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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 

    OGGENDDIENS                                                                                                       MOEDERKERK
    JAN VAN ZYL                                                                                                            09:30                                         

 

   TEMA: Kinderkersdiens                                                                                              TEKS: Lukas 2:1-19

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

Welkom aan die Laerskool Eikestad se koor en Hoërskool Stellenbosch se Ensemble onder leiding 
van Lyuda Heith, asook die orkes van Laerskool Eikestad olv Mariette Schumann en begeleidster, 
Mariaan du Preez-Briggs. Welkom aan al die die kinders – van klein tot groot – asook julle families. 
Vanoggend vier ons saam met julle die koms van Die Kind na hierdie wêreld.

Luk 2:12 En dit is vir julle die teken: julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krip lê. Dit 
is betekenisvol hoe God Homself aan ons bekendstel wanneer Hy in hierdie wêreld inkom. Nie met 
trompetgeskal, of met koninklike swier op 'n krygswa nie. Die teken dat Hy hier is, is 'n baba, in doeke 
in 'n stal tussen diere. Dit is 'n teken van broosheid (vulnerability) en weerloosheid, van afhanklikheid, 
vertroue, van groei, potensiaal, van word, van kreatiwiteit. Elke kind is vanoggend 'n 
herinneringsteken hiervan.  En ons almal is kinders – almal van ons het so in die wêreld gekom – en 
het ouers, of ouers gehad. 

Vanoggend vier ons die teken wat ons aanspoor om die kind in onsself te koester, dalk weer te ontdek, 
en om weer te begin glo . . . 

    AANDDIENS                                                                                                       MOEDERKERK                                         
       JAN VAN ZYL                                                                                                     19:00     

In hierdie verhaal van Maria se roeping om die Christuskind die wêreld in te bring, lê daar meer vrae as 
antwoorde. Hoe kan die engel haar groet as begenadigde, as daar vir hierdie swanger  tienermeisie 
net verwerping en selfs steniging voorlê omdat sy swanger raak buite die huwelik? Stem Maria nie te 
maklik in vir iets waaroor sy nie goed nagedink het nie? En, die engel verdwyn darem net te vinnig?  
Moes hy nie bietjie langer by die brose meisie vertoef het en haar met die steil pad gehelp het nie?

Ons gesels vanaand oor die vrae en kyk of ons kan antwoorde kry.

TEMA: Maria se roeping                                                                                            TEKS: Lukas 1:26-38DOOP: JAN VAN ZYL, DR COENIE BURGER EN PROF HENDRIK BOSMAN

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

BELYDENISAFLEGGING:



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

17:30 Doopgesprek in die Kerkhuis

08:15 Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Marié Britz

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

Gr 1-6 in die Hofmeyrsaal

09:30 GEEN informele erediens

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: Johan van der Merwe

Kerssangdiens

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, 23 NOVEMBER

DONDERDAG, 9 AUGUSTUS

KERSSANGDIENS 

25 Nov 2018 19:00

Kom in die Gees nou na Bethlehem.  Kom beleef die Kersgebeure deur die oë van Maria en Josef, sing 
die ou bekendes saam, en verwonder jou opnuut oor die doeke-toegedraaide kind, ons Emmanuel.  

SONDAGPARKERING KERKTERREIN 

Tydens ons eredienste kan die volgende parkeerareas gebruik word indien Moederkerk se parke-
ring vol is:
—  Agter Eendracht Gastehuis.
—  Agter die Kweekskoolgebou. Ingang vanuit Noordwal teen die rivier by die groen bordjie. 
    Argief/Communitas /Kapel. Stap dan net by die voorhek van die Kweekskool uit. 
—  Daar is sekuriteit by albei hierdie parkeerareas.
—  Moet asb NIE by De Hoek Gastehuis (oorkant die Kerkhuis in Drostdystraat) parkeer nie.
—  Die hek na die Moederkerkparkeerterrein word steeds om 11:30 gesluit, maar die voorste hekkie 
    reg voor die kerk sal oop wees sodat u u voertuig kan bereik. Die hek maak outomaties oop soos jy 
    uitry.  
Gedurende weeksdae word meeste van ons parkeerplekke verhuur. Ons vra begrip tydens dienste en 
funksies dat daar slegs 10 besoekers-parkeerplekke beskikbaar is. 

SATERDAG, 10 NOVEMBER

WOENSDAG, 21 NOVEMBER

SONDAG, 25 NOVEMBER

MAANDAG, 19 NOVEMBER



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.

Daar is KLEINGROEPE vir mense in 
verskillende lewensfases 

en met verskillende behoeftes.  

Daar is groepe vir individue, families, jong 
volwassenes en studente.

Indien jy belangstel om deel te word, 
stuur ‘n e-pos na marie@moederkerk.co.za 

en ons help jou graag.

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 die Instituut vir Dowes.

 Lesotho.

GEBEDSLYS VIR DIE WEEKGEBEDSLYS VIR DIE WEEK

ONS GEMEENTE EN GEMEENSKAP:
— 

—

—

ONS LAND:    
—

—

ONS WÊRELD:
— 

—

Bid vir inwoners van buurtes waar bendegeweld aan die orde van  die dag is en waar mense in angs
   en groot spanning leef.
 Bid vir ouers wat diep bekommerd is oor hulle kinders wat daagliks daaraan blootgestel word. 
 Dank die Here vir die relatiewe kalmte en veiligheid waarin ek en jy mag leef.

Bid steeds vir Myanmar (Burma) waar die Rohingya Moslem-minderheid wreed vervolg word deur 
   die owerheid. 'n Groot getal van hulle het reeds gevlug na die aangrensende Bangladesh waar hulle 
   onder haglike omstandighede moet bly. 
 Bid vir die stryd tuseen Israel en die Palestyne wat telkemale weer opvlam met geweld aan en van 

   beide kante. Bid dat beide owerhede bereid sal wees om te werk na 'n permanente oplossing vir die 
   probleem.   

 Vir hulle wat voel dat hulle behoeftes slegs die aandag van politici en die owerhede sal geniet as 
   hulle op geweldadige manier betoog.
 Vir die owerhede en politici wat betogings moet hanteer, en vir wysheid sodat hulle met oordeel-

   kundigheid sal reageer op die behoeftes van gemeenskappe.

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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