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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                                         JOHAN VAN DER MERWE

Ons moet onthou Paulus is nie bewus daarvan dat hy hier besig is om 'n deel van die Bybel te skryf nie.  
Hy is besig om vir sy jarelange protégé te skryf. Timoteus het al so baie by Paulus geleer, maar hier 
hoor ons ook 'n wederkerigheid intree (reverse mentoring word dit deesdae genoem). Paulus deel sy 
diepste oortuiging met Timoteus, in die hoop dat Timoteus dit sal hoor en teenoor Paulus sal bevestig 
dat die fondament van die geloof stewig staan en dat hy daar in die tronk maar kan weet, dit is alles 
die moeite werd. Paulus moedig Timoteus aan om te onderskei tussen dit wat in die wêreld maar net 
'n gebabbel is, small talk en chatter en wat regtig nuus is. 

Dié nuus, sê Paulus, is die opstanding van Jesus Christus. Dis al wat werklik kan tel as “nuus” omdat 
dit “nuut” is en nuwe dinge oral kan laat gebeur. Mag die Here ons van al ons gebabbel bewaar, en ons 
saamtrek rondom die nuus wat ons regtig kan help.   

TEMA: Die Gebabbel vs die Nuus                                                                               T 2 Tim 2:8-17aEKS: 

MOEDERGEMEENTE VERJAAR!

Vandag, 333 jaar gelede, was die stigting van Moedergemeente Stellenbosch. Ons gemeente is die 
tweede oudste gemeente in die land naas die Grootte Kerk in Kaapstad. Ons vier dit vandag met 
dankbaarheid teenoor die Here wat met ons as gemeente oor soveel jare getrou 'n pad stap. Ons bely 
saam met Paulus uit die skriflesing van die dag 2 Tim 2:13, “selfs al is ons ontrou, Hy bly getrou”. Na 
soveel jare bly dit die getuienis van die gemeente. Ons wil elke lidmaat aanmoedig om saam met ons 
te bid dat ons as gemeente sal groei in ons toewyding aan die evangelie van Christus, sodat ons 'n 
rivier van lewende water sal wees wat vloei en wyd sal vertak om die gemeenskap van Stellenbosch te 
dien, lewe te gee en hoop te bring.

DOOP: JOHAN VAN DER MERWE

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

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

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



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

10:00 Bybeloggend in die Foyer

17:30 Doopgesprek in die Kerkhuis

Meditasie en Nagmaal in Moederkerk08:15

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Marié Britz

Angelique Havenga word bevestig

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

09:30 Informele erediens in die Hofmeyrsaal: 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: Marié Britz

19:00 Erediens in Kruiskerk: Angelique Havenga

(intreepreek)

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.

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, 18 OKTOBER

WOENSDAG, 16 OKTOBER

DONDERDAG, 22 AUGUSTUS

SONDAG, 20 OKTOBER

MAANDAG, 14 OKTOBER



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. Daar is nog kampeer plekke beskikbaar. Daar is 'n lekker dam met vlotte, en daar is ook 
fietsrypaaie, staproetes en 4x4 roetes.  Die plaas spog verder met 'n besondere ryk voëllewe.

· Kampeer plekke kos R110 per persoon per nag

Bespreek 'n plek so gou as moontlik by elaine@moederkerk.co.za. Moenie hierdie geleentheid 
misloop nie. Besoek gerus 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. 

RECONCILIATION LUNCH

Die  Reconciliation Lunch is 'n ruimte waar verskillende ras- en kultuurgroepe op 'n gestruktureerde, 
maar tog informele wyse, met mekaar skakel en verhoudings bou. Mense van verskillende kulture, 
agtergronde,  en taal word saamgebring rondom 'n etenstafel waar die geleentheid geskep word om 
stories te deel en by mekaar se leefwêrelde te leer en só ons harte te verruim. Die Reconciliation 
Lunch word elke tweede Woensdag (in die skool kwartaal) om 12:00 by die Legacy Sentrum in 
Kayamandi gehou.  Die datums vir die res van die jaar is 16, 30 Oktober, 13 en 27 November. Almal 
is welkom. 

Vir navrae kontak Jan van Zyl by jan@moederkerk.co.za .

GRAAD 6 LEERDERS

Graag nooi ons alle Graad 6 leerders uit om vanaand se UP diens in die Hofmeyrsaal by te woon om 
18:30. Dit sal julle ‘n voorsmakie gee vir wat voorlê volgende jaar.



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan die Bediening aan die dowes.

 die .Voedingsaksie

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

—

—

—

ONS LAND:   

ONS WÊRELD:
—

—

 

 

Bid vir ons predikantespan; dat hulle die wysheid en insig sal ontvang vir hulle voorbereiding, 
   gesprekke en vergaderings en dat hulle werklik 'n diep geestelike verhouding met Hom sal hê.
 Bid ook vir  beide kerkkantore se personeellede; vir ons kosters, ons orreliste en vir Fanie met sy

    werkers.
 Bid ook vir elkeen se huisgesin en persoonlike behoeftes en dank die Here vir hulle vaardighede , 

   tyd en getrouheid waarmee hulle die gemeentes dien.
Bid ook vir alle ander gemeentes op ons dorp dat Stellenbosch 'n dorp vir Christus sal word.

Ons bid vir daardie lidmate en gemeentes wat verskil van die onlangse besluite van die algemene 
   sinode.
 Ons bid steeds vir daardie streke wat gebuk gaan onder 'n knellende droogte, en veral vir daardie 

   dele wat al die afgelope drie jaar en langer onder die droogte ly. 

Verlede Donderdag was Wêreld Geestesgesondheidsdag, 'n dag waar wêreldwyd gedink word aan 
   persone met geestesgesondheid steurnisse. Die voorkoms hiervan is sterk aan die groei met die 
   Wêreld Gesondheidsorganisasie wat beraam dat tussen 76 en 85% van sulke persone in middel- en 
   laerinkomste lande woon waar die nodige behandeling nie bestaan nie. Bid vir persone wat 
   daarmee moet lewe, hul families en versorgers asook dat regerings 'n sensitiwiteit daarvoor sal hê. 
   Bid dat meer en beter fasiliteite en behandilinge beskikbaar sal word.
 Bid vir vrede in Sirië, 'n land wat reeds vir so lank gebuk gaan onder oorlogstoestande en die 

   gevolglike strome van vlugtelinge wat dit meebring. Bid vir die verspreiding van die Woord wat ook 
   daar ware vrede kan bring. Dank die Here dat die Bybelgenootskap aktief daar is en bydra tot die 
   uitdra van die Woord en deel kan wees van die kerk in die land.

— 

—

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

ANGELIQUE WORD BEVESTIG

Graag nooi ons julle uit na Angeligue Havenga se 
bevestiging as predikant in ons gemeente.

Sy word volgende Sondag, 20 Oktober bevestig om 
09:30 in Moederkerk en haar intreepreek sal in 
Kruiskerk wees om 19:00.
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