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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 !

       PAASSONDAG 

    TUINDIENS                                                                                                           MOEDERKERK
                                                                                 06:00                                          

 
JAN VAN ZYL                            

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

Paastyd is by uitstek die blye feesviering van die opstanding van die Here Jesus Christus. Ons Here het 
opgestaan! Dit is ons hoop op die lewe vir ewig, maar ook vir elke dag, want Jesus, die lewende Here, is 
by ons. Hy bring lewe en Hy maak ons vry!  Hy leef elke dag saam met ons. Dit gee ons krag vir vandag. 
Dit maak dat ons met vertroue ook ons lewens kan oorgee in sy hande. Soos ons sien het Jesus sy lewe 
oorgegee in die hande van sy Vader: “Vader, in U hande gee Ek my gees oor” (Lukas 23:46), en soos 
wat die volk in die verlede dikwels gebid het: “In U hande gee ek my lewe oor, want, Here, troue God, U 
het my vrygemaak” (Ps 31:6). 

TEMA: Kruiswoord VII - Jesus het opgestaan!  Jesus het waarlik opgestaan!
Luk 23:46, Luk 24 en  Ps 31:1-6TEKS: 

Baie welkom aan Jacques en Anza Mong van Port Elizabeth wat vanoggend hulle 
dogtertjie, Ané Lize, laat doop.

LESOTHO HOOP PROJEK

Lesotho Hoop Projek is tans besig om sakkies in te samel vir ons reis na die bergkoninkryk. Laasweek 
Sondag het ons die sakkies met lysies van benodighede uitgedeel. Ons herinner en bedank u vir die 
ondersteuning. Tree gerus met ons in kontak indien u meer wil weet of graag wil betrokke raak. 
Kontak Rudolf by lesothohp@gmail.com of 082 524 8284.

MOEDERKERK SEKURITEIT

Moederkerk het sy eie sekuriteitswagte wat uitgeken kan word aan die geel oorbaadjies waarop staan 
“Moederkerk”. Hierdie skuriteitswagte word deur Moederkerk vergoed.

DOOP

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

BELYDENISAFLEGGING:

    OGGENDDIENS                                                                                                 MOEDERKERK                                        
       MARIÉ BRITZ                                                                                                     09:30     



17:00 GEEN oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

10:00 Boekbespreking in die Foyer

18:00 Boekbespreking in die Kerkhuis

08:15 Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Mites I: Irénée Heyns

09:30 Kategese vir peuters en kleuters in die Kerkhuis
  Gr 1-6 in die Kweekskool

09:30 Informele erediens in die Hofmeyrsaal

Mites I: Johan van der Merwe

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: Mites I: Irénée Heyns

19:00 Erediens in Kruiskerk: Mites I

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

PINKSTER RETREAT: 24-26 Mei (Ons dink na oor die inwoning van God se Gees in ons)
Tye:  Ons begin Vrydag, 24 Mei om 18:00 tot Sondag, 26 Mei en sal om 14:00 klaar maak
Waar:  Stillebosch Retreatplaas op die Bottelarypad  - 16km buite Stellenbosch
Doel:  Gefokusde tyd van stilword en begeleiding rondom die Pinkstergebeure
Koste: R900 
Betalings: NG Kerk Stellenbosch; Nedbank; Business Winelands
Rek no: 1498043232 (tjek); Takkode: 149821
Inskrywings en navrae:  elaine@moederkerk.co.za of kontak 021 883 3458

WOENSDAG, 24 APRIL

Nuwe Kategesemateriaal vir Graad 1-6

Op Sondag, 5 Mei, begin ons met 'n nuwe curriculum vir ons Graad 1-6 Kategese – die LP3 Reeks. 
Hierdie produk bied op 'n oorsigtelike manier die Bybel lewendig en opwindend aan vir elke kind en 
volwasse groepleier. Die inhoud is geskoei op die kerklike jaar en die reeks dek oor 6 jaar die 
belangrikste verhale en inhoud van die Bybel om ons kinders te help met hulle geloofsvorming. Al die 
Graadgroepe doen dieselfde inhoud. Die Graad 1-3 werkboek is saamgestel op die vlak van daardie 
groep se ontwikkeling en die Graad 4-6 werkboek is dienooreenkomstig saamgestel. 

Ons skop af met JAAR 1 met die oorhoofse Tema Die Coolste Plan. Die koste van die werksboeke is 
R70 per boek. Ons vra dat ouers asb op Sondag, 5 Mei, 'n koevert met die regte bedrag en jou kind se 
naam daarop saam sal stuur na die kategese waarby elke kind 'n werkboek sal ontvang.

Ons kort nog Volwassenes om te help as mentors. Ons doen 'n beroep op ouers om asb vir ons hiermee 
te help. Die voorbereiding hiervoor is eenvoudig en sal min van jou tyd neem. 'n Rooster word 
saamgestel en afhangende van hoeveel helpers aanmeld, sal jy net 'n paar keer per kwartaal aan 
diens wees. Indien jy kans sien om as mentor op te tree, kontak ons koördineerder van die 
Kinderbediening, Jan Coetzer, by jancoetzer@moederkerk.co.za  

 

VRYDAG, 26 APRIL

DINSDAG, 16 APRIL

WOENSDAG, 17 APRIL

SONDAG, 28 APRIL

MAANDAG, 22 APRIL



BOEKBESPREKING: Woensdag, 24 April 2019

Die eerste boekbespreking begin op Woensdag, 24 April, stuur asb jou naam en besonderhede na 
elaine@moederkerk.co.za. 
Tye: Woensdagoggende om 10:00 – 11:30

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

Predikante deel gemeentelike bestuursfunksies

Die predikantespan het onlangs die bestuursfunksies in die gemeente onder mekaar begin verdeel, 
juis om ook meer volgens belangstellings en gawes te kan funksioneer.  Ons vind dat dit ons op 
hierdie manier meer produktief is en die gemeentelike bestuur in die geheel meer effektief kan 
wees. Dit mag sommige lidmate interesseer hoe die verskillende predikante tans vir verskillende 
funksies in die gemeente verantwoordelik is:  

- Johan skuif na die posisie van deeltydse leraar en bly verantwoordelik vir die lei van eredienste en 
  die opstel van erediensroosters. Johan bly ook deel van die Kerkraad, Visioneringsgroep en 
  Finansiële Bediening.  Tot 31 Augustus dien Johan ook nog as “Visiedraer” en leier van die 
  predikantespan en sorg in hierdie tyd vir 'n gladde oorgang van funksies waar daar nuwe persone 
  verantwoordelikheid neem.   
- Marie lei eredienste en koördineer kleingroepe en geloofsvormingsprosesse (insluitend Sewe 
  Weke, Boekbesprekings en Retreats). Sy is ook by pastoraat vir gevestigde lidmate betrokke.  Sy 
  koördineer die kantoorbestuur by die Kerkhuis en vanaf 1 September neem sy by Johan die 
  funksies oor van “Visiedraer” en leier van die predikantespan.  
- Jan lei eredienste en koördineer die familiebediening en die geloofsvormingsprosesse by kinders 
  en tieners.  Hy is ook verantwoordelik vir ons getuienisbedieninge en vir ekumene en geregtigheid.  
  Hy hanteer ook pastoraat vir gevestigde lidmate.  
- Richard lei eredienste en is die oorhoofse koördineerder van die studentebediening. Hy hanteer ook 
  die Eerstejaarskamp en impakgeleenthede soos die Kuierfees en die Manne-Aand.  Hy is 
  verantwoordelik vir pastoraat by studente sowel as gevestigde lidmate.  Hy neem ook die bestuur 
  van die eiendomsportefeulje oor.  
- Irénée lei eredienste en koördineer die kantoorbestuur by die Kruiskerk Kantoor.  Verder koördineer 
  hy kleingroepe, aksies en die musiekbediening by die studente.  Hy is verantwoordelik vir pastoraat 
  vir studente.  Vir beide studente en gevestigde lidmate bestuur hy ons tegnologiese platforms en 
  ons kommunikasie-prosesse (insluitend e-Nuus en Gemeenteblad).  
- Ruben is die Besturende Direkteur van Stellumthombo, die gemeente se gemeenskapsbediening.
- Wynand is verantwoordelik vir pastoraat en ander funksies by ons Senior Lidmate.  
Ons Bediening vir Diensverhoudinge behartig personeelsake en die predikante word volgens hulle 
funksionele verantwoordelikhede betrek waar nodig.

Hulp dringend benodig

'n Suid-Afrikaanse gesin (ma en 2 tiener seuns) wat vir jare in Iran gestrand was nadat hulle Iranese 
pa daar dood is, kom oor ‘n week in Stellenbosch aan. Ons soek dringend hulp met hul hervestiging. 
Ons benodig hulp met die volgende:

· Sielkundige dienste om die trauma te verwerk
· Baie basiese behuising (korttermyn 2 weke tot 3 maande)
· Meubels en huishoudelike items
· Werksgeleentheid
· Voorligting aan die kinders mbt studies en toekoms
· Ondersteuning en vriendskap om te help met hul integrasie in die gemeenskap
· Donasies 

Kontak Ds Jurie Goosen by 083 235 5920 of Magdaleen by 082 427 2924 of goosens@isales.co.za



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan Atlete vir Christus.

 Studentebearbeiding.

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

—

—

ONS LAND:   
—

—

ONS WÊRELD:
— 

—

 Bid dat almal veilig op die paaie sal wees tydens die Paasnaweek.
 Die winter is oppad. Dank die Here vir al ons voorrregte en geriewe wat ons kan geniet as dit baie 

   koud word en bid vir hulle vir wie die winter 'n tyd van groot ontbering en swaarkry is.
 Vra Hom ook om ons te wys waar ons iemand se swaarkry 'n bietjie kan verlig.

Bid vir Libië waar 'n burgeroorlog dreig om opnuut uit te breek. Bid vir hierdie land wat vir jare reeds 
   onstabiel is en telkens dreig om opnuut in chaos te verval. Bid veral ook  vir 'n internasionaal 
   gesteunde konferensie wat binnekort vergader om moontlike nuwe verkiesings te bespreek.
 Bid vir die Christene in Noord-Korea wat steeds blootgestel is aan vervolging ter wille van hul geloof. 

   Bid dat die vredesonderhandelinge tussen Noord- en Suid-Korea ook die deur vir Bybelwerk sal open 
   sodat mense wat vir dekades van die Evangelie afgesny is, bereik kan word.

 Bid vir 'n rustige politieke klimaat in ons land in die aanloop tot die verkiesing.
 Bid dat Christene deur hulle daaglikse omgaan met mede-landgenote toenemend Bybelse waardes 

   en die liefde van Christus sal weerspieel. 

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

STUDENTEBEARBEIDING

Studentebearbeiding fokus op die ondersteuning van studente in Stellenbosch, Tygerberg en 
Wellington, asook die post-matriek fees. Navorsing word ook gedoen oor die veranderende aard van 
bediening aan studente en jong volwassenes, om die bediening aan te pas en te verbeter.

BETREKKING GESOEK 

Sindi Hansen was ‘n Masandise voogling wat ‘n 
Diploma in Bemarking behaal het, eers by Deloitte 
‘n leerderskap voltooi het en toe vir sowat drie jaar 
by ‘n Standardbank-tak in Kaapstad gewerk het. 
Sy is einde 2018 Johannesburg toe, waar ‘n blink 
nuwe posisie haar aangebied is, maar dit was ‘n 
skelm slenter, en sy sit nou verskeie maande 
sonder werk. Sy kom uit ‘n goeie, Christelike 
ouerhuis in Kayamandi en is standvastig van 
karakter. Enige klerklike of bemarkingspos sal 
haar pas. 

Kontak haar by hsindi55@gmail.com 
of bel haar mentor, Jo-Marie by 021 
883 2956.
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