
(konsistorie) praat Louis Jonker oor Geregtigheid in die Ou Testament. 

Kategese-inskrywings 
Indien jou kind nie verlede week ingeskryf is vir kategese vir 2020 nie, 
maak seker hulle is op die volgende plekke vandag! * Kleuterkerk: In 
die konsistorie tydens die diens. * Junior Kategese (Gr. 1-7): Gaan uit 
tydens die oggenderediens ná die kinderseën. * Tieners (Gr. 8-10) en 
Belydenisgroep 2020: 18:00 in die saal by Tienerkerk. 

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


 

 

Di 28/1 10:00 Biduur by La Clémence se klubhuis 

Wo 29/1 
09:30 & 18:00 Geloofsgroei byeenkomste in die konsistorie: almal is baie 

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

Wo 29/1 09:30 - 12:00 Marktafel en kuiertafels in die vierkant. 

So 2/2 

09:30 
 

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

Erediens: Leon Cronje (Dissipels leef bewus van die 
Skepping). 
Kleuterkerk en Junior Kategese 
Tee, koffie en saamkuier by ons Koinonia Kafee (leeskamer) 
Kerkbiblioteek (leeskamer) 
Jeugdiens 
Diens by Bonheur 

PROGRAM VIR DIE VOLGENDE WEEK: Maandag 27/1  tot  Sondag 2 /2  

            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 Alta du Toit-skool: Die Alta du Toit-skool in Kuilsrivier gee 
onderrig aan leerders (ouderdom 6 tot 18 jaar) wat intellektueel erg gestremd is en nie in 
hoofstroomonderwys met akademiese vakke kan aanpas nie. Die skool bied aan leerders uit 
alle kulture die beste geleentheid om volgens hulle eie vermoë en tempo te ontwikkel. Die 
fokus van die kurrikulum is aangepas en konsentreer op vaardighede soos selfversorging, 
kommunikasie, uitvoering van huishoudelike take, sinvolle tydsbesteding, arbeidsgerigte 
vaardighede (koekbak, mandjievleg, brei, mosaïek, sement en tuinwerk), asook eenvoudige 
begrip van godsdiens. Gemeentes se ondersteuning dra daartoe by dat leerders ’n vol lewe 
kan geniet in ’n skool waar daar spesiaal na hulle unieke behoeftes omgesien word.  

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. 

Die deuroffer op 12 Januarie aan Huis Andrew 
Murray was R2 400 en op 19 Januarie aan 

Stellenbosch Jeuguitreik was R2 520. 
Baie dankie!! 

Vlg week se deuroffer gaan aan Ramot. 

Betaal met 
SNAPSCAN 

(onthou om ’n ver-
wysing in te tik.) 

Ligtorings hoef nie 'n geraas te maak nie; al wat hulle doen, is om 
hulle lig te laat skyn. - Dwight L Moody 

 

 

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

 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 #2: Dissipels leef bewustelik Ons glo dat God lewend 

en handelend teenwoordig is – ook waar ons elke dag werk en ontspan of waarmee ons ook 
al besig is. Om dus bewustelik te leef, hou nie op as ons klaar Bybel gelees en gebid het nie 
en hou nie op ná Sondag se erediens nie. As jy klaar jou skoene by God uitgeskop het, tyd 
saam met God spandeer het en jou sintuie wakker gemaak is om bewus van God te leef,  
elke oomblik van elke dag, dan weet jy dat God by jou is as jy êrens heen ry, as jy werk en as 
jy kuier by die skool en op die sportveld. Ons leef egter dikwels asof ons verhouding met 
God niks te doen het met dit wat ons lewens elke dag volmaak nie. Die beeld wat ons 
hierdie week oordink, is die voortuin of selfs die voorstoep. Leef in die voortuin beteken 
ons is bewus van wat rondom ons aangaan. Ons trek ons nie terug agter hoë mure nie en 
ons weet dat ons ook ’n rol het om te speel in die gemeenskap. Ook by jou werk is jy tog ’n 
Christen en is God ook daar teenwoordig. Ook rondom die braaivleisvuur is jy tog ’n Chris-
ten en is God ook daar teenwoordig. Om in die voortuin te leef, is met die Bybel in die een 
hand en die koerant in die ander, want jou verhouding met God het baie te doen met hoe jy 
reageer op dit wat rondom jou gebeur. Ons lewe nie in kokonne nie en kan onsself nie te-
rugtrek asof dit wat in ons land gebeur, ons nie raak nie. Hoe ons reageer op rassespanning, 
beurtkrag en die vlugtelingkrisis moet voorspruit uit ons verhouding met God. Maar as die 
Here Jesus net jou persoonlike Saligmaker is en “dankie tog ek gaan hemel toe” jou leuse is, 
dan leef jy nie bewus van God se teenwoordigheid ook binne elke moeilikheid en moont-
likheid in Suid-Afrika nie. Mag ons lewe in die voortuin ons help om God raak te sien op die 
onwaarskynlikste plekke denkbaar, want God is daar! 

Kundige hulp gesoek 
Akkerland Crèche in Jonkershoek is op soek na ’n persoon wat 
bouplanne gratis kan teken. Hulle het reeds al die betrokke 
kantore geskakel, maar die Munisipaliteit het geen planne 
beskikbaar nie. Hulle benodig die planne om aansoek te doen 
vir ’n subsidie en befondsing, maar kan egter nie ‘n tekenaar 
bekostig nie. Skakel asb die crèche by 021 886 1172 indien u 
van hulp kan wees. 

Gemaalde koffie teen R70 
per 250 g–pakkie te koop 
by die kerkkantoor (ten 
bate van die Noord-Kaap 
Omgee-fonds vir dienste 
aan bejaardes en persone 
met gestremdhede). 


