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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 !

       KONINKRYKSTYD 

    OGGEND- EN AANDDIENS                                                                                  MOEDERKERK
                                                                                                 09:30 & 19:00                                         RICHARD VAN WYK

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

Dit is die tweede week wat ons stilstaan by een van die sogenaamde klein profete.  

Amos, soos ons verlede week gehoor het, was 'n boer uit die Tekoa-distrik so 16 km suid van 
Jerusalem, tussen Bethlehem en Hebron, en dus uit die ryk van Juda.  In Hoofstuk 7 het ons gelees van 
die beeld van die skietlood waarmee God sy volk se verhouding met Hom meet en hoe God dan hulle 
bouwerk ontbloot as brouwerk.  Hulle is skuldig.  

In Hoofstuk 8 lees ons dan van die volgende gesig wat Amos sien: die mandjie ryp vrugte.  In Hebreeus 
is daar 'n spel tussen die woorde “somervrugte” (qayits) en “einde” (qets).  En ons lees dan ook die 
verskriklike woorde wat God sê: “Die tyd is ryp vir die einde van my volk Israel”.  

Ons dink vandag saam oor die God van oorbegin en tweede kanse, maar ook oor die God wat sê: 
“Genoeg is nou genoeg”.

TEMA: Koninkrykstyd                                                                                                   TEKS: Amos 8:1-14 

DOOP

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

BELYDENISAFLEGGING:

    INFORMELE EREDIENS                           HOFMEYRSAAL                            KRUISKERK                                        
       JOHAN VAN DER MERWE                       09:30                                            19:00



BecomingKids is besig om die kinders se kernspiere sterker te maak sodat hulle beter 
kan konsentreer. Ons is opsoek na weerstandsbande (resistance bands) waarmee hulle 
kan oefen. Enige skenkings kan afgegee word by ons Straatligkantoor.

17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

10:00 Boekbespreking in die Foyer

18:00 Boekbespreking in die Kerkhuis

18:00 Manne-aand in die Hofmeyrsaal

08:15 Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: 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: 

Irénée Heyns

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: Johan van der Merwe

19:00 Erediens in Kruiskerk: Irénée Heyns

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

BELYDENISAFLEGGING (Graad 12)

Daar is nog een geleentheid vir die Graad 12's wat verlede jaar in die Belydenisgroep was om 
belydenis van geloof af te lê op Sondag, 28 Julie. Maak asb 'n afspraak vir 'n persoonlike gesprek met 
Ds Jan van Zyl. Hiermee saam moet jy 'n brief inhandig waarin jy sê hoekom jy belydenis van geloof 
wil aflê en iets sê oor jou persoonlike geloofsreis. Jou ouers handig ook 'n kort briefie in oor jou 
geloofsreis. Kontak Jan vir navrae en 'n afspraak by jan@moederkerk.co.za.

HUWELIKSVERRYKING

Ons nooi getroude paartjies uit na 'n vier weke Huweliksverrykingsgeleentheid. Veiligheid en 
konneksie is noodsaaklik vir elke verhouding om te groei en om vreugde en geluk te ervaar. Ons 
fokus op kommunikasie en gaan die IMAGO gespreksraamwerk aanleer.
Plek:  Die Khaya by Kruiskerk
Datums: 21 en 28 Augustus, 4 en 11 September
Tyd: 19:00-20:30
Koste: R300 per paar
Inskrywings by Elaine:  elaine@moederkerk.co.za of 021 883 3458

VRYDAG, 19 JULIE

WOENSDAG, 24 JULIE

DONDERDAG, 25 JULIE

SONDAG, 21 JULIE

MAANDAG, 22 JULIE



‘N GEBEDSREIS VAN 5 WEKE

Kom word deel van hierdie vyf geleethede. Ons gaan ruimte skep vir verskillende vorme van gebed 
om jou te help in jou geloofsreis met God.
Wanneer: Dinsdag, 23 Julie, 30 Julie, 13 Aug, 20 Aug, 27 Aug
Tyd: 18:00-19:30
Plek: Kerkhuis
Koste: R100 vir die vyf weke
Inskrywings en navrae: Elaine by elaine@moederkerk.co.za of 021 883 3458
Aanbieder:  Marié Britz

RETREAT: Verlies en Rou

Ons jaarlikse Retreat in die vorm van weeklikse sessies word weer in die derde kwartaal aangebied. 
Die doel is om ondersteuning en terapeutiese begeleiding te bied aan diegene wat rou en verlies van 
enige aard ervaar. Ons gebruik helende kunsvorme, bv. kleiwerk, verf en musiek om met nuwe insig, 
troos, wysheid en moed, die gebrokenheid wat verlies meebring, saam te voeg tot ‘n nuwe geheel.
Waar: Stillebosch Retreat
Wanneer: Donderdag, 15 Aug, 22 Aug, 29 Aug, 5 Sept, 12 Sept, 19 Sept
Tyd:  9:00 -12:30
Skakel asb Marié Britz vir verdere inligting by 084 515 1629.

RECONCILIATION LUNCH

Dis 'n ruimte waar verskillende ras- en kultuurgroepe met mekaar skakel en verhoudings bou. 
Mense van verskillende kulture, agtergronde, en tale word saamgebring rondom 'n etenstafel waar 
die geleentheid geskep word om stories te deel en bymekaar se leefwêrelde te leer en so ons harte te 
verruim. Die Reconciliation Lunch word elke tweede Woensdag (in die skoolkwartaal) om 12:00 by 
die Legacy Sentrum in Kayamandi gehou. Die datums vir die tweede semester is 31 Julie, 14 en 28 
Augustus, 11 September, 2, 16 en 30 Oktober, en 13 en 27 November. Almal is welkom. Vir navrae 
kontak Jan van Zyl by jan@moederkerk.co.za .



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan Lesotho.

 Masandise.

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

—

—

ONS LAND:   

ONS WÊRELD:
—

—

 Bid vir alle dosente en studente wat die tweede semester van dié jaar begin, veral hulle wat 
   afstudeer en nou al begin aansoek doen om 'n betrekking.
 Bid vir huisgesinne in ons gemeenskap wat worstel met geweld, dwelmverslawing en ander 

   middelafhanklikheid en wat met groot spanning en angs elke dag moet saamleef. 
 Bid vir almal wat betrokke is by sulke gevalle met berading en hulp; dat hulle die geduld, insig en 

   wysheid van die Here sal ontvang om hierdie mense te kan help.

 Bid vir oordeel en kalmte van regerings en individue om die opwelling  van wraaksugtigheid en 
   geweld  wat deur ekstreme groepe dwarsoor veral Europa en die VSA aangehits word, te ontlont 
   ter wille van ‘n vredevolle naasbestaan.
 Bid vir die voortgesette werk van die Bybelgenootskap in Oostenryk. Hier ontvang vlugtelinge en 

   gevangenes die Bybel in hulle moedertaal. Dank die Here vir Sy voorsiening hiervoor.

— Vir hulle wat leef in bende-geteisterde dele van ons land (en dorp), en vir die polisie- en  weermag-
   lede wat wet en orde in hierdie gebiede moet herstel.
— Vir die derduisende werksoekers in ons land wat weens moedeloosheid al opgehou het om aktief vir 
   werksgeleenthede aansoek te doen.
—Vir hulle wat gereeld honger gaan slaap omdat hulle nie geld vir kos het nie.

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

UTOPIA

Die Bestuur van Utopia Tehuis vir Bejaardes 
benodig 'n bestuurslid met menslike 
hulpbronbestuurskundigheid en ervaring. 

Indien u belangstel om as vrywilliger te dien op 
die Bestuur, kontak asb Amanda Grobbelaar 
by 021 887 6884 of utopiastb@telkomsa.net
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