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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 !

       PAASTYD 

    OGGEND- EN AANDDIENS                                                                                  MOEDERKERK
                                                                                  09:30 & 19:00                                         JOHAN VAN DER MERWE     

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

Hoe dikwels het jy al vir iets gebid en dan gebeur dit nie? Die 
twyfelvraag is onvermydelik:  het ek “reg” gebid?  

Het ek die resep gevolg (dalk het ek nie in die regte volgorde 
die lofprysing, skuldbelydenis en voorbidding gedoen nie)? 

Het ek die regte prosedures by God nagekom? Of is daar dalk 
ander blokkasies – “versteurings op die lyn”? 

Dalk glo ek nie sterk genoeg nie? 

Dalk is daar onbelyde sondes in my lewe? 

Eintlik is die kernvraag na die wese van gebed:  hoekom bid 
ek en wat doen ek as ek bid? Praat ek dalk net met myself? 
As ek met God praat, maak dit 'n verskil aan wat Hy doen? 

Vanoggend en vanaand wil ons die Bybelse beloftes dat God 
gee vir die wat vra ernstig opneem, maar ook nie verval in die 
cliché dat jy maar net “reg” moet bid nie.  

TEMA: Geloofscliché IV - Jy moet reg bid                                                  T Jak 5:13-18; Matt 7:7-12EKS: 

DOOP

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

BELYDENISAFLEGGING:

    INFORMELE EREDIENS                             HOFMEYRSAAL                          KRUISKERK                  
       MARIÉ BRITZ                                               09:30                                          19:00



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

18:00 Stellumthombo direksievergadering

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: Gees 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: Gees I 

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: Gees I

Irénée Heyns

19:00 Erediens in Kruiskerk: Gees I

Richard van Wyk

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

DAG RETREAT: 24 Mei

Dag Retreat: 24 Mei 2019 met André Kilian
9:00-15:00 Stillebosch Retreatplaas

Het jy nodig om ‘n bietjie te onttrek of terug te staan? Die woord “retreat” beteken onttrek of 
terugstaan. André gebruik nadenkingspraktyke om te help “terugstaan” in God se teenwoordigheid. 

Meer inligting: andre@besoulful.co.za of besoek die webblad www.besoulful.co.za
Besprekings: https://besoulful.co.za/home-2/events/

BELYDENISAFLEGGING (Graad 12)

Daar is nog twee geleenthede vir die Graad 12's wat verlede jaar in die belydenisgroep was om 
belydenis van geloof af te lê: 9 Junie en 28 Julie. 

Maak asb drie weke voor die belydenisaflegging 'n afspraak by die kerkkantoor vir 'n persoonlike 
gesprek met Ds Jan van Zyl. Hiermee saam moet jy asb ook 'n brief inhandig waarin jy verduidelik 
waarom jy belydenis van geloof wil aflê en iets sê oor jou persoonlike geloofsreis. Jou ouers handig 
ook 'n kort getuigskrif in oor hulle belewing van jou geloofsreis. 

Vir verdere navrae kontak Jan van Zyl by jan@moederkerk.co.za. 

VRYDAG, 24 MEI

WOENSDAG, 22 MEI

WOENSDAG, 17 APRIL

SONDAG, 26 MEI

MAANDAG, 20 MEI



INTERNASIONALE STUDENTEBEDIENING

Ons benodig asseblief dringend fietse, 'n selfoon en warm baadjies vir die twee tienerseuns ná hul 
repatriasie uit die Midde Ooste. Enigiemand wat kan help, kan die Goosens kontak by 
goosens@isales.co.za of asb die goedere by die kerkkantoor inhandig. 

INDLELA – Donderdagaand, 23 Mei 2019 om 18:30 vir 18:45 in die Foyer van Hofmeyrsaal

Ons volgende Indlela-byeenkoms is Donderdagaand, 23 Mei 2019 om 18:30 in die Foyer van die 
Hofmeyrsaal. Ek herinner almal ook weer waaroor hierdie inisiatief gaan.

Indlela is die Xhosa-woord vir “pad, of weg”. Die eerste gelowiges is die “mense van die weg” 
genoem, bedoelende dat hulle die weg van Christus gevolg het – Sy manier van dink, voel en doen.  
Die afgelope twee jaar, so ongeveer een maal per maand op 'n Donderdagaand, kom lidmate van 
Moedergemeente en die VGK-gemeentes van Idasvallei, Cloetesville en Kayamandi bymekaar in die 
Hofmeyrsaal se Foyer vir 'n baie unieke soort “erediens”. 

 

Laat weet asb vir  Jan by jan@moederkerk.co.za as jy die volgende Indlela byeenkoms wil bywoon vir 
ons logistieke reëlings. Almal is welkom.

Ons eet saam, ons gesels saam, ons sing 
saam, ons aanbid saam, ons dien saam; ons gee van mekaar en ons deel met mekaar.

PINKSTERREEKS 2019 (3-6 Junie en Pinkstersondag 9 Junie)

Tydens ons Sewe Weke reeks vanjaar, “Sewe Weke met ritmes vir die lewe”, het ons verskillende 
ritmes as gemeente saam ingeoefen. Ons het ook besluit om deur die loop van die jaar enkele van 
die ritmes te herbesoek en dit verder saam in te oefen. Tydens die tweede week van die reeks het ons 
gewerk met die simbool van 'n muurprop en die ritme van gebed en rus in God na aanleiding van 
Markus 1:32-39. Tydens Pinkster gaan ons hierdie ritme verder inoefen. 

Die prediker en ons reisgenoot vir die week is Dr Frederick Marais. Frederick is 'n predikant in 
sinodale diens en hy is ook verbind aan ons gemeente. Sy fokus is veral toerusting en navorsing in die 
kerk en ons sien uit na sy deelname in hierdie besonderse week in ons kerkjaar.

Maandag 3 Junie     Leer om stil te word gebed as rus
Dinsdag 4 Junie     Leer om te ontspan en jouself oor te gee in God se hande - gebed as oorgawe
Woensdag 5 Junie     Leer om God se stem te hoor deur te luister na die bewegings van die Gees
Donderdag 6 Junie     Leer om deur God oorweldig of geïnspireer te word
Sondag 9 Junie     Leer om God te dank en te loof in gebed

Ons geniet elke aand vanaf 18:30 sop en brood in die Hofmeyrsaal en kuier heerlik saam. Om 19:00 
beoefen ons die ritme van gebed en kom saam tot rus in God tot 20:00. Almal is baie welkom. Daar 
word ook spesiale voorsiening gemaak vir kleiner kinders en laerskoolkinders.

 – 

STRAATLIGKOEPONS - Hoe help ‘n mens iemand wat op straat leef?

1. Koop 'n koepon: Koepons is te koop by verskillende plekke, onder andere by die Kruiskerk en die 
Kerkhuis. Dit kos R 10 per koepon.  

2. Gee koepon vir persoon in nood: Die koepon spreek die 
basiese behoeftes van ‘n persoon aan: ‘n kombers vir die koue; ‘n 
etekaartjie vir iemand wat honger is en ‘n

. 
Indien die persoon enigiets anders benodig of vra verwys hulle asb 
na die Straatligkantoor. 

 toegangskaartjie om by 
die nagskuiling te oornag indien die persoon 'n slaapplek benodig



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan gemeente-ontwikkeling.

 die Kweekskool Beursfonds.

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

—

ONS LAND:   
—

—

—

ONS WÊRELD:
—

 Bid vir ons Moslemlandgenote wat tot 4 Junie Ramadan vier; bid dat hulle ook die ware Weg, die 
   Waarheid en die Lewe sal ontdek. 
 Bid vir die talle mense in ons gemeenskap wat haweloos is en nie saans 'n warm bed, kos of 

   klere het nie en vra die Here waar en hoe Hy jou bydrae kan gebruik.

 Bid vir die werk onder die migrante in Europa. Hierdie kwesbare mense bied 'n besonderse 
   geleentheid en uitdaging om hulle met die Woord van die Here te ondersteun en te bemoedig. Bid in 
   die besonder vir die werk wat die verskillende Bybelgenootskappe in hierdie verband speel.

 Bid vir hulle wat in die komende week ingesweer sal word as lede van die nasionale vergadering en 
   die onderskeie provinsies se wetgewers.
 Bid vir die geestelike leiers wat in die afgelope week deur die Wes-Kaapse sinode van die NG Kerk 

   verkies is en wat ons moet lei in 'n tyd waar daar soveel uitdagings vir die kerk is. 
 Bid vir daardie dele van ons land, en veral vir die Noord-Kaap, wat steeds in 'n knellende droogte 

   vasgevang is. 

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

KUNSVERENIGING STELLENBOSCH

Ons nooi alle lede van die Kunsvereniging sowel as lidmate van die 
Moedergemeente Stellenbosch en Kruiskerk hartlik uit om deel te 
neem aan ons eerste ledeuitstalling van 2019 wat sal plaasvind in die 
Hofmeyrsaal vanaf 29 Junie – 9 Julie 2019.
Datum vir aflewering van werke: 25 Junie 2019
Tema: Om die lig te sien!
Aansoekvorm en verdere inligting beskikbaar by die Kerkhuis.
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