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W E L K O M I N D I E E R E D I E N S VA N D A G !

       LYDENSTYD 

    OGGEND- EN AANDDIENS                                                                                MOEDERKERK
                                                                                 09:30 & 19:00                                         

 
MARIÉ BRITZ                          

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

Vanoggend staan ons stil by die gesprek tussen Jesus en die Samaritaanse vrou by die put. Hierdie 
verhaal en gesprek wys vir ons op 'n besonderse manier hoe Jesus se lewensritme gereeld die 
oorsteek van grense behels het. 

Die Drie-enige God nooi ons saam op hierdie ritme en daarom vra ons hierdie week doelbewus die 
vraag:  Watter grense word ek uitgenooi om oor te steek?

TEMA: Sewe Weke VII - Sirkel                                                                                           Joh 4:1-15TEKS: 

Daar is altyd 'n wêreld
wat jy nog nie ken nie

Daar is altyd 'n taal
wat ons nie verstaan
Een deel van jouself

waarvan jy vergeet het
Daar is altyd 'n pad 
wat jy nog kan gaan

Daar's altyd 'n lewe wat jy nog kan leef
Daar's altyd 'n grens om verby te beweeg

DOOP

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

BELYDENISAFLEGGING:

    INFORMELE EREDIENS                                                                                  HOFMEYRSAAL                                        
       JOHAN VAN DER MERWE                                                                              09:30     



17:00 Oggenddienswerkgroep 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: Richard van Wyk

09:30 GEEN Kategese

09:30 GEEN Informele erediens in die Hofmeyrsaal

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 Erediens in Kruiskerk: Johan van der Merwe

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

“ Friends of all nations Stellenbosch” ( FANS)-internasionale bediening

Stellenbosch Universiteit is vanjaar ‘n eeu oud en het meer as 4 200 internasionale studente van 110 
lande, wat hoofsaaklik nagraadse studente is. Baie van hierdie internasionale studente is die room 
van hul lande en is toekomstige leiers. 

Christus wil dat ons Sy voorbeeld volg en 
kruis-kulturele grense oorsteek en die vreemdeling verwelkom. God het die afgelope tyd geestelike 
deurbrake laat plaasvind, .

Ondersteuning word aan internasionale studente gebied deur ‘n Engelstalige erediens, ‘n 
ondersteuningsgroep vir vroue, Bybelstudies, kampe en uitstappies. Getroue medewerkers uit 
Moedergemeente  help met hierdie groeiende bediening. 

Ds Jurie en Magdaleen Goosen is verantwoordelik vir die bediening. Hulle is gekoppel aan 
Helderberg Uitreik, ‘n organisasie sonder winsoogmerk. Stellenbosch Moedergemeente het ‘n 
ooreenkoms van samewerking rakende die arbeid. Dit is ‘n geloofsbediening sonder ‘n 
gewaarborgde salaris en is volkome afhanklik van donateurs se bydraes. Die bediening groei, maar 
beleef ‘n geldelike tekort op hul begroting.

Lidmate se hulp word benodig met die volgende behoeftes:
- Meer helpers om met die groep vir vroue te help. Kontak vir Mariet Brink by 082 351 1390.
- Die bestuurspan benodig persone wat deeltyds met bemarking (die skryf van artikels) en 
fondswerwing kan help.
- Warm baadjies vir die winter en gebruikte meubels vir nuwe, inkomende studente.
- Tegniese hulp word benodig met sosiale media ( Facebook en webwerf)
- Persone wat musiekinstrumente kan speel tydens die erediens.
- Hulp met gasvryheid en voorbereiding van kos. Kontak Liseth Dippenaar 
by 082 548 3487

Kontak Jurie (083 235 5920) en Magdaleen (082 427 2924) 
of stuur epos na: goosens@isales.co.za

Tog is hierdie internasionale studente die spreekwooordelike 
"vreemdelinge" in ons midde. Hulle voel dikwels uitgesluit uit die plaaslike gemeenskap en het dus 
ondersteuning nodig met hulle aanpassing op Stellenbosch. 

deurdat van hierdie studente navolgers van Christus geword het

VRYDAG, 15 MAART

WOENSDAG, 13 MAART

WOENSDAG, 21 NOVEMBER

SONDAG, 17 MAART

MAANDAG, 11 MAART



BOEKBESPREKING: Woensdag 17 April 2019

Die eerste boek wat ons vanjaar saam lees is die boek van William Barry – A Friendship like no other.  
Indien jy belangstel om deel van hierdie leesgemeenskap te word wat op 

stuur asb jou naam en besonderhede na 
elaine@moederkerk.co.za.  

Enigiemand is welkom en nooi gerus mede-reisgenote om saam te kom op die leesreis. Ons lees 
kort dele elke week in ons persoonlike tyd en gesels dan saam op 'n Woensdag oor wat ons hoor en 
hoe dit ons help op ons geloofsreis.
Tye: Woensdagoggende om 10:00 – 11:30

Woensdagaande om 18:00 – 19:00 (herhaling)
Kontak:  Elaine by 021 883 3458  elaine@moederkerk.co.za

Woensdae saam lees om 
onsself oop te stel vir geloofsvorming, 

'n Beperkte getal boeke is by Elaine beskikbaar @ teen R210 per boek. 
Jy kan dit ook self bestel of op e-books aankoop. 

INTERNASIONALE STUDENTEBEDIENING

Daar word gesoek na hulp aan 'n Suid Afrikaanse gesin (’n Ma en haar twee seuns)  wat etlike jare 
reeds in Iran woon. Die Iranese pa is onlangs in 'n motorfietsongeluk oorlede en sy oorblywende 
gesin het dringend hulp nodig om hulleself weer in SA te kom vestig. Die seuns (van onderskeidelik 
16 en 19 jaar oud) wil graag kom studeer en na hulle land van herkoms terugkeer. Indien jy kans sien 
om 'n geldelike bydrae te maak om die seuns te help, werk kan verskaf aan die ma en seuns, of enige 
ander hulp, kry meer inligting by Magdaleen 082 427 2924 of maggie.goosen123@gmail.com. 

POSITIEWE OUERSKAP

Ons nooi ouerpare en enkelouers na 'n ses-weke toerustingsprogram (twee ure per week) gegrond op 
waardes wat ouers vaardighede leer. Die program fokus op jou verhouding met jou kind en om 
hom/haar selfstandigheid te leer en te help om verantwoordelikheid te aanvaar. Vaardighede 
waarmee ouers toegerus word sluit in luistervaardighede, hoe om jou kind se emosies te erken, 
empatie, hoe om op 'n nie-bedreigende manier grense te stel en om op 'n positiewe manier dissipline 
toe te pas.
 
Module 1: 9 April            Inleiding, ouerskapstyle en kwaliteit-tyd 
Module 2:        16 April Empatie, luistervaardigheid en emosionele intelligensie
Module 3:        23 April Die uniekheid van elke kind (sluit die Myers Briggs in)    
Module 4:        30 April Die Ek-boodskap: hoe om nie-bedreigend grense te stel
Module 5/6:      7 Mei Dissipline en die hantering van probleemgedrag
Module 7:        21 Mei          Huisvergaderings, gesinswaardes en probleemoplossing
 
Koste: R300 per persoon (Koste sluit in 'n kursushandleiding asook die Myers Briggs- 

persoonlikheidsvraelys en terugvoering)
Tyd: 19:00-21:00
Plek: Khaya (langs Kruiskerk)
Inskrywings: elaine@moederkerk.co.za
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VERSOENINGSETE - 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. 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 13 Maart, 10 April, 24 April, 8 Mei, 22 Mei en 5 Junie. Almal is welkom. Vir navrae kontak 
gerus Jan van Zyl by jan@moederkerk.co.za .

.

 



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan die Gemeentehulpfonds.

 die Internasionale Bediening.

GEBEDSLYS VIR DIE WEEKGEBEDSLYS VIR DIE WEEK

ONS GEMEENTE EN GEMEENSKAP:
—

—

—

ONS LAND:   
—

—

ONS WÊRELD:
— 
—

—

 Die skole sluit eerskomende Vrydag vir die Aprilvakansie; bid vir almal wat op die paaie van ons land 
   sal reis.
 Bid vir geduld, bedagsaamheid en versigtigheid sodat almal veilig by hulle bestemmings sal 

   aankom.
 Ons padgedrag is ook 'n getuienis van ons verhouding met die Here en kan dikwels bepaal hoe ander 

   bestuurders teenoor ons optree. 

ir die groot getal Suid-Afrikaners wat onder die sg. broodlyn lewe en vir wie die lewe 'n daaglikse 
   stryd om oorlewing is.
 Bid vir almal wat aan drank en ander middels verslaaf is, en ook vir diegene wat hulle lewens moet 

   deel met drank- en ander middelafhanklikes. 

Bid vir die wêreldwye verspreiding van Bybels en die vertaling daarvan in inheemse tale.
 Bid vir die vertaling van die Ou Testament in Mapudungun, die inheemse taal van die streek 

   Araucania in Chile. Bid vir die vertalers wat dikwels hulle werk onder moeilike omstandighede moet 
   doen as gevolg van konflik in die streek.
 Dank die Here vir die verspreiding van Bybels in Ecuador wat dit moontlik maak om Bybelse 

   waardes, veral onder jongmense, te bevorder.

 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:

Moederkerk/Kruiskerk Stellumthombo

#Imagine

Die #Imagine Jeugbeweging se jaarlikse byeenkoms en kamp is 
weer om die draai! Dit vind gedurende die naweek van 29-31 Maart 
net buite Bredasdorp plaas en ons by UP-youth is baie opgewonde 
om vanjaar weer saam met tieners van regoor die Wes-Kaap te 
aanbid, te leer en met 'n hernude passie vir Jesus na Stellenbosch 
terug te keer. Die motto van die beweging lui soos volg: “We are the 
#Imagine generation. We believe in tomorrow because Jesus 
renews! We believe in peace because God is love. We commit to 
change because the Spirit moves. We are the church of today, the 
leaders of tomorrow. Dream. Believe. Do.” Dit is ons as gemeente 
se gebed dat ons tieners – die generasie van môre – ten diepste sal 
weet dat hulle kinders van God Drie-enig is, en dat hulle Sy liefde in 
ons gemeenskap met oorgawe en vreugde sal uitleef.
Indien jou tiener saam wil kamp, of as jy 'n kind/vervoer wil borg, 
kontak asseblief vir Angelique Havenga telefonies by 071 089 
6769 of per e-pos by angelique@moederkerk.co.za.
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