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W E L K O M I N D I E E R E D I E N S VA N D A G !

       KONINKRYKSTYD 

    OGGEND- EN AANDDIENS                                                                                    MOEDERKERK                                          
    JOHAN VAN DER MERWE                                                                                     09:30 & 19:00

TEMA: Uitgenooi tot “Hier is ek”                                                                                   TEKS: Gen 22:1-14

Kom geniet ‘n koppie tee by die Kerkhuis na die erediens. 

Die verhaal van God met Abraham is die 
verhaal van ‘n voortdurende uitnodiging 
van God aan Abraham om te kan sê “Hier 
is ek!”. 

Maar vir Abraham om dit te kan doen, 
moet Hy in die onbegryplike God kan glo, 
die God wat in vandag se teks lyk of daar 
aan Hom ‘n donker kant is.  

Hoe kan Hy van Abraham vereis om die 
vervulling van God se belofte tot niet te 
maak? En dit sy eie Seun? Wanneer 
oorskry die gehoorsaamheid aan God 
alle grense? Watter soort God vra dit? 

Immers was daar een aspek wat Israel 
altyd van die omliggende nasies met 
hulle “gode” onderskei het:  geen kinder-
offers nie! God is nie ‘n bloeddorstige, 
onredelike God nie. Of is Hy? 

En dan raak die vraag nogal waarom ek 
nog in God moet glo. Wat baat dit my? 

Dié vraag ontmasker egter my 
geloofsmotief – dalk gaan dit vir my oor 
die gawes uit sy hand en nie die Gewer 
nie?

DOOP: JOHAN VAN DER MERWE

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

BELYDENISAFLEGGING:



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

18:00 Bybelaand in die Kerkhuis

10:00 Bybeloggend in die Foyer

17:30 Doopgesprek in die Kerkhuis

18:30 Midweek Madness in die Hofmeyrsaal

SKOLE SLUIT

08:15 Geen Meditasie en Nagmaal

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Marié Britz

09:30 Geen Kategese

10:30 Engelstalige diens in die Khaya

18:00 Geen Belydenisklas

18:30 Geen Kategese

19:00 Geen Erediens in Moederkerk

19:00 Geen Erediens in Kruiskerk

PROGRAM VIR DIE WEEKPROGRAM VIR DIE WEEK VANUIT DIE KERKKANTOOR...

—Gaan kyk gerus na ons webblad by 
www.moederkerk.co.za om te sien wat 
alles in Moedergemeente gebeur. Die 
bulletin is ook reeds Vrydae daar 
beskikbaar, sowel as die preekbeurte, 
tema en teks.

—NUWE LIDMATE wat by die gemeente wil 
inskakel, is welkom om die kerkkantoor 
te kontak by 021 883 3458, of gaan na 
ons webwerf www.moederkerk.co.za vir 
meer inligting. Indien jou kontakbeson-
derhede verander, laat weet ons ook asb.

—CD opnames van alle eredienste word 
gemaak. DVD opnames kan per spesiale 
geleentheid bestel word. Bestel gerus ’n 
CD (R20) of DVD (R30) by die Kerkkan-
toor.

VRYDAG, 22 JUNIE

WOENSDAG, 20 JUNIE

HOSPICE STELLENBOSCH: WARM KLERE BENODIG

Die wintermaande bring groter hoeveelhede mense na HOSPICE se kantore wat warm klere benodig. 
Hulle voorrade is tans baie min en hulle vra hulp met vrywillige bydraes van WARM klere en baadjies.

Alle bydraes kan na HOSPICE (Borcherdstraat) self geneem word, of ook by die Kerkhuis afgegee 
word.

KUNSVERENIGING STELLENBOSCH

Ons nooi alle lede van die Kunsvereniging sowel as lidmate van 
Stellenbosch Moedergemeente hartlik uit om deel te neem aan ons 
Tweede Lede-uitstalling van 2018 wat gehou sal word by die 
Hofmeyrsaal vanaf 29 September – 8 Oktober 2018.

Tema: Vind

‘n Aansoekvorm en verdere besonderhede is by die Kerkkantoor 
beskikbaar.

SKOOLVAKANSIE

Die kerkkantoor sluit Vrydag, 29 Junie en heropen weer Maandag, 9 Julie.

Hierdie sal die laaste bulletin wees vir die kwartaal tot die 22ste Julie. Geniet die skoolvakansie 
en reis veilig.

MAANDAG, 25 SEPTEMBER

DINSDAG, 19 JUNIE

SONDAG, 24 JUNIE

MAANDAG, 18 JUNIE



Ons nooi alle jong 
volwassenes (of dit in vlees 

of gees is) om kontak te 
maak met ons via ons 

Facebookblad, Moederkerk 
Jong Volwassenes. 

So kan julle ook op hoogte 
bly van die nuutste kuier-

geleenthede.



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan Lesotho.

 die VCSV.

GEBEDSLYS VIR DIE WEEKGEBEDSLYS VIR DIE WEEK
ONS GEMEENTE EN GEMEENSKAP:
— Ons dank die Here vir sy genade en sorg die afgelope semester en dat daar nou ook ‘n tyd van 
   ontspanning en rus aangebreek het.
— Dank die Here vir die goeie reënval tot dusver, en vir die damvlakke wat styg. Ons bid egter vir mense 

vir wie die reën uitdagings bied en wat ontwrig word agv oortroomde huise en paaie.
— Bid vir die verkeerspolisie wat aan diens sal wees; vir hulle veiligheid en hulle gesinne wat min van 
   hulle sal sien.
— Bid ook vir ons sekuriteitspersoneel en plaaslike polisie vir wie die vakansie altyd ‘n baie besige tyd 
   is.

ONS LAND:     
— Bid vir die veiligheid van almal wat in die komende skoolvakansie oor lang afstande en dikwels 
   oor landsgrense heen, gaan reis.
— Bid vir hulle wat weens armoede of siekte of watter redes ookal, graag sou wou reis of andere sou 
   wou besoek, maar wat nie daartoe in staat is nie.

ONS WÊRELD:
— Bid vir ons omgewing en die skade wat reeds deur die mens aangerig is. Soos pas bekend gemaak 
   is, is die yslaag van die Antarktika kontinent besig om teen ‘n onrusbarende tempo te smelt. Bid dat 
   ons elkeen sensitief sal wees vir skade wat ons eie optredes en gebruike aanrig.            
— Bid vir die Wêreld Sokkerkampioenskap wat hierdie week begin het en die geleentheid wat dit bied 
   om mense van uiteenlopende agtergronde en kulture bymekaar te bring. Bid in die besonder vir 
   geleenthede wat dit bied om ook die Goeie Nuus van Jesus Christus oor te dra en uit te dra. 

Moederkerk/Kruiskerk Stellumthombo

Manneaand: 26 Julie 2018

Hofmeyrsaal – Kerkstraat

18:00 vir 18:30

Kom kuier saam vir ‘n goeie doel. Ons samel fondse in vir ons studentebediening. Vir slegs R250 kry jy 
‘n steak-ete, gratis bier en gratis wyn. Ons het ook ‘n gaskunstenaar wat gaan optree met ‘n 
wynveiling deur die bekende wynmaker Beyers Truter van Beyerskloof. Alhoewel ons fondse wil 
insamel, wil ons ook ‘n geleentheid skep om saam te kuier. Koop nou al jou kaartjie (of koop sommer 
‘n tafel van 8 persone teen R2000) om teleurstelling te voorkom. Kontak die kerkkantoor vir jou 
kaartjie(s) by kantoor@moederkerk.co.za of 021 883 3458.

As jy enige iets sou wou borg (ons soek nog wyn, biltong en/of droëwors, veiling items) vir die aand, of 
vir meer inligting, kontak asb vir richard@moederkerk.co.za of 082 905 7278.
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