MA AK KONTAK
alle-ure nommer: 074 354 0088
www.moederkerk.co.za

Ons webblad is jou eenstop-plek vir opgedateerde inligting
oor die gemeente. Jy kan ook die nuutste gemeentebulletin,
preke en ander interessante materiaal daar aflaai.

e-nuus

Maak seker jy ontvang die tweeweeklikse e-Nuus met vars
nuusbrokkies in jou e-pos se inmandjie. Om in te teken,
gaan na www.moederkerk.co.za en vul jou e-pos adres
daar in of kontak die kantoor by kantoor@moederkerk.co.za.

gemeenteblad

Die gemeenteblad met diepte-artikels verskyn tweemaal
per jaar. Vir ‘n argief van vorige gemeenteblaaie, gaan na
www.moederkerk.co.za.

bulletin

Laai die jongste gemeentebulletin af by
www.moederkerk.co.za. Die bulletin word ook Sondae
by die eredienste uitgedeel.

KERKKANTOOR KERKHUIS
Tel: 021 883 3458
E-pos: kantoor@moederkerk.co.za
Drostdystraat 2 (Langs Moederkerk)
Die “Kerkhuis” is die administratiewe sentrum
van die gemeente. Predikante en administratiewe
personeel het hier kantore. Vergaderings en
toerustingsgeleenthede vind hier plaas. Reëlings
vir troues, doop en begrafnisse word ook deur
hierdie kantoor getref.
Kantoorure:
Ma-Vry 08:00-14:00

facebook

Kantoorbestuurder:
Leana McLean
kantoor@moederkerk.co.za

instagram

Administratiewe Beampte:
Elaine Hamman
elaine@moederkerk.co.za

familienuus

Finansiële Beampte:
Marianne Botha
marianne@moederkerk.co.za

Hou van ons op Facebook by www.facebook.com/
moederkerk of www.facebook.com/kruiskerk.

Fotos waar die Lewende Water vloei is by @kruiskerk –
volg ons en wys vir ons jou fotos ook.

Volg die skakel op die moederkerk webblad by
www.moederkerk.co.za om die familienuus te lees.

KERKKANTOOR KRUISKERKSENTRUM
Hier het predikante kantore sowel as verskillende
bedieninge soos Straatlig, Studentebediening en die
Internasionale Studentebediening. Vergaderings en
toerustingsgeleenthede vind in hierdie kantore of in
die Khaya plaas.
Kantoorure:
Ma-Vry 08:00-14:00
Kantoorbestuurder:
Venita de Kock
venita@moederkerk.co.za

HOFMEYRSAAL
Die Hofmeyrsaal met sy indrukwekkende fasade is in
Oktober 1899 ingewy as ‘n bymekaarkomplek vir die
“Christelijke Jongelingen-Vereeniging”. Sedert 1950 is die
kompleks die eiendom van Moedergemeente. In 2006
is die heringerigte kompleks, nou ook met ‘n moderne
foyer, ingewy.
Die Hofmeyrsaal word gebruik vir kursusse en
Bybelskool, saamkuier om ‘n kaggel in die winter en
informele eredienste. Ons tienerbediening genaamd UP
(“UnPlugged”) word ook in die Hofmeyrsaal aangebied
gedurende die week en op Sondae. Die sentrum
word ook op ‘n kommersiële basis vir konferensies
en funksies verhuur.

WELKOM
in Stellenbosch Moedergemeente

Welkom as lidmaat in die tweede oudste gemeente in die land, gestig in 1686.
Met hierdie geloofsgemeenskap het die Here al ‘n lang pad geloop. Die wonderlikste is egter vir ons dat dieselfde Here van die afgelope eeue ons ook op ‘n
opwindende manier die toekoms binnelei. In die konteks van ons land en ons
dorp wil ons ‘n publieke kerk wees wat getuig en dien.
Ons is deurlopend besig om bestek op te neem van wat die Here in ons
gemeente gedoen het, steeds doen en wat Hy van ons vra vir ‘n nuwe tyd! Uit
hierdie visioneringsproses het ons visie om vir God ‘n Rivier van Lewende Water
te wees, tot stand gekom. Om hierdie visie te verwesenlik, glo ons dat elke
lidmaat op die een of ander wyse in die gemeente versorging, toerusting en
bediening moet ervaar.
Met die inligting op die volgende bladsye wil ons jou in ons gemeente oriënteer
en jou inspireer om jouself te verbind om ‘n versorgingsplek, ‘n toerustingsplek
en ‘n bedieningsplek in die gemeente te vind.
As ’n lidmaat dra jy by dat die Rivier met nuwe water gevoed word, waaroor
ons baie opgewonde is. Ons bede is dat jy sal tuis voel in hierdie “huisgesin
van God”.

Mag jy die Here se teenwoordigheid in ons gemeente
beleef en geïnspireer word om sy wêreld te gaan
mooi maak.

ONS VISIE
Ons, Stellenbosch Moedergemeente,
wil in afhanklikheid van God
‘n Rivier van Lewende Water wees.
Ons bely dat Jesus Christus die lewende water,
God die Vader die oorsprong en
die Heilige Gees die vernuwende krag is.
Ons bid dat hierdie lewende water
soos ‘n bruisende stroom deur ons gemeente sal vloei
en wyd sal vertak om die gemeenskap en die wêreld
te reinig, lewe te gee, en hoop te bring.

WAT DIT BETEKEN

om ‘n lidmaat van Moedergemeente te wees

Ons visie om as gemeente ‘n Rivier van Lewende Water te wees,
het implikasies vir hoe ons dink oor wat dit beteken om ‘n lidmaat
van hierdie geloofsgemeenskap te wees:
ons verstaan lidmaatskap nie
•
as ‘n bloot formele of historiese verbintenis aan die NG Kerk nie
•
dat ek lidmaat van die gemeente is bloot omdat ek by ‘n bepaalde adres woon nie
ons verstaan lidmaatskap eerder
•
as ‘n keuse wat ek maak om my Christenskap en roeping deur hierdie gemeente uit
te leef
•
as ‘n verbintenis wat ek maak om betrokke te wees in die gemeente en
•
om my diensbaarheid aan die Here in die gemeente en in ons gemeenskap uit te leef
ons doel as gemeente is dus
•
nie bloot om ‘n klompie gemeente-aktiwiteite in stand te hou of uit te bou nie,
•
maar is om as gelowiges en as gemeente in die krag van die Gees regtig ‘n verskil
te maak in die samelewing waarin die Here ons geplaas het, sowel persoonlik as
gesamentlik

LIDMAATWAARDES
In Moedergemeente strewe ons daarna om in die lig van God se Visie vir
ons gemeente
•
•
•
•
•

entoesiastiese gelowiges te wees wat leef vanuit ‘n lewende verhouding met God
oop te wees vir die leiding van die Heilige Gees
te lewe vanuit ‘n persoonlike roeping om diensbaar te wees
as rentmeesters ons tyd, bronne en vaardighede diensbaar te stel vir die
Koninkryk van God
betrokke te wees by mekaar se lewens en mekaar se pad saam met die Here

DRIE OORKOEPELENDE DOELWITTE
VERSORGING
Om elke lidmaat in die gemeente te laat tuiskom in die gemeente, die ervaring van
“behoort” te gee en die geleentheid te gee om geestelik versorg te word.
TOERUSTING
Om aan elke lidmaat die geleentheid te gee om toegerus te word sodat hy en sy hulle
roeping as Christene binne en buite die gemeente werklik kan uitleef.
BEDIENING
Om op ‘n dinamiese manier bedieningskanale tot stand te bring waardeur lidmate
hulle roeping en diensbaarheid kan uitleef en ons ‘n verskil kan maak in die
gemeenskap en wêreld waarin ons leef.

IN 2019
Leef ons daagliks in ‘n diepe verbintenis aan God. Die beeld van ‘n
kragprop herinner ons om aan God verbind te bly.

Leef ons daagliks in diepe verbintenis en gasvryheid met elkeen wat ons
pad kruis. Die saamwees rondom ‘n potjie is vir ons die simbool hiervan.

GEMEENTEPRIORITEITE

Leef ons met oorgawe met die gawes en talente wat ons ontvang het. Die
legkaartstuk is vir ons ‘n herinnering dat ons iewers inpas in God se
plan en Koninkryk.

Waarop fokus ons in 2019?

Ons kies om in 2019 doelbewus te leef vanuit ons diepste identiteit
in Christus en as geloofsgemeenskap mekaar voortdurend te
herinner wie ons is en aan Wie ons behoort. Ons gaan daarvoor
diep in die venster en spieël van God se Woord kyk.. Soos deur ‘n
venster, sien ons deur die Woord meer van God. Soos in ‘n spieël,
sien ons in die Woord meer van onsself. Maar die Woord is egter
ook ‘n deur waardeur ons loop om tot aksie in God se wêreld oor
te gaan. Hierdie aksie neem vanjaar vir ons die vorm aan van ‘n
aantal verbintenisse wat ons ook “Ritmes” noem.

Leef ons met deernis vir die nood van ander. Die beeld van ‘n boom
herinner ons om skadu te bied waar ander tuis kan kom.

Leef ons as rentmeesters met alles wat die Here aan ons toevertrou.
Ons leer om ons te identifiseer met die dienskneg gestalte wat Jesus
geopenbaar het.

Leef ons daagliks ons roeping as gestuurdes in die wêreld. Die idee van ‘n
wekker skud ons wakker om op te let na God se roepstem.

DIT GEBEUR IN KLEINGROEPE
In min ander strukture kan ’n mens mekaar as gelowiges beter geestelik ondersteun
en versorg as in ’n kleingroep. Dit is een van die mees effektiewe maniere om as deel
van ‘n groot gemeente tog tuis te kom. ’n Groot verskeidenheid kleingroepe bestaan,
byvoorbeeld Bybelstudiegroepe, Kleingroepe vir Jong Werkendes, vir Jong Getroudes,
Familie-omgeegroepe, Kleingroepe vir Studente, Kleingroepe vir Senior Lidmate,
Mansgroepe en Vrouegroepe. Baie lidmate skakel jaarliks in by die “Sewe Weke groepe.”
Enkele wyke vervul ook die rol van ’n kleingroep.

As jy wil deel word van ’n bestaande kleingroep of ’n nuwe groep wil begin,
kontak vir Marié by kleingroepe@moederkerk.co.za of bel die kantoor.

DIE PREDIKANTE IS ALTYD DAARVOOR BESKIKBAAR

HOE WORD EK VERSORG

Al die predikante beskou dit as een van hulle primêre take om lidmate wat deur moeilike
tye gaan emosioneel en geestelik te ondersteun. Ons is mede-reisigers op jou pad met
die Here. Geen gemeente kan ooit te groot wees daarvoor nie. Geen predikant is ooit te
besig daarvoor nie.
•

’n Gemeente is ’n plek waar lidmate geestelik en emosioneel
ondersteun word. Veral wanneer hulle deur moeilike tye gaan.
Hoe gebeur dit in Moedergemeente?

•
•

CHRISTEN-VRIENDE VERSORG MEKAAR
Meeste lidmate ervaar dat wanneer hulle deur moeilike tye gaan, hulle vriende die mense
is wat hulle veral ondersteun. En dit is reg so. Dit is immers wat vriendskap vir Christene moet
beteken. Ons wil in die gemeente geleenthede skep waar ons as gelowiges beter toegerus kan
word om mense in ’n verskeidenheid van situasies te kan ondersteun.

Kontak asb. die kantoor as jy weet van iemand wat deur ’n moeilike tyd gaan
(siekte ens.) of wat ’n besoek van ’n predikant sal waardeer. Moenie aanvaar dat die
predikante reeds weet nie – dikwels weet ons (nog) nie!
Bel asseblief die kantoor of enige van die predikante wanneer jy ‘n slag behoefte het
aan ’n gesprek, besoek of gebed. Die predikante is elke dag op kantoor beskikbaar,
maar sal ook met graagte na jou huis toe kom.
Jy hoef natuurlik nie net kontak te maak as jy in ’n krisis is nie. Ook as jy sommer
net oor geloofsvrae wil gesels of oor jou eie geloofspad sal dit vir die predikante
’n voorreg wees om op ’n stukkie van jou reis met God met jou saam te loop.

BESOEKE AAN SENIOR LIDMATE
Alle senior lidmate (in aftree-oorde sowel as in wyke) word tuis deur ds Wynand Nel
besoek. Dit is vir Moedergemeente belangrik dat senior lidmate sal ervaar dat hulle ’n
spesiale plek in die gemeente het – en dat die Here hulle op baie maniere in sy diens
roep en gebruik.
•
•

Kontak asb die kantoor of vir Wynand Nel (wynand@moederkerk.co.za) met
vrymoedigheid wanneer ook al jy behoefte het aan ’n gesprek, besoek of gebed.
Dankie aan so baie senior lidmate wat deur hulle voorbidding en deelname
’n onmisbare rol speel in die bediening en aksies van Moedergemeente.

Hoe word ek

TOEGERUS?
Ons wil aan elke lidmaat die geleentheid gee om toegerus te
word, sodat hy en sy hulle roeping as gelowiges binne en buite
die gemeente werklik kan uitleef.
IN DIE EREDIENS
Die eredienste is die weeklikse vierings- en toerustingsgeleenthede in die gemeente. Ons
verstaan die doel van die eredienste as die viering van ons verlossing in Jesus Christus en
die toerusting om uit te gaan en as verloste mense te leef en te dien (Ef. 4:1 en Fil. 2:12-13).
Hou die goeie gewoonte vol om nie hierdie gesamentlike byeenkomste “af te skeep” soos
Heb 10:25 dit stel nie.
Eredienste word in ‘n Klassieke Styl, Informele Styl en Meditatiewe Styl aangebied.
Daarmee wil ons kommunikeer dat ons ons verhouding met die Here verskillend beleef en
dit verskillend tot uitdrukking bring, maar dat ons almal sáám leef uit God ons Bron en ‘n
Rivier van Lewende Water in ons gemeenskap en wêreld is.

DEUR KURSUSSE EN GESPREKSGELEENTHEDE
Deur ‘n verskeidenheid van kursusse, gespreksgeleenthede en toerustingsgeleenthede
word lidmate begelei en toegerus om hulle geloof en roeping as Christene en lidmate
prakties te kan uitleef. Enkeles daarvan is Bybeloggende en Bybelaande op Woensdae,
gesins– en ouerskapskursusse, doopgesprekke, huweliksvoorbereidingskursusse,
retraites, stil-oggende en die emosionele intelligensie kursus.

Stellumthombo is die fontein vir Stellenbosch
Umthombo beteken “bron” of “fontein”, dus beteken Stellumthombo iets soos die fontein of bron
vir Stellenbosch. Ons groter gemeenskapsprojekte resorteer van 2017 af onder die sambreel van
hierdie nuutgestigde nie-winsgewende maatskappy. Die maatskappy het ook belastingvrystelling
status, dus kan Art 18A sertifikate bekom word en kan donasies van belasting afgetrek word.
Die volgende gemeenskapsprojekte is tans onder Stellumthombo geregistreer:

Hoe kan ek ŉ koninkryksverskil

IN DIE WÊRELD MA AK?
Besoek www.moederkerk.co.za en kliek op “Bediening” om
meer te lees oor ons Gemeenskaps- en Getuienisbedieninge.
Of gaan na www.stellumthombo.co.za vir meer inligting oor die
gemeenskapsprojekte.

Een van die mees bevrydende insigte wat ons die afgelope tyd gekry het, is hoe omvattend
elke gelowige se roeping is. Dit omvat nie net gemeentelike betrokkenheid nie, maar totale
gemeenskaps-betrokkenheid. Dit is nie net in my af-tyd nie, maar het ook met my werk en
huis te make. Roeping is vir elkeen van ons, met volle inagneming van jou beskikbare tyd,
die lewensfase waarin jy verkeer, jou unieke passies, gawes en persoonlikheidstipe!
Daar is baie bestaande moontlikhede van betrokkenheid in die gemeente én gemeenskap.
Daar is egter ook volledig ruimte vir die totstandkoming van nuwe bedieninge. Nuwe
bedieninge ontstaan waar lidmate met die passie daarvoor inisiatief neem en deur die
gemeente ondersteun word.
Origens is dit vir ons krities belangrik dat elke lidmaat van ons gemeente bewustelik vanuit
sy en haar verhouding met die Here sy of haar beroep beoefen of dagtaak verrig. Daarom
het ons ‘n inisiatief wat ons noem God@Work waardeur ons toerusting verskaf vir die uitleef
van jou beroep as roeping.

Uit nederige pogings om hoërskoolkinders in Khayamandi met
skoolgeld by te staan, het die Moederkerk Beursfonds onder leiding
van die stuurspan gegroei tot ‘n volledige diens wat op finansiële
en loopbaanondersteuning vir studente in hoër opvoeding fokus.
Loopbaankeuse beplanning en psigometriese toetsing word gevolg
deur toelating tot die beursprogram en gaan gepaard met deurlopende
mentorskap. Stories van hoop word in oorvloed hier vertel. Lees dit
op ons webwerf en raak gerus betrokke deur ‘n finansiële bydrae,
aanwending van jou spesifieke kundigheid en mentorskap by een of
meer van ons studente.

Straatlig se hoof-fokus is om ‘n veilige hawe te bied vir hulle
wat op die rand van die samelewing ‘n bestaan probeer voer en
uitgesluit is vanweë die verlammende siklus van armoede waarin
hulle beland het. Ons gee om en ons fokus op die persoonlike
ontwikkeling van haweloses en behoeftiges in die groter
Stellenbosch area. Deur ons Bybelstudies en Straatuitreike, ons
bemagtigings- en vaardigheidsprogramme en verantwoordelike
materiële hulp, lei ons mense terug na hoop en lewe.

Vanuit die werk met hawelose volwassenes het ons ook
toenemend bewus geword van die nood van kinders met
risiko. Die huislike omstandighede van kinders is dikwels nie
bevorderlik vir hulle liggaamlike, verstandelike en emosionele
ontwikkeling nie en ondersteuning is dringend nodig. In 2013
het “BecomingKids” tot stand gekom as ‘n naskool verrykingsen mentorskapprogram onder leiding van ons gekwalifiseerde
onderwyseres en met die hulp van vrywilligers wat as mentors
optree. Waai gerus vir ons Straatlig / BecomingKids bussie wat
jy gereeld in die dorp sal sien terwyl kinders vervoer word na die
naskoolprogram of na die uitstappies en kampe wat deel vorm
van ons betrokkenheid.

WAAROM DANKOFFERS?
•

Jy sê so dankie!

•

Jy leer om van God afhanklik te lewe.

•

Jy belê in God se Koninkryk en word `n vennoot daarin.

•

Jy wys aan watter geloofsgemeenskap jy jouself verbind.

HOE KAN EK MY DANKOFFER GEE?

DANKOFFER

Ons moedig lidmate aan om deur die gee van ‘n
gereelde dankoffer deel te wees van die bediening
van die gemeente en die uitleef van ons visie.
•

Daar is koeverte in die portale van die
kerkgebou wat vir hierdie doel gebruik kan word.

•

Al meer lidmate verkies om hul dankoffer deur
middel van ‘n gereelde elektroniese oorbetaling
te doen. Ons moedig dit graag aan.

•

“Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie,
want God het die blymoedige gewer lief.” (2 Kor. 9:7)

Jy sou ook by die bank kon reël vir ‘n gereelde
aftrekorder indien jy nie van elektroniese
bankdienste gebruik maak nie.

•

Jy kan ook die Snapscan kode gebruik.

“Wie is ek en wie is my volk dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring? Alles kom
tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het.” (1 Kron 29:14)

Bankbesonderhede:

Waarom en hoe?

WAT SÊ DIE BYBEL?

“As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy
verwag nie van hom wat hy nie het nie. Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te
kan help nie; maar sodat daar ewewig sal wees, moet julle wat nou oorvloed het, dié help wat
gebrek ly. Dan, as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle julle weer help. So kom
daar ewewig.” (2 Kor. 8:12-14)
“Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan: daardeur word julle
self ryker. Julle gawe is voor God ‘n offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig.
En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in
Christus Jesus.” (Filip. 4:17,19)

NG Kerk Stellenbosch
Nedbank (Business Winelands)
Takkode 149821
Rekeningnommer 1498043232

OP DIE EERSTE SONDAG IN SEPTEMBER VIER DIE GEMEENTE
DANKFEES.
Die hele September is Dankfeesmaand en lidmate word aangemoedig om
’n spesiale dankoffer dan te gee.

CD’s van die eredienste kan teen R20 per CD by die kerkkantoor of by preke@
moederkerk.co.za bestel word, en DVD’s teen R30. Eredienste kan ook
geluister word op ons webtuiste by www.moederkerk.co.za.
By ons eredienswerkgroepe is enigeen welkom om onvoorbereid te kom
saamgesels oor die eredienste van die vorige Sondag en die eredienste wat kom:
Maandae 17:00 in die Kerkhuis oor Moederkerk se Klassieke en
Informele Oggenddienste en Dinsdae 13:00 in die seminaarkamer oor die
Kruiskerk Aanddiens

KINDERBEDIENING

WAT GEBEUR SONDAE?
EREDIENSTE
Eredienste in ‘n meditatiewe styl
Vrydae-oggende 08:00 in Moederkerk (oggend-eucharistie)
Sondagoggende om 08:30 in die Kweekskool-kapel
Eredienste in ‘n meer klassieke styl
Sondagoggende om 09:30 en
Sondagaande om 19:00 in Moederkerk
Internasionale Diens
‘n Multi-kulturele, Engelstalige diens wat fokus op Internasionale Studente, maar
oop is vir almal om deel te word van hierdie besondere ervaring.
Sondagoggende om 10:30 in Die Khaya
Eredienste in ‘n meer informele styl
Sondagoggende om 09:30 in die Hofmeyrsaal en
Sondagaande om 19:00 in Kruiskerk
Tienerdiens (ook genoem “UP” of “Unplugged”)
Sondagaande om 19:00 in die Hofmeyrsaal (net na die kategese).
Kom kuier saam om die Woord!

Babakamer
Die konsistorie is ingerig as ‘n babakamer, en ouers is welkom om ook die diens van daar
af op ‘n TV-skerm te volg.
Peuter- en Kleuterkerk
Peuters (2-3 jr) en Kleuters (4-6 jr) vergader tydens die erediens in die Kerkhuis,
onderskeidelik bo en onder.
Graad 1-6
Hierdie groep kom Sondae eers kerk toe vir ‘n kort Kindertyd waarna hulle begelei word
tot by die Kweekskool. Hier verdeel hulle in die graadgroepies.
Graad 7-10
Hierdie groep het Sondagaande hulle kategese-groepe om 18:30 in die Hofmeyrsaal.
Daarna is daar ’n tienerdiens wat 19:00 voortgaan.
Belydenisgroep (Graad 11)
Die belydenisgroep vergader elke Sondagaand van 17:30-18:30 in die Foyer van die
Hofmeyrsaal. Relevante temas word behandel as voorbereiding vir belydenisaflegging.
Belydenisaflegging vind in die matriekjaar plaas by vier geleenthede tydens
oggenddienste in Moederkerk.

LERA ARS
JOHAN VAN DER MERWE

JAN VAN ZYL

Visionêre Bestuur, Gevestigde Lidmate,

Familiebediening, Kategese,

Kommunikasie

Gestuurdheid

johan@moederkerk.co.za

jan@moederkerk.co.za

Tel: 021 883 3458 (w)

Tel: 021 883 3458 (w)

082 940 3319 (sel)

082 871 3155 (sel)

MARIÉ BRITZ

RICHARD VAN WYK

IRÉNÉE HEYNS

RUBEN SCHEEPERS

Gevestigde Lidmate,

Studentebediening,

Studente-aksies, Studentekleingroepe

Deeltydse Leraar:

Geloofsvorming, Kleingroepe

Studenteportefeuljes

irenee@moederkerk.co.za

Gemeenskapsbediening (Stellumthombo)

marie@moederkerk.co.za

richard@moederkerk.co.za

Tel: 021 883 3458 (w)

ruben@moederkerk.co.za

Tel: 021 883 3458 (w)

Tel: 021 883 3458 (w)

083 461 8564 (sel)

Tel: 021 883 3458 (w)

084 515 1629 (sel)

082 905 7278 (sel)

072 345 5683 (sel)

BEDIENINGSPOSTE
WYNAND NEL

LIONEL HUTTON

Pastorale hulpleraar vir Senior Lidmate

WEYBRANDT AUCAMP

Koster Kruiskerk

wynand@moederkerk.co.za

BecomingKids Mentor Koördineerder

koster@kruiskerk.com

Tel: 021 886 9880 (h) 082 901 5877 (sel)

weybrandt@straatlig.org

Tel: 083 440 2928

Tel: 084 547 1143

ZORADA TEMMINGH

ANGELIQUE HAVENGA

Orrelis: Moederkerk / Musiekleier – Klassieke dienste

ARINA SCHEEPERS

Jeugleraar

BecomingKids Koördineerder

zorada@moederkerk.co.za

angelique@moederkerk.co.za

arina@stellumthombo.co.za

Tel: 021 886 6190 (h) 082 560 7553 (sel)

Tel: 071 089 6769

Tel: 084 547 1143

JULANI VISAGIE

JURIE & MAGDALEEN GOOSEN

Musiekleier - Informele Eredienste

RETHA HEYMANN

lnternasionale studente

Moederkerk Aanddiens Koördineerder

julani@kruiskerk.com

fans@moederkerk.co.za

rheymann@sun.ac.za

Tel: 078 925 3028

Tel: 083 235 5920

Tel: 073 200 4699

LOUIS VAN DER WATT

JAN COETZER

Koorleier - Canticum Novum

CHRISTINE VENTER

Junior Kategese: Koördineerder

Kruiskerk Eredienskoördineerder

louis@moederkerk.co.za

jancoetzer@moederkerk.co.za

christine@kruiskerk.com

Tel: 021 886 6539 (h) 064 524 2771 (sel)

Tel: 071 107 4234

Tel: 079 606 3591

FANIE BOTHA

SONJA OLIVIER

Eiendomsbestuurder

Straatlig: Administrasie

fanie@moederkerk.co.za

sonja@straatlig.org

Tel: 083 230 3482

Tel: 084 547 1143

ILSE HAUTER

JOSEPHINE SCHOLTZ

Koster Moederkerk

Straatlig: Bemagtigingsprojekte

koster@moederkerk.co.za

josephine@straatlig.org

Tel: 071 498 6879

Tel: 084 547 1143

