
 16 SEPTEMBER 2018

NG Kerk Stellenbosch Moedergemeente
Tel: 021 883 3458 | Faks: 021 886 4041 

E-pos: kantoor@moederkerk.co.za

Webblad: www.moederkerk.co.za

| Alle ure nommer:  074 354 0088

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
                                                                                                   09:30 & 19:00                                         

 
IRÉNÉE HEYNS         

   

TEMA: Vreugde in plaas van somberheid                                    TEKS: Jesaja 61:1-4 (& Lukas 4:18-19)

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

In vandag se teks preek God se profeet vir 'n gemeente wat moedeloos is. Hulle was vir 70 jaar in 
ballingskap in Babilon en al waarvoor hulle geleef het was om terug te gaan na hul tuisland. Hulle het 
gebid, en gewag, en onthou... Maar noudat hul terug is in Jersualem is die omstandighede nie baie 
bemoedigend nie. Die heilige stad is 'n rommelhoop, die tempel is verwoes en die eens groen 
landerye is 'n woestyn. God het hulle teruggebring; maar God se grootpad, het dit vir hulle gelyk, het 'n 
doodloopstraat van armoede en skuld en sukkel geword. Tog is God se belofte aan hulle dat 
hooploosheid nie die laaste woord spreek nie. 

'n Enkele woord kan 'n groot verskil maak. In vandag se teks word die woorde in plaas van drie keer 
herhaal. In plaas van is die verskil tussen 'n lewe van somberheid en 'n lewe van ware vreugde. In plaas 
van is woorde wat praat van 'n ruil wat plaasvind; eerder híérdie as dáárdie. Daar is nou iets totaal 
anders in die plek van dit wat ek verwag het: dit voeg nie net by, of vat net 'n klein bietjie weg by wat 
daar reeds is nie; dit bring radikale verandering. In plaas van is goeie nuus; dit is evangelie-woorde! In 
Lukas 4 lees ons hoe Jesus die boekrol in die sinagoge opgeneem het, hierdie preek uit Jesaja 
voorlees en sê: "Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul." Wat ons raak, ráák 
God – en dit is die diep geráákte God wat praat in Jesaja 61; wat méns geword het in Jesus en Hom 
volledig kom vereenselwig met ons.

This holy exchange readies us for vigorous participation in the world... to work and play with 
confidence and zest.

Eugene Peterson

DOOP

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

BELYDENISAFLEGGING:



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

10:00 Bybeloggend in die Foyer

17:30 Doopgesprek in die Kerkhuis

18:00 Bybelaand in die Kerkhuis

18:30 Midweek Madness in die Hofmeyrsaal

08:15 Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Richard van Wyk

09:30 GEEN Kategese vir Peuters en Kleuters in die 

Kerkhuis, Gr 1-6 in die Hofmeyrsaal

10:30   Engelstalige diens in die Khaya

18:00   GEEN Belydenisklas in die Hofmeyrsaal

18:30   GEEN Kategese Gr 7-10 in die Hofmeyrsaal

19:00  Erediens in Moederkerk: Richard van Wyk

19:00   Erediens in Kruiskerk: Irénée Heyns

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, 21 SEPTEMBER

WOENSDAG, 19 SEPTEMBER

DONDERDAG, 9 AUGUSTUS

RECONCILIATION LUNCH

Die  Reconciliation Lunch is ‘n ruimte waar verskillende ras- en kultuurgroepe 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 laaste geleentheid vir die kwartaal is 26 September. Almal is welkom. Vir 
navrae, kontak Jan van Zyl by jan@moederkerk.co.za.

INFORMELE EREDIENS: ‘N OPWINDENDE EKSPERIMENT

Mense het verskillende ervarings van God en aanbid Hom daarom ook in verskillende style. Dis ook 
reg so, want God kan nie in ‘n enkele perspektief of styl vasgevang word nie. In Moedergemeente 
behoort die klassieke, gewyde erediens in ons harte en dit sal so voortleef. Daar is ook mense in ons 
gemeente wat God op ‘n ander manier beleef en wil aanbid. Na aanleiding van versoeke in hierdie 
verband het die Kerkraad gereken dit is tyd om die aanbod van ‘n informele erediens in ons 
gemeente op die proef te stel. Volgende kwartaal vanaf 14 Oktober sal ons 5 Sondagoggende 
gelyklopend met die klassieke diens in Moederkerk ook ‘n informele diens in die Hofmeyrsaal hê. 
Niks verander aan die diens in Moederkerk nie! Albei dienste het kindertyd en kategese skuif na die 
Kweekskool soos in die verlede. Miskien het jy vriende wat by hierdie informele opset aanklank vind, 
nooi hulle gerus. En asseblief, bid en dink saam oor hierdie verruiming van ons erediens-aanbod.

VERSOEK

n Werklose ouer vrou het besluit om ‘n kwalifikasie in kinderopvoeding deur Unisa te kry. Sy kan dit nie 
sonder ‘n rekenaar doen nie. Is daar iemand wat haar kan help met ‘n bruikbare skootrekenaar? 
Kontak Annemarie Spies by annemariespies@gmail.com of 0849825583 as jy kan help.  

MAANDAG, 25 SEPTEMBER

DINSDAG, 4 SEPTEMBER

SONDAG, 23 SEPTEMBER

MAANDAG, 17 SEPTEMBER



EINDE VAN DIE JAAR RETREAT

Op aanvraag van lidmate het ons teen einde November nog 'n Stilte Retreat. Hierdie is 'n ideale 
geleentheid om hier aan die einde van die jaar te reflekteer op jou lewe en hoe en waar die Here in jou 
lewe teenwoordig is. Die retreatomgewing van stilte, afsondering en eenvoud op die 
Stillebosch@Anatoth Retreatplaas is die ideale ruimte. Elke persoon het 'n eie slaapkamer en 
badkamer. 

Bring jou stapskoene en kom geniet die stilte en die natuur om weer te "connect" met God, jouself en 
die wêreld waarbinne jy leef. Bespreek sommer nou al jou plek om teleurstelling te voorkom.

Datum:  23-25 November
Plek: Stillebosch Retreatplaas@Anatoth 18 km buite Stellenbosch op die Bottelarypad in die 

Bottelaryheuwels
Koste: R900 per persoon

Bespreek jou plek by elaine@moederkerk.co.za of 021 883 3458.

Vir navrae kontak Marié by marie@moederkerk.co.za of 084 515 1629.

DANKFEES 2018

Ons Jaarlikse Dankoffers het 
vanjaar die ambisieuse teiken 
van 2 miljoen rand. Ons vorder, 
maar soos u op die termometer 
kan sien, is daar nog 'n hele ent 
om te gaan. 

Ons moedig graag alle lidmate 
aan om op hierdie manier in die 
Koninkryk te belê, tot die 
jaarlikse dankoffers by te dra en 
te sien hoe die kwik styg!



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan die Christelike Polisievereniging.

 Trap der Jeug.

GEBEDSLYS VIR DIE WEEKGEBEDSLYS VIR DIE WEEK
ONS GEMEENTE EN GEMEENSKAP:
— Laat ons die Here vra om die talle gebroke verhoudings in ons  huwelike, gesinne, op die sportveld, by 
   die werkplek en binne ons gemeenskap weer heel te maak deur sy liefde, vergifnis en versoening.
— Op dié wyse raak ons self vry asook soveel ander om ons en kan ons ‘n gemeenskap van vrede en 
   wedersydse vertroue word.
ONS LAND:    
— Bid en dank die Heer vir reën in die winterreënvalstreke en die stelselmatige verligting van waterbe-
   perkings, veral beperkings wat landbouproduksie die afgelope paar jaar nadelig getref het.
— Bid vir dringende ingryping deur, en samewerking tussen, almal wat ‘n rol speel in die bestryding van 
   misdaad; en dat die groeiende voorkoms van veral geweldsmisdaad gestuit sal word.
ONS WÊRELD:
— Bid vir ‘n deurbraak in die verbreking van die netwerke wat agter kinderontvoering wêreldwyd sit. Bid 
   vir die ontvoerde kinders en hul ouers wat deur onbeskryflike pyn gaan. In die besonder die dogters in 
   Nigerië wat steeds deur Boko Haram aangehou word.
— Bid dat wêreldleiers met groter dringendheid aandag sal gee aan klimaatsverandering, veral ook na 
   die VN se onlangse waarskuwing van ‘n twee jaar venster daarvoor. Bid in die besonder vir die leiers 
   van die nywerheidslande wat steeds hardkoppig voortgaan om dit te ontken. Bid vir die mense aan 
   die ooskus van die VSA wat tans bedreig word deur ‘n orkaan van enorme krag met ernstige gevolge 
   vir  almal in daardie streek.                        

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. 

TOERISTEBEDIENING

Moederkerk se toeristebediening het weer Maandag, 3 September vir die seisoen begin. Hulle ure is 
Maandag tot Vrydag 09:30-12:30, asook 14:00-16:30 Dinsdag tot Donderdag. Hulle is steeds op soek 
na gidse en indien jy belangstel, kan jy vir Philip de Bruin kontak by philip.de.bruin@gmail.com.

Jy kan ook jou dankoffer en bydraes 
deur Snapscan gee vir die gemeente 
of vir ons gemeenskapsbedieninge 
by Stellumthombo. 

Gebruik die korrekte kodes hier 
langsaan:

Moederkerk/Kruiskerk Stellumthombo
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