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PINKSTERFEES
9 JUNIE 2019
WELKOM IN DIE EREDIENS VANDAG!
OGGEND- EN AANDDIENS (NAGMAAL)
FREDERICK MARAIS & MARIÉ BRITZ
INFORMELE EREDIENS (NAGMAAL)
JOHAN VAN DER MERWE

HOFMEYRSAAL
09:30

TEMA: Ingeskakel III - Pinksterfees

MOEDERKERK
09:30 & 19:00
KRUISKERK
19:00

TEKS: Fil 2:6-8

Op hierdie besonderse dag in die Kerkjaar dink ons na oor
die betekenis van die uitstorting van die Heilige Gees en ons
deelname aan die gemeenskap van die tafel van die DrieEnige God. Ons fokus saam op:
Fil 2:6-8 Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan
op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom
moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die
gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te
word. En toe Hy as mens verskyn het,het Hy Homself verder
verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood
aan die kruis.
Luk 24:29-30 Hulle het egter by Hom aangedring en gesê:
“Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby.” Toe
het Hy ingegaan om by hulle oor te bly.Terwyl Hy saam met
hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek
dit en gee dit vir hulle.

BELYDENISAFLEGGING:
Baie welkom aan Xander Weimann Praetorius wat vanoggend belydenis van geloof aflê.

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

PROGRAM VIR DIE WEEK
MAANDAG, 10 JUNIE
17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis
19:00 Kerkraadsvergadering in die Kerkhuis

WOENSDAG, 12 JUNIE
10:00 GEEN Boekbespreking in die Foyer
17:30 Doopgesprek in die Kerkhuis
18:00 GEEN Boekbespreking in die Kerkhuis

VRYDAG, 14 JUNIE
08:15 GEEN Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

SONDAG, 16 JUNIE
08:30
09:30
09:30
09:30
10:30
18:00
18:30
19:00
19:00

Meditatiewe diens in die Kapel
Erediens in Moederkerk: Richard van Wyk
GEEN Kategese
GEEN Informele erediens in die Hofmeyrsaal
Engelstalige diens in die Khaya
GEEN Belydenisklas in die Hofmeyrsaal
GEEN Kategese Gr 7-10 in die Hofmeyrsaal
GEEN Erediens in Moederkerk
GEEN Erediens in Kruiskerk

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 kontakbesonderhede 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.

BECOMING KIDS
Dankie vir almal wat teddies geskenk het vir Kinderbeskermingsmaand. Stellumthombo het saam
met Khula, Kindersorg & Community Keepers meer 40 aanbiedinge gedoen oor hoe om jou lyfie
veilig te hou by skole in Cloetesville en Idasvallei.
Elke klas het 'n groen boks en teddie gekry. Die groen boks is waar kinders op 'n veilige manier enige
mishandeling kan aanmeld en die teddie help tydens die tydperk totdat die kind by 'n terapeut kan
uitkom.

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.
Vanaf 18-21 Junie is daar 'n vakansie program vir 100 kinders in Cloetesville. Die kinders sal elke
dag van 09:00-15:00 besig gehou word met 'n program wat deur vrywilligers aangebied word.
Ons benodig egter die volgende:
- Vrugte
- Hot chocolate
- Koekies
- Muffin mix
Enige donasies kan afgelaai word by Kruiskerk Maandag tot Vrydag tussen 09:00 & 12:30. Die
vakansie program word aangebied deur:

MANNE-AAND: 25 Julie 2019; Hofmeyrsaal – Kerkstraat; 18:00 vir 18:30
Dit is alweer sulke tyd. Na verlede jaar se reuse sukses met ons manneaand is ons volstoom aan die
beplan vir die volgende aand. Kom kuier saam vir ‘n goeie doel. Ons samel fondse in vir ons
studentebediening. Vir slegs R280 kry jy ‘n steak ete en gratis drinkgoed. Ons het ook ‘n
gaskunstenaar wat gaan optree met ‘n wynveiling.
Alhoewel ons fondse wil insamel wil ons ook ‘n geleentheid skep om saam te kuier. Koop nou al jou
kaartjie (of koop sommer ‘n tafel van 8 persone teen R2200) om teleurstelling te voorkom.
Kontak Ilana vir jou kaartjie(s) by ilana@moederkerk.co.za. As jy enige iets wou borg vir die aand, of
vir meer inligting kontak asb vir Richard by richard@moederkerk.co.za of 082 905 7278.

GEBEDSLYS VIR DIE WEEK
ONS GEMEENTE EN GEMEENSKAP:
—Bid vir almal in ons gemeenskap wat in gesagsposisies is; dat hulle met integriteit hulle werk sal

doen en nie in die versoeking van selfverryking, korrupsie en magsug sal verval nie.
—Bid vir lidmate wat binnekort met vakansie vertrek, dat hulle veilig by hulle bestemmings sal

aankom en die rustyd sal geniet.
—Dank die Here vir die afgelope kwartaal se werksaamhede waarin die Here ons gehelp en vir alles
wat ons uit sy hand ontvang het.

ONS LAND:
—Bid vir die veiligheid van hulle wat gedurende die komende wintervakansie gaan ontspan en in die

proses aan ongewone risiko's blootgestel word.
—Bid vir die veiligheid van ons land se langafstandvragmotorbestuurders en hulle vragte.
—Bid vir veiligheid op plase, maar ook vir 'n afname in die geweld wat so gereeld in soveel huise

afspeel.

ONS WÊRELD:
—Bid vir die politieke toestand in Soedan. Nadat die Soedanese diktator van 30 jaar, President Omer

al-Bashir, in April uit sy amp verwyder is, het 'n militêre oorgangsraad beheer oor die land
oorgeneem. Dit blyk nou dat hierdie raad toenemend teen die burgelike bevolking optree, en
hierdie week is minstens 30 persone gedood en etlikes beseer in sodanige optrede. Bid vir die
mense van Soedan, bid vir die leiers om vrede te maak sodat ook in hierdie verskeurde land die
bevolking in rus en vrede hul lewens kan voortsit.

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
Tema: Om die lig te sien!
Aansoekvorm en verdere inligting beskikbaar
by die Kerkhuis.

Moederkerk/Kruiskerk

Jy kan ook jou dankoffer en bydraes
deur Snapscan gee vir die gemeente
of vir ons gemeenskapsbedieninge
by Stellumthombo.
Gebruik die korrekte kodes hier:
Vanoggend se deurkollekte gaan aan die Echo-Huis.
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan Lesotho.

Stellumthombo

