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| 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 !

       ADVENTSTYD 

    OGGENDDIENS & AANDDIENS                                                                            MOEDERKERK
                                                                                          09:30                                         

 
JOHAN VAN DER MERWE

 TEMA: NEE!                                                                                                                  TEKS: Lukas 4:1-13

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

Om jou vrese en onsekerhede in die oë te staar, is deel van die reis na geloofsvolwassenheid. Net na sy 
doop, waar Jesus verseker word dat hy God se geliefde Seun is, word hy gekonfronteer met die 
versoekinge om sy identiteit elders te gaan soek. 

Van sy geborgenheid in die wete “ek is God se geliefde Seun” word hy genooi om sy identiteit eerder te 
soek in i) dit wat hy kan doen, ii) dit wat hy kan kry en iii) dit wat mense van hom sal kan sê.  Kortom, hy 
word versoek om sy identiteit te vind in i) sy relevansie, ii) sy mag en iii) sy aansien. Hierdie 
versoekinge is vandag so lewendig soos in Jesus se tyd. Dis krities belangrik dat Jesus sy identiteit hier 
herbevestig. Hy doen dit dan ook deur as't ware sy Vader se woorde te liplees (“ek is lief vir jou, jy is my 
geliefde kind”) en te midde van die geraas, daardie woorde aanmekaar agter sy Vader aan te prewel. 
Sy boodskap aan die duiwel wat Hom versoek is dan 'n duidelike “NEE! Want daar staan op my Vader 
se lippe geskrywe!” 

Op hierdie Adventsondag van Vrede hoor ons duidelik – 'n kanaal vir die shalom van God kan jy net 
wees as jy onthou wie jy regtig is.

DOOP

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

BELYDENISAFLEGGING:

    AANDDIENS                                                                                                       MOEDERKERK                                         
       JOHAN VAN DER MERWE                                                                                19:00     



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

08:15 GEEN Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

              

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Irénée Heyns

09:30 GEEN Kategese

09:30 GEEN informele erediens

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 GEEN Erediens in Moederkerk

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, 14 DESEMBER

DONDERDAG, 9 AUGUSTUS

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!

SATERDAG, 10 NOVEMBER

WOENSDAG, 21 NOVEMBER

SONDAG, 16 DESEMBER

MAANDAG, 10 DESEMBER



EREDIENSTE TYDENS DIE VAKANSIE:

16 Desember: 09:30 Moederkerk Oggenddiens

23 Desember: 09:30 Moederkerk Oggenddiens

25 Desember: 09:00 Moederkerk Kersdiens

30 Desember: 09:30 Moederkerk Oggenddiens

31 Desember: 23:15 Moederkerk Middernagdiens

6 Januarie: 09:30 Moederkerk Oggenddiens

13 Januarie: 09:30 Moederkerk Oggenddiens
09:30 Hofmeyrsaal Oggenddiens
19:00 Moederkerk Aanddiens

Moederkerk en Kruiskerk

Tegniese Koördineerder: Oudiovisuele Stelsels

Posbeskrywing:

1. Bespreking en hantering van die klankbehoeftes in samewerking met die leraars, kosters, 
eiendomsbestuurder en die tegniese vrywilliger-span.

2. Versorging en onderhoud van alle klanktoerusting, beligtingselemente, rekenaars en 
dataprojektors soos gebruik in Moederkerk, Kruiskerk, die Khaya, die Hofmeyrsaal, en enige 
ander lokale van die kerk.

3. Die opstel van 'n kort- en langtermyn begroting vir die instandhouding en uitbreiding van die 
oudiovisuele stelsels.  

4. Samestelling, opleiding, koördinering en kwaliteitsbeheer van tegniese vrywilligers wat 
klanksisteme by die onderskeie eredienste beman.  

5. Die verstekpersoon vir die beman van klankstelsels by 'n oggenddiens en 'n aanddiens van die 
gemeente op Sondae.  Tegniese vrywilligers voorsien waar die tegniese koördineerder nie 
gelyktydig kan wees nie, of wanneer hy/sy 'n afnaweek het. Diensbeurte van die 
koördineerder of vrywilligers sluit in die opstel van die klankbord en klanktoetse, die 
posisionering van mikrofone, instrumente en ander toerusting en die opname van dienste en 
ander spesiale geleenthede, soos afgespreek.  

6. Die ure vir hierdie pos is vloeibaar. Een afnaweek per maand kan geneem word, verkieslik op 
naweke waar minder aktiwiteite plaasvind (soos op Langnaweke en in skool of US-vakansies) 
en indien plaasvervangers voldoende gereël is.  

Stuur asb jou CV na kantoor@moederkerk.co.za en kontak ons vir enige navrae.

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 Gemeentebediening.

 die Arbeidsbediening.

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

—

—

—

ONS LAND:   
—

—

—

—

ONS WÊRELD:
— 

Bid vir elkeen wat binnekort met vakansie vertrek; bid dat hulle lekker sal ontspan saam met 
   geliefdes en dat hulle veilig sal reis.
 Bid dat die hoop, vrede, vreugde en liefde wat Jesus met sy menswording vir ons gebring het, ons 

   gesindheid en gedrag sal kenmerk oral waar ons gaan.
 Bid ook vir hulle wat die Kersgety alleen sal deurbring, sommige met groot hartseer, ander met 

   gebrek aan lewensmiddele of haweloos.
 Laat ons dankbaarheid ons lei tot uitreiking na sulke mense wat ons pad mag kruis. 

ir hulle wat angstig wag op hulle eksamenuitslae.
 Bid vir almal wat oor die feestyd moet werk. 
 Bid vir almal wat op pad gaan en wat in hierdie tyd ook aan ander verhoogde risiko's blootgestel 

   word. 
 Dat die Adventtyd vir al die Christene in ons land 'n ervaring van geestelike verdieping sal wees

Bid vir die opbouende spanning tussen Iran en Saudi Arabië, 'n spanning wat 'n lang geskiedenis het, 
   onder andere as gevolg van die Shiiti en Sunni Moslem faksies wat onderskeidelik oorheers in die 
   twee lande. Hierdie spanning het verder begin opbou as gevolg van die konflikte in Irak, Jemen en 
   Sirië waar die twee lande aan veskillende kante van die konflikte staan. Aangesien beide lande 
   groot uitvoeders van olie is, het hul 'n beduidende invloed op die olieprys en het dus 'n effek op die 
   wêreld ekonomie. Bid vir wysheid en gematigheid in 'n potensieël plofbare situasie.    

 Bid v

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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