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KONINKRYKSTYD
19 AUGUSTUS 2018
WELKOM IN DIE EREDIENS VANDAG!
OGGEND- EN AANDDIENS
IRÉNÉE HEYNS

TEMA: Die Goddelike Komplot V

MOEDERKERK
09:30 & 19:00

TEKS: Markus 3:1-6 & 1 Korintiërs 2:1-5

Tema V: Kwesbaarheid - Ons kies om voor mekaar broos te wees; om ons twyfel en onsekerheid, ons
angs en ons onvermoëns nie weg te steek nie, maar voor mekaar neer te sit sodat ons mekaar kan
aanvul en kan heelmaak.
Een van die probleme met grootword is dat ons leer om weg te kruip. Om een of ander rede, as ons
ouer raak, raak ons al hoe meer ongemaklik met die rou waarheid oor wie ons is. As ons klein is,
maak dit nie saak nie: as ons bang is, sê ons vinnig “Ek is bang”, en ons vat ons ma of pa se hand. As
ons sukkel om die pas vol te hou, sê ons dit! As kinders is ons ongesofistikeerd en reguit, maar as ons
ouer word, raak ons terughoudend en beweeg weg van egtheid. En ons raak baie goed daarmee om
ons kwesbaarheid weg te steek.
In Markus 3:1-6 sien Jesus ‘n man met ‘n gebreklike hand se broosheid raak, en betoon deernis
teenoor hom deur hom in die sinagoge in die middel te laat kom staan, en hom te genees. Jesus se
benadering is geweldig uitdagend en ook blootstellend – vir beide die gebreklike man en die
Fariseërs. Jesus kom doen hier wat hy gereeld gedoen het: Hy herinterpreteer die wet deur te wys dat
dit altyd reg is om liefde te bewys. Hy ontbloot óók die onvermoë van die kerk van sy tyd om God se
sorg te vat na mense – soveel so dat mense kies om hul broosheid eerder weg te steek.
Ja, kwesbaarheid (vulnerability) lê in die kern van ons vrees, angs en skuldgevoelens - die donker
emosies wat ons almal by tye vierkantig in die oë moet kyk. Maar kwesbaarheid is ook die
geboorteplek van ware vreugde, liefde, kreatiwiteit, en van ‘n egte geloof. Dit is die model wat Paulus
vir ons voorhou in 1 Kor 2:1-5.
“Vulnerability is fun to talk about but scary to do. Authenticity is the cry of all, but the game of few.”
Erwin McManus

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

PROGRAM VIR DIE WEEK
MAANDAG, 20 AUGUSTUS
17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis
18:00 Stellumthombo Direksievergadering

DINSDAG, 21 AUGUSTUS
19:00 Huweliksvoorbereidingskursus in die Foyer

WOENSDAG, 22 AUGUSTUS

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

10:00 Bybeloggend in die Foyer
18:00 Bybelaand in die Kerkhuis
18:30 Midweek Madness in die Hofmeyrsaal

VRYDAG, 24 AUGUSTUS
08:15 Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

SONDAG, 26 AUGUSTUS
08:30 Meditatiewe diens in die Kapel
09:30 Erediens in Moederkerk: Jan van Zyl
Reeks VI
09:30 Kategese vir Peuters en Kleuters in die
Kerkhuis, Gr 1-6 in die Hofmeyrsaal
10:30 Engelstalige diens in die Khaya
18:00 Belydenisklas in die Hofmeyrsaal
18:30 Kategese Gr 7-10 in die Hofmeyrsaal
19:00 Erediens in Moederkerk: Jan van Zyl
Reeks VI
19:00 Erediens in Kruiskerk: Irénée Heyns
Reeks V

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 kontakbesonderhede 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 Kerkkantoor.

RECONCILIATION LUNCH
Die Reconciliation Lunch is ‘n ruimte waar verskillende ras- en kultuur groepe op ‘n gestruktureerde
maar tog informele wyse met mekaar skakel en verhoudings bou. Mense van verskillende kulture,
agtergronde, en taal word saamgebring rondom ‘n etenstafel waar die geleentheid geskep word om
stories te deel en by mekaar se leefwêrelde te leer en so ons harte te verruim. Die Reconciliation
Lunch word elke tweede Woensdag (in die skoolkwartaal) om 11:45 by die Legacy Sentrum in
Kayamandi gehou. Die geleenthede vir die res van die kwartaal is 29 Augustus, 12 en 26 September.
Almal is welkom. Vir navrae, kontak Jan van Zyl by jan@moederkerk.co.za .
Die Straatligmark vind plaas vanaf Woensdag, 7 November
tot Saterdag, 10 November.
Sedert die ontstaan van die mark, het dit baie uitgebrei en
Straatlig benodig hierdie jaar 'n komitee om behulpsaam te
wees met die reëlings vooraf en hulp tydens die mark.
Indien u belangstel om deel te vorm van die komitee, stuur
asb 'n e-pos aan Sonja by sonja@straatlig.org met 'n
kontaknommer.
Straatlig sien baie daarna uit om belangstellendes uit die
Moedergemeente by hierdie jaarlikse
fondsinsamelingsprojek te betrek.

DAG-RETREAT / THIRD EYE WISDOM
Maak ‘n afspraak met jouself vir ‘n dag. Die retreat sal bewegings bevat tussen stilte, musiek en tyd
om buite te wees en te reflekteer oor die manier wat jy na die wêreld kyk deur spiritualiteit en te fokus
op dit wat regtig vir jou belangrik is (what matters most in life). ‘n Geleentheid om die pas van die lewe
as’t ware vir ‘n dag te onderbreek en net voor God te WEES met net jouself.
Gelei deur André Kilian
Wanneer:
Tyd:
Waar:
Koste:

Vrydag, 31 Augustus
9:00 - 15:00 (Middagete word voorsien)
Stillebosch Retreatplaas (18km buite Stellenbosch op die Bottelarypad)
R550 pp

Kontak André Kilian by andre@besoulful.co.za of bespreek op sy webwerf by www.besoulful.co.za.

ANGS EN DEPRESSIE INLIGTING EN ONDERSTEUNING
Stellenbosch-Wes gemeente reël 3 geleenthede om inligting oor en ondersteuning vir angs en
depressie te bied. Die datums en sprekers is as volg:
23 Augustus - Dr ST Potgieter (bekende spreker en skrywer)
30 Augustus - Dr Chris van den Berg (psigiater in Stellenbosch)
Almal kom bymekaar in die saalkompleks van die kerk in Alexanderstraat 3 om 19:00. Maak asb
solank ‘n nota van die datums - dit beloof om baie insiggewend te wees. Vir meer besonderhede,
kontak Magdaleen by 073 216 9452.

HANTERING VAN VERLIES
"Clay has the ability to stay together while being
worked" (Anoniem)
‘n Retreat in die vorm van weeklikse oggendsessies,
word aangebied vir diegene wat VERLIES van enige
aard ervaar/ervaar het.
Waar:

Stillebosch Retreatplaas (18 km buite
Stellenbosch op die Bottelarypad)
Wanneer: (1 x per week vir 5 weke) 23 en 30 Aug en
6, 13 en 20 Sept
Tyd:
09:30 -12:30
Koste:
R1500/persoon wat alles insluit
Fasiliteerder: Mariette Hutton (terapeut)
Belangstellendes kan vir Marié Britz kontak by
marie@moederkerk.co.za of 084 515 1629.
Laat weet gerus indien die voorgestelde tyd jou nie pas
nie en jy moontlik in 'n laatmiddag of vroegaandsessie sou belangstel. Ons doen graag moeite om
soveel moontlik mense in te sluit.

INTERNASIONALE STUDENTEBEDIENING
Op Sondag, 26 Augustus tree Akel,’n
Siriese Christen, op by die internasionale
erediens om 10:30 in Die Khaya.
Hy gaan deel oor sy bediening onder
vlugtelinge in Libanon.
Akel het in 2013 ingeskakel by
“Stellenbosch International Fellowship”.
Belangstellendes is welkom om die
optrede by te woon in Ryneveldst,
Stellenbosch.
Vir meer inligting kontak Ds Jurie Goosen
by 083 235 5920 of Magdaleen by 082
427 2924.

GEBEDSLYS VIR DIE WEEK
ONS GEMEENTE EN GEMEENSKAP:
—Bid vir ons predikantespan en hulle gesinne; dat hulle die leiding, wysheid en insig deur die Heilige

Gees sal ontvang vir alle gesprekke, besluite en ook in hulle preekvoorbereiding.
—Bid dat die Here hulle die toewyding, entoesiasme en gesondheid sal gee dat hulle elke dag in sy krag
sal leef.
—Bid ook vir die personeel van die kerkkantore en almal wat verantwoordelik is vir die instandhouding
en netheid van geboue en tuine.

ONS LAND:
—Bid vir die groot getal mense wat moet saamleef, en veral die kinders wat grootword, met geweld,

insluitende bendegeweld, in hulle omgewings.
—Bid vir reën in die talle gebiede van ons land wat steeds droogte en lae damvlakke ervaar.
—Bid dat die regering wyslik sal omgaan met sake wat ons land se ekonomiese groei en werkskepping
raak.

ONS WÊRELD:
—Bid vir rampe wat die laaste paar dae in verskeie dele in die wêreld plaasgevind het. Bid in die beson-

der vir hulle wat geraak is deur ‘n boot wat met 40 jong skoolkinders aan boord op pad skool toe was,
op die Nyl in Soedan omgeslaan het. Minstens 22 van hulle het verdrink met al die gepaardgaande
hartseer en trauma vir almal daarby betrokke, onder andere een gesin wat 5 dogters verloor het.
—Bid vir die 700 000 vlugtelinge uit Myanmar se Rakhine-provinsie wat in Augustus 2017 na Bangladesj moes vlug weens militêre optrede teen hulle en reeds ‘n jaar lank in haglike omstandighede
daar wag om gerepatrieer te word. Dit word gesien as die ergste vlugteling-krisis van die 21ste eeu en
steeds is daar nie ‘n oplossing daarvoor nie. Bid vir die VN en hulporganisasies om ondersteuning te
verleen en ‘n oplossing vir die probleem te vind. Bid ook vir die Myanmar-regering om hierdie
menslike tragedie wat hulle veroorsaak het, om te keer.

JAN KRIELSKOOL
Jan Kriel Instituut maak die gemeentes en gelowiges se liefdegawes,
donasies en borgskappe bymekaar vir Jan Krielskool en bestuur dit
verantwoordelik. Vyfhonderd-en-tagtig (580) kinders van graad R tot
Matriek wat met verskeie gestremdhede moet saam leef o.a. weens
disleksie, epilepsie, siektes, ongelukke en spesiale leerbehoeftes, kry hier
spesialis-onderwys. Kom leef ons leuse en “Gee ‘n Kind ‘n Kans”
Gaan besoek hulle webtuiste by www.jankriel.org.za vir meer inligting.

VAKATURE: KERKRAAD
Daar is een vakature op die Kerkraad. Nomineer gerus ‘n lidmaat met die gawes van wysheid en
bestuur deur ‘n e-pos te stuur na kantoor@moederkerk.co.za.
Moederkerk/Kruiskerk

Stellumthombo

MOEDERKERK VAKATURE
Moedergemeente maak hiermee die vakature
bekend vir ‘n visionêre leier wat ons Tienerbediening
kan koördineer. Gaan loer gerus op ons webwerf by
www.moederkerk.co.za onder “Wat’s nuut” vir ‘n
volledige posbeskrywing.

Vanoggend se deurkollekte gaan aan die Jan Kriel Skool.
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan Huis Horison.

