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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                                         IRÉNÉE HEYNS                       

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

Wanneer daar in die Bybel oor die Heilige Gees gepraat word, gaan dit gewoonlik gepaard met twee 
goed: vuur en/of wind. Hierdie week fokus ons op die beeld van vuur.  

Daar is 'n hele aantal plekke in die Skrif waar God se Gees as vuur beskryf word: die manier waarop 
God met Moses gepraat het deur 'n brandende bos asook hoe God die Israeliete deur die woestyn lei 
met 'n vuurkolom in die nag. Ons lees ook in Eksodus van God se teenwoordigheid op die berg Sinaï 
wat gepaard gaan met vuur. En in Handelinge 2 lees ons van 'n wonderwerk. Daar is 'n geweldige 
stormwind en vuur. Ongelooflik. Maar dit lyk of daar iets nog meer ongelooflik is. 'Gewone' mense 
praat op 'n ander manier. Hulle is passievol, geesdriftig en meegevoer. En mense hoor hoe 'gewone' 
mense in hul moedertaal met hul praat. Die woorde wat dié mense se mond verlaat bereik hulle ore as 
bekende en lewegewende klanke. Dit is amper asof iemand hul harte aan die brand gesteek het. 

TEMA: Ingeskakel I - Brandende begeerte (vuur van God)                      T 1 Kor 12-14EKS: Hand 2:1-12; 

John Wesley beskryf die teenwoordigheid van die Heilige Gees as: “My 
heart strangely warmed”. Maar die Gees wat in ons leef is meer as net 
passie vír Jesus; dit is ook die passie ván Jesus (wat ons herinner aan alles 
wat Jesus op aarde geleer het - Johannes 14:26). Deur die krag van die 
Gees word ons ingeskakel by die werk van God! Ek wonder wat sal gebeur 
as ons ons brandende passie vír Jesus kombineer met die passie ván 
Jesus; om te gaan waar Hy sou gaan, te praat soos Hy sou praat, en liefde 
na iets te laat lyk soos Hy dit gedoen het…? 

DOOP

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

BELYDENISAFLEGGING:

    INFORMELE EREDIENS                             HOFMEYRSAAL                          KRUISKERK                  
       RICHARD VAN WYK                                    09:30                                          19:00



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

10:00 Boekbespreking in die Foyer

18:00 Boekbespreking in die Kerkhuis

18:00 Hemelvaartdiens in Moederkerk

08:15 Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Doop: Ingeskakel II

Johan van der Merwe

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

09:30 Informele erediens in die Hofmeyrsaal: Doop

Ingeskakel II: Jan van Zyl

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: Ingeskakel II

Johan van der Merwe

19:00 Erediens in Kruiskerk: Ingeskakel II

Jan van Zyl

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 
Kerkkantoor.

DONDERDAG, 9 AUGUSTUS

DONDERDAG, 30 MEI

VRYDAG, 31 MEI

WOENSDAG, 29 MEI

WOENSDAG, 17 APRIL

SONDAG, 2 JUNIE

MAANDAG, 27 MEI



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.

GELUKSOORD SOP AAND   

31 MEI 2019 OM 19H00
Kom geniet lekker tuisgemaakte sop en gebakte brood saam met ‘n glasie “Glüwine”
Koste: R50,00
BEPERKTE AANTAL KAARTJIES BESKIKBAAR 
Bespreek asb by Geluksoord se kantoor by 021 887 3124 of info@geluksoord.co.za

JUNIE / JULIE 2019 UITREIKE

Aansoeke vir subsidies vir bogenoemde word ingewag. Sover moontlik subsidieer ons individue wat 
aansoek om befondsing vir uitreike doen. 

Aansoekvorms is aflaaibaar op www.moederkerk.co.za (gaan na “aflaai” en “uitreike”). Aansoeke 
sluit op Vrydag, 14 Junie 2019 en die aansoekvorm moet asb gestuur word na Marianne by  
marianne@moederkerk.co.za.

MASANDISE STUDIEHULP   

Daar is ingebreek by een van ons studente se huisies en sy skootrekenaar en selfoon is gesteel. Ons 
het 'n spesiale skenking vir 'n nuwe skootrekenaar gekry. Nou hoop ons dat daar iewers in 'n 
gemeentelid se huis 'n selfoon is wat nie meer gebruik word nie.  Indien so, mag ons dit vir die 
student kry asb? Kontak Audrey van Wijk by 021 887 1413.

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 lede uitstalling 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.



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan Canticum Novum.

 die .gemeente-ontwikkeling

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

—

—

ONS LAND:   
—

—

—

ONS WÊRELD:
—

—

 

 

Dank die Here vir die goeie reënval van die afgelope week wat die watervoorraad vir die somer mooi 
   sal aanvul. 
 Bid vir almal vir wie die reën groot ontwrigting en ontbering beteken omdat hulle huise nie dig is nie 

   of omdat hulle haweloos is.
 Bid ook vir die Pinksterbyeenkomste wat voorlê en vir almal wat leiding sal neem ook in die 

   organisasie daarvan.

Bid vir die gespanne toestand tussen Iran en die VSA. Dit wil voorkom dat die twee partye sukkel om 
   sinvol te kommunikeer. Bid dat die leiers mekaar sal vind en dat dit nie sal lei tot 'n eskalasie van 
   onstabiliteit in 'n streek wat reeds daaronder gebuk gaan nie. 
 Bid vir die werk van die Bybelgenootskap in Viëtnam waar hul werk nie altyd onder maklike 

   omstandighede plaasvind nie. Bid in die besonder vir hul verhouding met die plaaslike kerke om 
   daardeur sinergie te verkry in die verkondiging van die Woord en die beskikbaarstelling van Bybels 
   aan die plaaslike bevolking. 

 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

Die roeping van NGGO/GKS (Gemeente ontwikkeling - vanoggend se deurkollekte) 
    
Die roeping van NGGO is om saam, as familie van missionale kerke, by God se sending in die wêreld 
betrokke te wees deur nuwe geloofsgemeenskappe te ontwikkel.
 
Fokusareas van GKS:
     1.1      Visionering, mobilisering en kommunikasie van alle sake wat verband hou met NGGO;
     1.2      Ontwikkeling van opleidingsmateriaal sowel as die aanbied van opleidingsgeleenthede 
                 waar lidmate, kerkraadslede en predikante toegerus kan word om NGGO's te vestig;
     1.3      Vestiging van vennootskappe, netwerke en ander samewerkingsgeleenthede met alle 
                 rolspelers binne Sinodale en Ekumeniese verband met die oog op effektiewe NGGO's;
     1.4       Begeleiding en ondersteuning deurlopend aan Kerkrade, ringe  en NGGO ontwikkelaars;
     1.5       Navorsing wat verband hou met NGGO;
     1.6.     Ontginning van finansiële hulpbronne vir die vestiging van nuwe geloofsgemeenskappe en 
                 infrastruktuurontwikkeling;
      1.7      Bied kundige hulp aan nuwe geloofsgemeenskappe insake fondse en 
                 infrastruktuurontwikkeling. 
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