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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                                         IRÉNÉE HEYNS          

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

Meeste van ons ken die lied “Amazing grace” van John Newton al van kleins af. Die woorde roer diep; 
veral die strofe “I once was lost but now am found. Was blind but now I see.” Maar hier is die ding: Ek 
weet nie so lekker of my geloof inpas by hierdie voor-en-na storie nie: Eens verlore, nou gevind. Sal ek 
ooit 'n punt bereik waar die gevoel van verlorenheid gaan ophou? Is verlorenheid dan nie een van die 
kerneienskappe van 'n egte verhouding met God nie?
 
In Lukas 15 is Jesus soos gewoonlik in die moeilikheid omdat Hy eet en kuier saam met die 
'verkeerde' mense; saam met sondaars. En die godsdienstige leiers (sg. regverdiges) is diep ontsteld 
hieroor. En soos dit Jesus se gewoonte was, vertel Hy 'n paar stories om 'n punt te maak. Maar dit is nie 
stories oor die verskil tussen sondaars en regverdiges nie; nee, dit is stories oor God en ons 
verlorenheid: stories oor kosbare besittings wat soms verlore raak en die vreugde wanneer dit weer 
gevind word. Só kan ek gelyktydig verlore en gevind wees? Dit klink vir my of Lukas vir ons 'n paar 
rigtingwysers gee in ons worsteling met hierdie vraag.  

TEMA: Koninkrykstyd: Verlore regverdiges                                                              T Lukas 15:1-10EKS: 

DOOP: RICHARD VAN WYK EN CHRISTOFF BARNARD

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

    INFORMELE EREDIENS                             HOFMEYRSAAL                           KRUISKERK                                             
       JAN VAN ZYL                                                09:30                                          19:00      



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

17:30 Doopgesprek in die Kerkhuis

Skole Sluit

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Johan van der Merwe

09:30 GEEN Kategese 

09:30 GEEN Informele erediens in die Hofmeyrsaal

10:30   Engelstalige diens in die Khaya

18:00   GEEN Belydenisklas in die Hofmeyrsaal

18:30   GEEN Kategese

19:00 GEEN Erediens in Moederkerk

19:00 Erediens in Kruiskerk: Johan van der Merwe

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.

WOENSDAG, 18 SEPTEMBER

DANKFEES 2019

Ons Jaarlikse Dankoffers het vanjaar 
die ambisieuse teiken van 2.2 miljoen 
rand. Ons vorder, maar soos u op die 
termometer kan sien, is daar nog 'n 
hele ent om te gaan. 

Ons moedig graag alle lidmate aan om 
op hierdie manier in die Koninkryk te 
belê, tot die jaarlikse dankoffers by te 
dra en te sien hoe die kwik styg!

VRYDAG, 20 SEPTEMBER

WOENSDAG, 28 AUGUSTUS

DONDERDAG, 22 AUGUSTUS

SONDAG, 22 SEPTEMBER

MAANDAG, 16 SEPTEMBER



BOEKBESPREKING IN DIE LAASTE KWARTAAL

Ons volgende boekbespreking begin op Woensdag, 2 Oktober, om 10:00-11:30 in die Foyer. Ons 
gaan saam lees aan 'n boek van Andrew Murray – “With Christ in the school of prayer”.  Vir die lees 
van hierdie boek sal daar slegs oggendgeleenthede wees. 

Vir inskrywings en boekbestellings kontak Elaine by 021 883 3458 of elaine@moederkerk.co.za.  

TOERISTEBEDIENING

Die toeristebediening het weer heropen Maandag, 2 September, in die Moederkerk. 

Die bediening is steeds op soek na gidse om uit te help en enigiemand wat belangstel kan vir 
Hannes kontak by 021 887 8963.

GESINSKAMP

Ons hou die naweek van 25-27 Oktober 'n gesinskamp by Leeuwenboschfontein (geleë net af van die 
R318, op die Montagu-pad, vanaf die N1). Ons fokus is op families met voorskoolse en laerskool-
kinders. Ons het 20 kampeerplekke en 6 chalets bespreek. Daar is 'n lekker dam met vlotte, 
fietsrypaaie, staproets, 4x4 roetes en ongelooflike voëllewe.

· Kamplekke kos R110 per persoon per nag
· Chalet no 1-2 kos R720 vir 4 persone per nag
· Chalet no 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 bekend maak. 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. 

SOPKOMBUIS: Saterdae in Kayamandi

Carol Chase van die United Kerk het 'n sopkombuis-projek as aanvulling van die werk wat die 
Voedingsaksie doen. Hulle voorsien sop en brood op Saterdae in Kayamandi en benodig iemand wat 
een keer 'n maand kan help met die voorsiening  van ses gesmeerde brode. As jy jou hulp wil 
aanbied, kontak asb vir Carol by 021 887 1781, 073 534 3738 of crlchase@gmail.com .

Die gemeenteblad is hier! Kry asb jou kopie by die 
deure of laai dit af op die web.



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan die Christelike Polisievereniging.

 Trap der Jeug.

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

—

—

ONS LAND:   

ONS WÊRELD:
—

—

 Bid vir 'n verandering in ons gesindhede binne ons huwelike, huisgesinne en gemeenskap.
 Bid dat óns gemeente, soos 'n klippie wat in 'n dam gegooi word, sal wees sodat die rimpels van 

   liefde sal uitkring tot buite ons gemeenskap.
 Bid dat die Here sommer by my en jou sal begin.

id en vra die Here vir wysheid in die hantering van burgers van ander lande wat hulle in ons land 
   vestig.
 Bid en vra vir effektiewe optrede teen hulle wat hul skuldig maak aan geweld teen vroue en kinders.

 Bid vir Mosambiek waar die regering en die Renamo opposisie party pas 'n vredesooreenkoms 
   onderteken het om die Oktober-verkiesing vooraf te gaan. Bid dat dit sal lei tot groter stabiliteit in 
   die land, voor, tydens en na die verkiesing.
 Bid vir Zimbabwe wat deur 'n besonder moeilike tyd gaan wat hul ekonomie betref, maar ook wat 

   binnelandse onrus betref en die wyse waarop die regering dit hanteer. Bid vir groter verdraagsaam-
   heid van alle kante tussen die inwoners en die staat. Bid vir wysheid vir die leiers om die ekonomie 
   in 'n positiewe groei rigting te stuur wat die lewe vir die inwoners sal vergemaklik.

— B

—

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
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