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EPIFANIE
10 FEBRUARIE 2019
WELKOM IN DIE EREDIENS VANDAG!
OGGENDDIENS & AANDDIENS
JAN VAN ZYL
INFORMELE EREDIENS
MARIÉ BRITZ

MOEDERKERK
09:30 & 19:00
HOFMEYRSAAL
09:30

TEMA: Sewe Weke III - Wie is die mense wat saam met my om die “pot” kuier? TEKS: Hebr 10:23-25
Ons kan net vashou omdat ons vasgehou word (week 1 – in verbondenheid) – dis die hoop wat in ons
leef. In 'n wêreld waar daar soveel hopeloosheid (uitsigloosheid) is, is die laaste wat ons nodig het die
sogenaamde lone ranger christene – christene wat dink hulle kan op hulle eie 'n verskil maak.
Dit wat hoop gee, wat mense God laat sien, is dat hulle wat weet hulle word vasgehou ánder opsoek en
hulle gaan vashou. Krap nou een van daai hardekole uit en sit hom eenkant – kort voor lank is daardie
kooltjie koud.
Hou die kole saam op 'n hoop – môre oggend blaas jy net die as weg en kook die koffie vir jou mede
“potsitters” op dieselfde kole. Om die die hoop lewend te hou, moet ons mekaar bly opsoek, opskerp
en aanspoor (-hits) om lief te hê en goed te doen aan mekaar.
As jy weet jy word vasgehou, trek iemand anders nader en doen dieselfde. So saam om die vuur gaan
mense se oë oop vir God.

BELYDENISAFLEGGING:
Baie welkom aan die volgende jongmense wat vanoggend belydenis van geloof aflê:
- Johannes Frederik Bestbier (Hannes)
- Bernhardt Heinrich Cronjé (Hein)
- Jacobus Lodewicus Cronjé (Wicus)
- Jacques de la Bat

- Geroge Ernest Ducharme (Georgie)
- Robert Benjamin Rodgers (Robbie)
- Cornelis Francois Swanepoel (Franco)
- Marné van Zyl

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

PROGRAM VIR DIE WEEK
MAANDAG, 11 FEBRUARIE
17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis
19:00 Nuwe Lidmate bekendstelling in Kerkhuis

WOENSDAG, 13 FEBRUARIE
09:00 Stiloggend by Stillebosch Retreatplaas
18:30 Midweek Madness in die Hofmeyrsaal

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

VRYDAG, 15 FEBRUARIE
08:15 Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

SONDAG, 17 FEBRUARIE
08:30 Meditatiewe diens in die Kapel
09:30 Erediens in Moederkerk: Sewe Weke IV
Irénée Heyns
09:30 Kategese vir Peuters en Kleuters in die Kerkhuis
Gr 1-6 in die Kweekskool
09:30 Informele erediens in Hofmeyrsaal: Sewe Weke IV
Richard van Wyk
10:30 Engelstalige diens in die Khaya
18:00 Belydenisklas in die Hofmeyrsaal
18:30 Kategese Gr 7-10 in die Hofmeyrsaal
19:00 Erediens in Moederkerk: Sewe Weke IV
Irénée Heyns
19:00 Erediens in Kruiskerk: Sewe Weke III: Jan van Zyl

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.

DANKFEES 2018

STIL DAG

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
entjie om te gaan.

In hierdie Sewe Weke reeks het ons gehoor van
die dissiplines van inprop (engagement) en
uitprop (abstinence), en hoe Jesus self met
hierdie ritme geleef het. Op Woensdag, 13
Februarie skep ons 'n geleentheid waar ons dit
kan inoefen en ook begelei kan word hoe om dit
daagliks deel van ons lewensritme te maak.

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!

Wanneer:
Waar:

Woensdag, 13 Feb 9:00-13:00
Stillebosch Retreatplaas op die
Bottelarypad - 16km buite Stell
Doel:
Gefokusde tyd van stilword en
begeleiding in die proses
Koste:
R80
Inskrywings en navrae: 084 515 1629 of
marie@moederkerk.co.za

MOEDERKERK - AANDDIENSWERKERS BENODIG
Indien jy beskikbaar is om tydens ons aanddienste in Moederkerk as
eredienswerker te kom help, kontak vir Retha Heymann by 073 200 4699.
Hierdie is 'n heerlike manier om betrokke te raak.

HET JY HIERDIE VAARDIGHEDE?
Ons benodig mense met die regte vaardighede vir die volgende twee bedieninge:
1. Korporatiewe Fondswerwing vir Stellumthombo. Stellumthombo is die gemeente se niewinsgewende maatskappy wat die gemeenskapsbediening van die gemeente bestuur.
Stellumthombo is afhanklik van donasies en maatskappye kan belastingvoordeel bekom en
hulle sosiale verantwoordelikheid nakom deur hiertoe by te dra. Het jy die ervaring om
maatskappye te kan nader om hierby betrokke te raak? Dan is hierdie bediening vir jou!
2. Koördinering van al ons oudiovisuele infrastruktuur. In elk van ons verskillende geboue is daar
projektors, klanksisteme, ensovoorts. Kan jy help om seker te maak alles bly in 'n werkende
toestand en word deur verantwoordelike vrywilligers bestuur? Dan hoor ons graag van jou!
As jy enigsins geroepe voel om hierby betrokke te raak, kontak asb die Kerkkantoor by
kantoor@moederkerk.co.za of vir Johan van der Merwe by johan@moederkerk.co.za.

JOHAN: fokus meer op die Eredienste en Prediking
Johan van der Merwe, die afgelope 18 jaar al een van ons dominees in Moedergemeente, sal deur
die loop van die jaar sy fokus op bestuurs- en pastorale verantwoordelikhede in die gemeente
verminder, maar steeds soos vantevore deel wees van die prediking en die lei van eredienste.
Administratiewe en pastorale funksies word in die toekoms meer gedesentraliseerd hanteer en
elkeen in die predikantespan het nou 'n gebalanseerde portefeulje van verantwoordelikhede. Die
Kerkraad het hierdie reëling by sy pas afgelope Kerkraadsvergadering bespreek en is bly dat Johan
en die hele predikantespan se gawes gefokus in die gemeente aangewend kan word.
In Johan se geval beteken dit verminderde tyd en verantwoordelikheid tydens die week in die
gemeente (en dus verminderde vergoeding), wat dan vir hom die ruimte bied om ook by projekte
buite die kerk betrokke te wees.

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 skool kwartaal) om 11:45 by die Legacy Sentrum in
Kayamandi gehou. Die datums vir die eerste semester van 2019 is 13 Februaruie, 27 Februarie, 13
Maart, 10 April, 24 April, 8 Mei, 22 Mei, 5 Junie. Almal is welkom. Vir navrae kontak Jan van Zyl by
jan@moederkerk.co.za .

NUWE LIDMATE GEMEENTEBEKENDSTELLING
Van julle is al langer as ander ingeskakel en tuis in die gemeente. Die meeste van julle sou ook teen
hierdie tyd 'n besoek van een van die leraars tuis gehad het en is al waarskynlik op hoogte van hoe die
gemeente funksioneer. Vir ons is dit baie belangrik om die insette van nuwe lidmate te hê en 'n paar
gedagtes by julle te toets. Dis natuurlik ook lekker om 'n paar ander mense te leer ken wat, soos jy,
eers meer onlangs in die gemeente ingeskakel het. Daarom reël ons 'n vinnige, maar belangrike en
baie gesellige byeenkoms wat ons wil vra jy tog moet probeer moeite doen om by te woon. Sal jy kan
RSVP na Leana by kantoor@moederkerk.co.za asb?
Maandag, 11 Februarie vanaf 19:00 - 20:30 in die Kerkhuis.

GEBEDSLYS VIR DIE WEEK
ONS GEMEENTE EN GEMEENSKAP:
—Dank die Here vir die baie welkom reën wat geval het en vir sy sorg en getrouheid.
—Bid vir ons kinders van wie soveel geestelik, fisies en emosioneel verwaarloos word weens gebroke

verhoudings binne die gesin en wat dikwels die oorsaak is dat kinders elders die aandag en veiligheid by bendes en ontvlugting binne dwelms en ander ongewenste praktyke gaan soek.

ONS LAND:
—Bid vir almal wat woon en werk in die groot dele van ons land wat steeds 'n ernstige droogte ervaar.
—Bid vir soveel gemeentes in ons NG Kerk familie wat finansiële nood ervaar en wat in die proses

poste moet afskaf.

ONS WÊRELD:
—Bid vir ons buurland Zimbabwe waar daar verlede week opstande uitgebreek het as gevolg van die

verhoging in die brandstofprys. Minstens twaalf mense is gedood en honderde beseer tydens die
opstande. Met die onrus wat steeds bly sluimer het, het die President nou begin toenadering soek na
die opposisie om met hulle te vergader in 'n soeke na pogings om vrede te bewerkstellig. Bid vir
hierdie eerste stap dat dit mag lei tot verdere onderhandelinge om vrede en rustigheid te verkry en
dat die land mag beweeg na 'n meer demokratiese bestel waar menseregte gehandhaaf word en
regsreëls sal geld.

Maak solank ‘n nota van ons Kuierfees en moet
dit nie misloop nie!!
Jy kan ook jou dankoffer en bydraes
deur Snapscan gee vir die gemeente
of vir ons gemeenskapsbedieninge
by Stellumthombo.

Moederkerk/Kruiskerk

Gebruik die korrekte kodes hier
langsaan:
Vanoggend se deurkollekte gaan aan Lesotho.
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan die Teologiese Kweekskool.

Stellumthombo

