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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 !

       EPIFANIE 

    OGGENDDIENS & AANDDIENS                                                                         MOEDERKERK
                                                                                  09:30 & 19:00                                         

 
IRÉNÉE HEYNS                       

 

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

In week 1 (spieël) het ons vir mekaar gesê ons raak deel van God se 'goeie' bende wat sy wêreld mooi 
maak. In die meeste bende-flieks word daar sterk gefokus op die verskillende rolle van elke bendelid. 
Daar is gewoonlik 'n bendeleier, 'n getaway driver, 'n dief, 'n alarm-deskundige, ensovoorts. In God se 
koninkryksbende het ons ook unieke bydraes om te maak en die voorreg om 'n rol te speel in Sy 
heilige komplot. 

God se plan kan as 'n legkaart voorgestel word. Elkeen van ons verteenwoordig 'n unieke stuk van die 
legkaart. Soos ons legkaartstukke inmekaar pas, kom die prentjie na vore. As ek egter my 
legkaartstuk eenkant hou of verwyder, ly ons almal. 

Niks bederf 'n legkaart soos ontbrekende stukke nie. Met die legkaart-simbool vra ons die vraag: Hoe 
raak my unieke bydrae God se geskenk vir die wêreld?

TEMA: Sewe Weke IV - Legkaart                                                                               1 Petrus 4:7-11TEKS: 

DOOP

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

BELYDENISAFLEGGING:

    INFORMELE EREDIENS                                                                                   HOFMEYRSAAL                                        
       RICHARD VAN WYK                                                                                         09:30     



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

18:00 Stellumthombo direksie in die Kerkhuis

17:30 Doopgesprek in die Kerkhuis

18:30 Midweek Madness in die Hofmeyrsaal

08:15 Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Sewe Weke V

August Basson

09:30 Kategese vir Peuters en Kleuters in die Kerkhuis

Gr 1-6 in die Kweekskool

09:30 Informele erediens in Hofmeyrsaal: Sewe Weke V

Marié Britz

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 V 

August Basson

19:00 Erediens in Kruiskerk: Sewe Weke IV: 

Irénée Heyns

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.

DONDERDAG, 9 AUGUSTUS

Jaareind is om die draai. Stellumthombo is 
Moderkerk|Kruiskerk se gemeenskaps-
ontwikkelingsbeen wat primêr fokus op 
opvoeding van kinders en mense in nood. Deur 
'n donasie aan dié organisasie te maak, maak jy 
nie net 'n wesenlike verskil in iemand se lewe 
nie, maar kwalifiseer ook vir 'n artikel 18a 
belastingsvoordeel sertifikaat. 

Account name: Stellumthombo NPC
Bank: Nedbank
Branch code: 107110
Account number: 1130697630
Swift: NEDSZAJJ

MASANDISE

Abongile is ‘n sportiewe jong man wat al n paar jaar by Legacy werk. Hy wil vanjaar in Junie vier van sy 
matriekvakke oorskryf. Hy het hulp nodig met Geografie, Biologie en Engels. As daar ‘n student of ‘n 
ouer persoon is wat hiermee kan help, kontak Annemarie Spies by 084 982 5583. 

WOENSDAG, 20 FEBRUARIE

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 
entjie 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!

VRYDAG, 22 FEBRUARIE

DONDERDAG, 31 JANUARIE

WOENSDAG, 21 NOVEMBER

SONDAG, 24 FEBRUARIE

MAANDAG, 18 FEBRUARIE



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 nie-
winsgewende maatskappy wat die gemeenskapsbediening van die gemeente bestuur.  
Stellumthombo is afhanklik van donasies en maatskappye kan belastingsvoordeel 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.

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 kom saam 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 om 11:45 by die Legacy Sentrum in Kayamandi gehou. Die datums vir die res 
van die eerste semester van 2019 is 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 .

.

 

INFORMELE EREDIENS HULP

Ons is op soek na mense om betrokke te raak by die Hofmeyrsaal se musiek bediening tydens die 
informele erediens.  Kontak gerus vir Roelof by roelof@moederkerk.co.za of 079 699 0591.

UTOPIA
 
‘n Groepie van Utopia se inwoners benodig dringend ou gebruikte slaapkussings. Hulle gebruik die 
vulsel om die bere wat hulle vir Stellenbosch Kindersorg en ACVV brei, te stop. Die bere word aan 
getraumatiseerde kinders geskenk. As u kan help, kontak asb vir Elsa Giliomee by 082 373 5853.

GEBEDSWEEK

Die Stellenbosch Gebedsnetwerk, in samewerking met Jerigo Mure, organiseer 7 gebedsweke 
vanjaar. Die eerste hiervan is 25 Februarie - 3 Maart. Indien jy wil deelneem, besoek die 
Gebedsnetwerk se webtuiste by https://sbpn.myfreesites.net/. Hier sal jy al die nodige inligting kry 
en kan jy ook jou naam opskryf om in 'n spesifieke gebedsgleuf te bid. Mense kan gaan bid by die 
gebedshuis of is welkom om in hulle eie lokale of tuiste te bid waar jy jou bevind.

AZALEAHOF KERMIS - 6 APRIL 2019

Enige bydraes word benodig bv klere, boeke, naaldwerk, plantjies, nageregpakkies, ornamente, 
kombuisware, asook juweliersware (plastiek, stukkend, skoonmaak nodig, antieke en duur juwele). 

Hierdie en enigiets anders word met groot dankbaarheid ontvang by Azaleahof se kantoor.



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan die Chiconono Gemeente.

 die Teologiese Kweekskool.

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

—

—

ONS LAND:   
—

—

—

ONS WÊRELD:
— 

—

 Bid vir al die eredienste en ander byeenkomste vandag; ook in ander gemeentes in ons dorp; dat die 
   Evangelieboodskap mense sal aanraak en verander.
 Bid dat groter samewerking, verdraagsaamheid en verantwoordbaarheid ons gemeenskap sal 

   kenmerk.
 Bid dat die Here vir elkeen van ons sal wys waar ons hulp, ondersteuning en leiding nodig is.

 Bid vir 'n oplossing vir die kragopwekkingsprobleme wat Eskom tans ervaar.
 Bid vir hulle wat ernstige verliese ly, en veral vir hulle wat moontlik deur afdankings geraak gaan 

   word weens beurtkrag.
 Bid dat die begroting, wat eerskomende Woensdag voorgehou sal word, die regte balans sal vind 

   om die grootste nood te verlig en ekonomiese groei te ondersteun.

Bid vir die verkiesing wat op 16 Februarie in Nigerië plaasvind. Die aanloop tot die verkiesing het 
   reeds gelei tot heelwat lewensverlies. Bid dat die verloop en afloop daarvan vreedsaam sal wees. 
   Nigerië speel 'n belangrike ekonomiese en politieke rol in Wes-Afrika sowel as in die hele Afrika 
   kontinent. Bid dat die (nuwe) leiers hierdie rol tot voordeel van sy mense sowel as die streek, sal 
   uitvoer.
 Bid ook vir die stam- en godsdiens konflikte wat steeds in Nigerië voorkom, veral in die noorde van 

   die land waar Christene 'n beduidende minderheid vorm en dikwels blootgestel word aan vervolging.
   Bid dat in hierdie tyd van verkiesingkoors die konflikte in beheer gehou sal word en nie verder 
   opvlam nie.

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

KUIERFEES: 
9 Maart

Na 2018 se 
eerste kuier-
fees was die 
aanvraag so 
groot om dit 
jaarliks te doen 
dat dit weer sul-

ke tyd is. Op 9 Maart 2019 kuier ons weer lekker saam by 
Neethlingshof. Enige iemand wat wil help, kontak ons 
asseblief en ons sal jou plaas waar nodig. Ons beplan 'n kort 
vergadering op 25 Februarie om 18:00 by die kerkhuis om 
alles vas te maak. Kontak ilana@moederkerk.co.za of  
richard@moederkerk.co.za. 
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