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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
    JAN VAN ZYL                                                                                                           09:30 & 19:00                                         

 
 

   

TEMA: Roekeloos Spandabelrig!                                                                                 TEKS: Joël 2:12-27

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

Oor ons sprakeloosheid oor ons verliese, siektes, droogtes, skandes, hartseer en pyn kom sê Joël:  
Maar God . . . En dis sy genade, liefde en vergifnis wat ons in staat stel om om te draai, en wanneer ons 
terugkeer is dit 'n verrassende roekelose spandabelrige Vader wat ons met ope arms ontvang.

“We must all carry the cross of our own reality until God transforms us through it. These are the 
wounded healers of the world, and healers who have fully faced their wounds are the only ones who 
heal anyone else.”

Richard Rohr

DOOP

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

BELYDENISAFLEGGING:



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

10:00 Bybeloggend in die Foyer

18:00 Bybelaand in die Kerkhuis

18:30 Midweek Madness in die Hofmeyrsaal

08:15 GEEN Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Johan van der Merwe 

Reeks III

09:30 Informele Erediens in Hofmeyrsaal: 

Irénée Heyns: Reeks III

09:30 Kategese vir Peuters en Kleuters in die Kerkhuis, 

Gr 1-6 in die Kweekskool

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: Johan van der Merwe 

Reeks III

19:00   Erediens in Kruiskerk: Irénée Heyns: Reeks III

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, 26 OKTOBER

WOENSDAG, 24 OKTOBER

DONDERDAG, 9 AUGUSTUS

NUWE VERSORGINGSEENHEID IN 
STELLENBOSCH

VERSWAKTE BEJAARDE-VERSORGING
EN BYSTANDSVERSORGINGS-EENHEDE

NOU OOP!!

LUUKSE JONKERSVIEW LEEFSTYL 
SENTRUM

ADRES:  JAN CELLIERSSTRAAT 
(LANGS AGAPE AFTREE-OORD)

STELLENBOSCH

KONTAK ONS:
ELSJE SCHOEMAN

064 170 6063
elsje@hospicare.co.za
www.hospicare.co.za

Hospicare neem verswakte bejaardes as 
permanente inwoners in, maar lewer ook 'n 
diens in die luukse bystandsversorgings-
eenhede vir inwoners wat nie volle 
versorging benodig nie .

AKWARIUM UITSTAPPIE

Die uitstappie na die Akwarium was 'n groot suskes!  
Die ouers van die BecomingKidz Ouergroep het 'n 
dag vol opwinding en pret saam met hul kinders 
beleef. Ons sê baie dankie aan almal wat 'n bydrae 
gelewer het om dit moontlik te maak.

MAANDAG, 25 SEPTEMBER

DINSDAG, 4 SEPTEMBER

SONDAG, 28 OKTOBER

MAANDAG, 22 OKTOBER



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!

Neem gerus 

‘n sakkie by 

die deur 

indien jy 

belangstel 

om iets vir 

die mark te 

skenk. Baie 

dankie.



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan die STB Hospitaal.

 die .Bediening aan die Dowes

GEBEDSLYS VIR DIE WEEKGEBEDSLYS VIR DIE WEEK
ONS GEMEENTE EN GEMEENSKAP:
— 

—

—

ONS LAND:    
—

—

ONS WÊRELD:
— 

Die Matriekeindeksamens begin dié week in alle erns. Ons bid hulle dat hulle die moed en deurset-
   tingsvermoë sal hê om pligsgetrou hulle beste te lewer.
 Bid vir hulle gesondheid en insig en bid ook vir ouers wat 'saam' skryf!
 Bid vir eksaminatore wat die skrifte nasien; dat hulle dit met billikheid sal doen.

Die afgelope week was Wêreld Voedseldag. Vir die derde opeenvolgende jaar het die aantal mense 
   wat hongerly, toegeneem. Na raming is daar 800 miljoen mense wêreldwyd wat daagliks nie genoeg 
   het om te eet nie. 'n Groot persentasie van hulle woon in Afrika. Bid vir hulle wat hongerly en bid vir 
   besluitnemers om saam met produseerders voedselsekerheid te bevorder, om nie net ondervoeding 
   te verminder nie, maar ook om wanvoeding uit te skakel.

 Bid vir regters Zondo en Nugent (as voorsitters) en andere gemoeid met die kommissies van 
   ondersoek na staatskaping en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens.
 Bid dat hierdie kommissies sal identifiseer wie ons land skade berokken het, maar veral dat hulle 

   verslae sal meewerk om die vertroue in die staat en verwante organisasies te herstel.

                  

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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