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KONINKRYKSTYD
18 AUGUSTUS 2019
WELKOM IN DIE EREDIENS VANDAG!
OGGEND- EN AANDDIENS
IRÉNÉE HEYNS
INFORMELE EREDIENS
JOHAN VAN DER MERWE

TEMA: Koninkrykstyd

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

HOFMEYRSAAL
09:30

TEKS: Heb 11:29-12:3

Hierdie roerende skrifgedeelte kan beskryf word as een van die beste opsommings van ons
geloofslewe. Dit fokus op die werklikheid van 'n pad van volharding wat gesaai is met die mooi en
moeilike kant van die lewe; dat ons geloofslewe nie die vermyding van lyding is nie, maar die
omhelsing daarvan soos Christus dit beliggaam het. Ons kan hierdie geloofsmaraton enduit hardloop
omdat ons 'n 'Pionier' (inisiëerder/begin) en 'Voleinder' van ons geloof het: Christus Jesus. En oral
langs die pad het ons 'n skare geloofsgetuies; broers en susters wat ons aanmoedig om enduit te
hardloop. Anders as in 'n gewone wedloop kyk hulle nie na ons vir inspirasie nie; nee ons kyk na húlle
en word herinner aan God wat deur die eeue heen saam met ons die storie skryf – ook ten spyte van
ons! Christus is die 'pionier' wat die weg gebaan het: “Hou Hóm voor oë…”
As Christene is ons nie maar net daagliks besig om apaties en doelloos deur die lewe te swerf nie; ons
is pelgrims wat 'n doelbewuste geloofspad stap: om meer te word soos Christus, en Sy
teenwoordigheid te beliggaam in 'n wêreld wat honger na hoop. “Laat ons met volharding hardloop…”
waar die doel nie is om eerste daar te kom nie of die kompetisie op hul neus te laat kyk nie, maar net
bloot om dáár te kom!
Ons lewe is êrens heen oppad, en dit is dalk nodig om aan die einde elke dag te vra: Kon ek vandag 'n
paar treë gee in hierdie geloofsmaraton?

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

PROGRAM VIR DIE WEEK
MAANDAG, 19 AUGUSTUS
17:00
17:30

Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis
Stellumthombo Jaarvergadering in die Khaya

DINSDAG, 20 AUGUSTUS
18:00 Spiritualiteitskursus in die Kerkhuis
19:00 Huweliksvoorbereidingskursus in die Foyer

WOENSDAG, 21 AUGUSTUS
10:00 Boekbespreking in die Foyer
17:30 Doopgesprek bo in die Kerkhuis
18:00 Boekbespreking in die Kerkhuis

DONDERDAG, 22 AUGUSTUS
18:30 Mandala’s & wyn in die Hofmeyrsaal

VRYDAG, 23 AUGUSTUS
08:15 Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

SONDAG, 25 AUGUSTUS
08:30 Meditatiewe diens in die Kapel
09:30 Erediens in Moederkerk: Marié Britz
09:30 Kategese vir peuters en kleuters in die Kerkhuis
Gr 1-6 in die Kweekskool
09:30 Informele erediens in die Hofmeyrsaal:
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: Marié Britz
19:00 Erediens in Kruiskerk: Richard van Wyk

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.

LENTE RETREAT
Die Lente retreat van 2-5 September is 'n spesiale tyd vir verdieping en groei in jou verhouding met
die Here. Soos wat lente 'n tyd is vir nuwe lewe na die winter gaan ons in die paar dae kyk na die
bewegings van die Gees wat nuwe lewe wil bring in ons lewens.
Plek:
Stillebosch Retreatplaas@anathoth op die Bottelarypad 18 km buite Stellenbosch
Koste:
R1200 (Dit sluit verblyf, middagete, aandete en beddegoed in)
Tyd:
Ons begin Maandag, 2 Sept om 12:00 en maak Donderdag, 5 Sept om 13:00 klaar
Inskrywings: elaine@moederkerk.co.za of kontak 021 883 3458

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

GesinsKAMP
Ons hou die naweek van 25-27 Oktober 'n gesinskamp by Leeuwenboschfontein (net af van die R318
op die Montagu pad van die N1 af). Ons fokus is op families met voorskool en laerskool kinders. Ons
het 20 kampeerplekke bespreek en 6 chalets. Daar is 'n lekker dam met vlotte, fietsry paaie,
staproets, 4x4 roetes en ongeloooflike voëllewe.
· Kamplekke kos R110 per persoon per nag
· Chalet 1-2 kos R720 vir 4 persone per nag
· Chalet 3-6 kos R590 vir 4 persone per nag
Reserveer 'n plek so gou as moontlik by elaine@moederkerk.co.za. Ons sal finale kostes en program
vroeg in September bekendmaak. Moenie hierdie geleentheid mis nie. Gaan besoek
Leeuwenboschfontein se webtuiste by www.leeuwenboschfontein.co.za om te sien hoe die
omgewing lyk. Vir navrae kontak Jan van Zyl by jan@moederkerk.co.za.

DANKFEES 2019
Uitnodiging na ons JAARLIKSE DANKFEES: 1 September 2019
Sondagoggend 09:30 in Moederkerk en Hofmeyrsaal en Sondagaand 19:00 in Kruiskerk.
Laat die Lewende Water vloei. My tyd, vaardighede en bronne in diens van die Here “Here, U is my
lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af.”
Bydraes kan ook elektronies gemaak word of met Snapscan. Bankbesonderhede is op die
Dankfees-koeverte wat vandag uitgedeel sal word.

ALICT
'n Geleentheid vir blootstelling en diens
ALICT – African Leadership Institute for Community Transformation – het jaarliks 'n 3 maande
opleidingsgeleentheid waar 26 leiers van 24 verskillende lande opleiding ontvang om transformasie
leiers in hulle verskillende gemeenskappe te gaan wees. ALICT se kantoor is op Stellenbosch en hulle
ontvang hulle opleiding in die omgewing. Die groep studente het die naweek van 23-25 Augustus 'n
afnaweek. Die ALICT bestuurspan wil die studente graag blootstelling gee aan Suid-Afrikaanse
huisgesinne en hulle gasvryheid. Hulle soek gasheerouers wat studente vir daardie naweek kan
huisves.
Indien jy op die manier wil diens lewer, skakel die ALICT Kantoor by 021 887 0212. Besoek ook gerus
hulle webwerf om te kyk wat ALICT doen by www.itl.org.za.

GEBEDSLYS VIR DIE WEEK
ONS GEMEENTE EN GEMEENSKAP:
—Dank die Here vir die wonderlike reên wat ons sover ontvang het uit sy Genadehand en bid saam

met hulle waar dit so verskriklik droog is vir uitkoms.
—Orals op ons dorp is tekens van die naderende lentetyd; bid dat die Here ook in ons nuwe
gesindhede, gedagtes en dade van liefde sal skep sodat Sy liefde deur ons, ook ons medemens
se lewe sigbaar en tasbaar sal verander.

ONS LAND:
—Bid en dank die Here vir milde winterreën en die vooruitsig van 'n somer met goeie landbou-oeste en

geen of matige waterbeperkings.
—Bid vir alle Suid-Afrikaners wat moed, en hoop vir ons land se toekoms, verloor het.

ONS WÊRELD:
—Bid vir die stroom vlugtelinge wat as onwettige immigrante weer 'n krisis in Europa begin word. Van

die ongeveer 35 000 vlugtelinge tot dusver vanjaar na Europa gevlug het, het bykans 700 verdrink,
'n ontsaglike menslike tragedie. Bid vir stabiliteit in die lande van herkoms en vir wysheid in die
ontvangerlande om die probleem op 'n menslike wyse te kan hanteer. En, bid vir die vlugtelinge wat
enigiets probeer om van hul haglike omstandighede weg te vlug.
—Bid vir (veral) die Demokratiese Republiek van die Kongo (DRK) waar die voorkoms van die ebola
virus weer toegeneem het. Bid vir ondersteuning hiermee aan die DRK, van veral die Wêreldgesondheidsorganisasie, wat sukkel om self die uitbreek in toom te hou. Bid vir die persone, hul families en
die mediese personeel wat bloot gestel word aan hierdie dodelike virus.

Die Kruiskerk Mandala-gebedsgroep bied aan...
MANDALA’s EN WYN
Kom vier kreatiwiteit saam met ons by ons GALA-AAND
waar ons mandala’s te koop sal wees.
22 AUGUSTUS 2019
18:30 vir 19:00
HOFMEYRSAAL
RSVP: ALETTA 078 952 9553
Alle insamelings gaan direk vir Stellumthombo se
#eerste1000daeprojek
Gratis toegang, verversings en wyn
Mandala’s teen R50 elk
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 Huis Horison.
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan die Uitreikaksie.

Stellumthombo

