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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
    JOHAN VAN DER MERWE                                                                                      09:30 & 19:00                                         

 

   

TEMA: Pasop vir God                                                                                                     TEKS: Joël 3:12-21

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

Op pad na die “beslissingslaagte” is dit duidelik dat God nie 
jou speelmaatjie is nie. Sommige volke volg nie God se 
“teologika” nie. Israel aanvanklik ook nie, maar uiteindelik 
het hulle hulle harte geskeur en omgedraai na die Here. Om 
God ernstig in ons lewens te neem, is tot vandag ons 
roeping.  

    INFORMELE EREDIENS                                                                                   HOFMEYRSAAL                                         
9:30       IRÉNÉE HEYNS                                                                                                  0     

In CS Lewis se boek The Lion, the Witch and the Wardrobe  is Susan en Mnr Beaver in 'n gesprek oor 
die leeu Aslan(die verspersoonliking van God): “Aslan is 'n leeu – dié groot Leeu. "O" sê Susan. "Ek het 
gedog hy is 'n man. Is hy darem veilig?"..."Veilig?" sê Mnr Beaver "Wie het enige iets gesê oor veilig? 
Natuurlik is hy nie veilig nie. Maar hy is goed. Hy is die Koning…” 

Ons maak in Joël kennis met hierdie God wat nie veilig is nie – van die Here wat sal brul vanuit 
Sion(Joël 3: 16); en dat selfs Israel(en ons!) meeste van die tyd sukkel om hul te belyn met die lewe 
waartoe God hul roep.  

Maar ons lees ook in 3:18 van 'n fontein wat uit die huis van die Here borrel en die beslissingslaagte 
natlei; fonteinwater wat opdraend vloei vanuit 'n skynbaar onsigbare Bron en nuwe lewe bring… 

TEMA: Meesleurend oor-vloedig                                                                                  TEKS: Joël 3:12-21

DOOP: JAN VAN ZYL, DR COENIE BURGER EN PROF HENDRIK BOSMAN

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

BELYDENISAFLEGGING:



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

08:15 Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Kinderkersdiens

Jan van Zyl

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   GEEN Belydenisklas in die Hofmeyrsaal

18:30   Kategese Gr 7-10 in die Hofmeyrsaal

19:00 Erediens in Moederkerk: Jan van Zyl

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, 16 NOVEMBER

DONDERDAG, 9 AUGUSTUS

Bevestiging van nuwe Kerkraadslede

Ons Kerkraad is voltallig vir 2019 na 'n deeglike nominasie- en verkiesingsproses. Dankie vir al die 
insette en nominasies wat ons ontvang het. Ons Kerkraadslede het die taak om ons gemeente 
getrou te hou aan ons roeping om vir God 'n Rivier van Lewende Water te wees. Vanoggend bevestig 
ons vier nuwe Kerkraadslede vir hulle termyn, naamlik Louis van Niekerk, Frans Krige, Willem Marais 
en Luan Nel. Bid asb vir ons Kerkraad om geloofsonderskeidende besluite te neem.  

Die volledige Kerkraad vir 2019 is:

Elmarie van Huyssteen, Voorsitter
Johan van der Merwe, Leraar
Irénée Heyns, Leraar
Richard van Wyk, Leraar
Jan van Zyl, Leraar
Marié Britz, Leraar
Wynand Nel, Senior Bediening
Angelique Havenga, Jeugbediening
Ruben Scheepers, Stellumthombo
Ludolph Botha, Diensverhoudinge
Niel Krige, Finansies
McElory Hoffmann, Visionering

Hendré Smit, Leierdiaken
Karien Joubert, Jong Volwassenes
Luan Nel, Studente Portefeuljes
Willem Marais, Studente Aksies
Annamari Booysens, Studente Kleingroepe
Isabel Verwey
Richard Barry
Alta van Zyl
Ingrid Fourie
Frans Krige
Louis van Niekerk

SATERDAG, 10 NOVEMBER

DONDERDAG, 8 NOVEMBER

SONDAG, 18 NOVEMBER

MAANDAG, 12 NOVEMBER



KINDERKERSDIENS – Geskenke vir Becoming Kids

Ons nooi ons kleuters en kinders uit om volgende Sondag met ons Kinderkersdiens geskenke saam 
te bring vir die Becoming Kids projek.   

Die volgende word benodig:

Skryfbehoeftes: Toiletware:
Potlode Waslappe
Uitdraai kleurkryte Seep
Uitveërs Tandeborsels
Skerpmakers Tandepasta 
Prit gom

Moenie die geskenke toedraai nie – die personeel van Becoming Kids sal dit self verpak en uitdeel. 
Dankie vir julle bereidheid om by te dra.

Baie dankie aan almal 
wat die Straaligmark 

ondersteun het en ook 
bygedra het om dit 
moontlik te maak. 

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.

DANKFEES 2018

Ons Jaarlikse Dank-
offers 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 Lesotho.

 die Uitreikaksie.

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

—

—

ONS LAND:    
—

—

ONS WÊRELD:
— 

—

Bid vir al die eredienste binne ons gemeente vandag asook alle ander eredienste in ander gemeentes
    op ons dorp.
 Dank die Here vir almal wat betrokke is by die kinders en jongmense se bediening en bid dat hulle 

   voorbeeld en gesprekke, geestelike leiding aan hierdie jongmense sal gee.
 Bid steeds vir die matrieks en studente wat besig is met hulle finale eksamens.

Vir almal wat in digbevolkte informele areas woon en wie se lewens en wonings uitermate blootgestel 
   is aan die verwoestende brande wat dikwels in hierdie woongebiede voorkom.
 Vir almal wat in hierdie dae eksamens aflê, en veral vir hulle wat sukkel met die spanning, druk 

   en ander eise wat dit meebring.

Vandag, 11 November, herdenk ons die honderdjarige einde van die Groot Oorlog, 'n oorlog wat een 
   van die ergste in die geskiedenis was. Waar daar vandag weer soveel brandpunte en krisisse in die 
   wêreld is, bid ons dat leiers altyd gesprekvoering bo geweld as benadering sal volg. Bid dat dit nie 
   net vir leiers sal geld nie, maar ook vir individue op persoonlike en gemeenskapsvlak.

 Bid vir vrede in Kameroen in Wes-Afrika wat erg verdeeld is tussen die Engels- en Franssprekende 
   bevolkings van die land en waar geweld opnuut opgevlam het as gevolg van protesoptrede in die 
   Engelssprekende dele. Bid dat die regering en President Biya hul hantering van die situasie sal 
   temper en hul uiters hardhandige optrede sal verander na gesprekvoering en raadpleging.       

 

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

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 geleenthede vir die res van die 
kwartaal is Woensdag, 21 November en 5 
Desember. Almal is welkom. 

Vir navrae kontak Jan van Zyl by 
jan@moederkerk.co.za .

.

 

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.
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