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KONINKRYKSTYD
4 NOVEMBER 2018
WELKOM IN DIE EREDIENS VANDAG!
OGGEND- EN AANDDIENS
JAN VAN ZYL

TEMA: God se hart - oordeel of herstel?

MOEDERKERK
09:30 & 19:00

TEKS: Joël 3:1-11

'n Spesiale welkom aan die doopouers. Julle help ons vanoggend om rondom die doopvont iets van
God se hart vir elkeen van sy kinders te sien en te ervaar.
Dit is opvallend dat wanneer kinders swaarkry – hetsy deur siekte, ongeluk, onregverdige
behandeling, swak keuses, noodlot – hoe ouers se instink inskop. Dit is asof hulle as't ware laer trek
om hulle kinders, en indien hulle kon hulle eerder die pyn, vernedering, blaam, op hulself sou neem –
amper die houding van vat jy aan my kind, dan vat jy aan my. Ouers wat die Positiewe Ouerskap
beginsels verstaan, weet egter hoe om die balans in sulke situasies te handhaaf deur empaties te
wees, liefde en deernis te gee, maar weet ook van logiese gevolge en om 'n gesonde afstand te hou;
sodat my kind verantwoordelikheid kan leer.
Joël kom leer ons iets van God se Vaderhart – wat genoeg vir ons omgee en dus nie summier ingryp
nie, maar ons toelaat om ons lesse te leer en wat weet wanneer Hy moet nader staan. Dan voer Hy die
stryd namens ons. En dit is sy brandende liefde wat ons aanhoudend terugtrek om die
verbondsverbintenis met Hom te herstel.

DOOP: JAN VAN ZYL, DR COENIE BURGER EN PROF HENDRIK BOSMAN
Baie welkom aan die volgende ouerpare wat vanoggend hulle kinders laat doop:
- Christian en Deborah Bahlmann van Longlands met Katryn
- Emile en Anel Borman van Somerset Wes met Leroux
- Dawie en Minanne Snyman van Capolavoro met Dayni-Louise (Dayni)
- Anton en Annette van Niekerk van Drieankerbaai met André Riaan (André)
- Jaco en Dawn van Rhyn van Paradyskloof met Catharina Sanette van Wyk (Kate)
- Wouter en Lochlene Viljoen van De Wijnlanden met Johannes Loubser (Johannes)
- Rulof en Ansa Burger van Paradyskloof met Annabelle Lydia (Annabelle)
- Wilhelm en Andrea Kühn van Claremont met Amelia Jane (Amelia)

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

PROGRAM VIR DIE WEEK
MAANDAG, 5 NOVEMBER
17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis
19:00 Kerkraadsvergadering in die Kerkhuis

WOENSDAG, 7 NOVEMBER
09:00 Straatligmark in die Hofmeyrsaal

DONDERDAG, 8 NOVEMBER
09:00 Straatligmark in die Hofmeyrsaal

VRYDAG, 9 NOVEMBER
08:15 GEEN Meditasie en Nagmaal in Moederkerk
09:00 Straatligmark in die Hofmeyrsaal

SATERDAG, 10 NOVEMBER
09:00 Straatligmark in die Hofmeyrsaal

SONDAG, 11 NOVEMBER
08:30 Meditatiewe diens in die Kapel
09:30 Erediens in Moederkerk: Irénée Heyns
Reeks V
09:30 Informele Erediens in Hofmeyrsaal:
Johan van der Merwe: Reeks V
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 GEEN Belydenisklas in die Hofmeyrsaal
18:30 Kategese Gr 7-10 in die Hofmeyrsaal
19:00 Erediens in Moederkerk: Irénée Heyns: Reeks V
19:00 Erediens in Kruiskerk: Johan van der Merwe
Reeks V

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 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.

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:
Plek:
Koste:

23-25 November
Stillebosch Retreatplaas@Anatoth 18 km buite Stellenbosch op die Bottelarypad in die
Bottelaryheuwels
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!

Neem gerus
‘n sakkie by
die deur
indien jy
belangstel
om iets vir
die mark te
skenk. Baie
dankie.

GEBEDSLYS VIR DIE WEEK
ONS GEMEENTE EN GEMEENSKAP:
—Kom ons bring die gebrokenheid van ons gemeenskap én onsself vir die Here; al die armoede, geweld,

wantroue en soveel ander dinge wat ons ontstel en met kommer vul.
—Bid dat Hy ons met sy Vrede sal vul sodat Hy ons kan gebruik in die heropbou en herstel van
verbrokkelde verhoudings binne ons gemeenskap, huwelike en gesinne.

ONS LAND:
—Bid vir ons nuwe Minister van Finansies en die span van die Nasionale Tesourie wat onder baie

moeilike omstandighede moet probeer om ons staatsfinansies so te bestuur dat dit in die beste
langtermynbelang van ons land sal wees.
—Bid vir elke Christen wat in sy/haar omgewing ware naasteliefde uitleef, wat demonstreer dat
...Christus se Liefde in hulle harte leef en so 'n positiewe verskil in ons land probeer maak.

ONS WÊRELD:
—Bid vir 'n realistiese prioriteit wat wêreldleiers gee aan klimaatsverandering. Bid veral vir leiers wat 'n

redelik skeptiese houding daaroor inneem. Pas weer is Jair Bolsonaro verkies as president van
Brasilië, 'n persoon wat, soos President Trump, oor klimaatsverandering voel. Hy sal “in beheer” wees
van die Amazone, die wêreld se sogenaamde “longe” en die Cerrado Savana, die wêreld se
“broodmandjie”, met 'n duidelike voorkeur vir Brasilië se mega agri-besighede teenoor biodiversiteit,
'n voorkeur wat 'n negatiewe effek op klimaatsverandering sal hê. Bid dat hierdie, en ander, leiers 'n
gebalanseerde houding sal inneem tussen ontwikkeling en bewaring om die verwoestende gevolge
van klimaatsverandering te stuit en om te keer.

RECONCILIATION LUNCH

MASANDISE

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 skool kwartaal) om
11:45 by die Legacy Sentrum in Kayamandi
gehou. Die geleenthede vir die res van die
kwartaal is Woensdag 7, 21 November en 5
Desember. Almal is welkom.

TK Masunda is ‘n tweedejaar Rekenaarwetenskap student by US. Hy is ‘n knap
Wiskunde tutor vir skoolleerders.

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

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

As jy dalk weet van iemand wat ‘n paar ekstra
klasse nou nodig het, kan jul hom gerus kontak
by 074 603 9457. Hy sal ook graag stukwerk (op
rekenaar) wil doen tydens die lang vakansie.
Enige stipendium sal hom baie help!
U kan ook Marida kontak by 082 374 9909

GEMEENTEBLAD
Gaan loer gerus op ons webwerf vir die elektroniese weergawe - www.moederkerk.co.za.

Moederkerk/Kruiskerk

Gebruik die korrekte kodes hier
langsaan:
Vanoggend se deurkollekte gaan aan Straatlig.
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan die Uitreikaksie.

Stellumthombo

