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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                                         MARIÉ BRITZ                     

Die tweede Timoteusbrief bevat baie elemente wat kenmerkend is van 'n tipiese testament van 
daardie tyd. Soos in eerste-eeuse testament maak Paulus sy naderende dood bekend, roep hy sy 
volgelinge na sy sterfbed toe, evalueer hy die karakter van verskillende persone, bespreek hy sy 
lewenstaak, maak hy uitsprake oor 'n donker toekoms, wys hy Timoteus as sy navolger aan, waarsku 
hy en gee hy opdragte, stel hy vertroue in God en dra hy sy volgelinge aan God op. 

Die doel van testamente van die eerste eeu was meer geestelik as fisies van aard. Dit was 'n poging om

TEMA: Iets om oor huis toe te skryf                                                                           T 2 Tim 3:14-4:5EKS: 

    AANDDIENS (INTREEPREEK)                                                                         KRUISKERK                                             
      ANGELIQUE HAVENGA                                                                                  19:00      

te probeer verseker dat nasate 
volgens die vaste beginsels van die 
verlede bly leef om 'n hoopvolle uitsig 
op die toekoms te gee.  

Van alles wat Paulus in die tweede 
brief skryf, kom hy in ons fokus 
gedeelte van vandag, 2 Tim 3:14-4:5, 
hier aan die einde van die brief en wys 
hy as't ware op die een ding wat 
Timoteus en die volgelinge van Jesus 
altyd moet onthou en aan vashou…

DOOP: JOHAN VAN DER MERWE

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

    INFORMELE EREDIENS                                                                                   HOFMEYRSAAL                                                                          
       JAN VAN ZYL                                                                                                     09:30                                             

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



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

19:00 Ringsitting

10:00 Bybeloggend in die Foyer

Meditasie en Nagmaal in Moederkerk08:15

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 

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: Marié Britz

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.

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!

MISSIE JAPAN

Stephan van der Watt, predikant en dosent by ‘n 
Teologiese Skool in Japan, laat weet Sondagoggend met 
groot opgewondenheid dat hy oppad na ‘n kerkdiens wat 
hy in Hiroshima moes lei, ‘n paar Sprinkbokke  
raakgeloop het. Saam met die opwinding wat die 
wêreldbeker rugby toernooi bring en Japan se welslae in 
die uitspeelwedstryde, het die tifoon Higibus ‘n demper 
op die feestelikheid gebring.  

Stephan vra dat ons asb voorbidding sal doen vir mense 
wat familielede aan die dood moes afstaan. Die dodetal 
staan reeds op 68 terwyl baie mense dakloos, beseer en 
geraak word deur een van die ergste tifone in dekades. 
Dink ook aan die 1000de vrywilligers en noodwerkers 
wat opruimingswerk moet doen.

VRYDAG, 25 OKTOBER

WOENSDAG, 23 OKTOBER

DONDERDAG, 22 AUGUSTUS

SONDAG, 27 OKTOBER

MAANDAG, 21 OKTOBER



GEBEDSWEEK: 21-27 Oktober 2019

Die Stellenbosch Gebedsnetwerk reël 'n gebedsweek 21-27 Oktober. Die Gebedshuis bied 'n ruimte 
waar enige persoon kan gaan stilword. Skakel gerus vir Babelie Vlok by 082 373 9090 of 
babelievlok1@gmail.com indien jy wil deelneem of enige tyd daar wil gaan bid. Ons moedig lidmate 
aan om waar jy ook al is die week, saam vir ons regering in te tree, die groot dele van ons land en sy 
mense wat deur die droogte geraak word, matrieks, studente en ander leerders wat met eksamen 
begin.

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 30 Oktober, 13 en 27 November. Almal is 
welkom. 

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

VAKATURES:  

Kerkraadslede

Ons het twee vakatures op die Kerkraad vanaf Januarie 2020 en die Kerkraad versoek graag 
nominasies vanuit die gemeente. 

Die klem word geplaas op persone met die talente van wysheid en bestuur. Voorstelle kan aan enige 
Kerkraadslid gemaak word of by die Kerkkantoor aan Leana by kantoor@moederkerk.co.za of 021 
883 3458. 

RETREAT: 22-24 November 2019

Kom gebruik 'n naweek in stilte, afsondering en eenvoud om by die Here stil te word, die afgelope 
jaar te oordink en senstief te wees vir die werk van God se Gees in jou lewe. Hierdie is 'n ideale 
manier om die jaar af te sluit en die seisoen van Advent met verwagting binne te gaan oor die koms 
van Jesus as Immanuel – God met ons, in hierdie wêreld.

Plek:  Stillebosch Retreatplaas@Anathoth 18 km buite Stellenbosch in die Bottelaryheuwels
Datum:  22 -24 November. Ons begin die Vrydagaand om 18:00 en sal die Sondagmiddag 

rondom 14:00 klaar wees.
Koste:  R900 per persoon wat insluit etes en beddegoed.  

Elke deelnemer het 'n eie kamer en badkamer.
Bring:  Gemaklike klere, handdoek, stapskoene, bybel, joernaal en skryfgoed.
Inskrywings: elaine@moederkerk.co.za of 021 883 3458

DIE BYBEL IN KUNS

Die Kunsvereniging Stellenbosch nooi almal uit na 'n praatjie deur Ds Danie du Toit, tans van die 
Strooidakkerk, Paarl, na 'n bespreking oor Marc Chagall se werk wat aan Bybeltemas gewy is. Dit 
sluit die Nuwe Testament en Jesus in , maar vanuit Chagall se Joodse perspektief. 

Maandagaand, 28 Oktober in De Warenmarkt om 17h00. (Lede gratis/Nie-lede R50.00)



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan die STB Hospitaal Sielkundige Dienste.

 die Bediening aan die dowes.

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

—

—

ONS LAND:   

ONS WÊRELD:

—

—

 Bid dat ons gemeente sal groei  in 'n gees van barmhartigheid, meelewing  en bereidwilligheid 
   teenoor ons medemens en dat ons nie slegs deur woorde nie maar veral deur ons dade ons geloof in 
   Jesus Christus sal leef.
 Bid dat Hy ons sal leer luister en minder praat!

 

— 
—

Alle matrikulante wat in hierdie dae die belangrike skooleindeksamen skryf. 
 Vir almal wat kinders, en veral hulle wat kinders met gestremdhede versorg. 

Bid vir ons buurland Mosambiek wat pas deur 'n algemene verkiesing gegaan het, 'n verkiesing wat 
   besonder gewelddadig was en met baie lewensverlies gepaard gegaan het. Bid dat die partye die 
   uitslag sal aanvaar en in vrede saam kan bou aan die land se ontwikkeling.
 Bid vir die werk wat in Turkye gedoen word om mense met die Woord te bereik, 'n land wat 'n baie 

   groot meerderheid Moslem bevolking het. Bid ook vir die grensgeskille met Sirië wat lei tot soveel 
   swaarkry onder gewone mense.

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

INTERNASIONALE STUDENTE BEDIENING: Seminaar oor gebed

Kom leer  hoe God gebed gebruik om ‘n  impak op nasies te maak.
 
Die spreker, Leon Coetzee, se bediening fokus om Christene te help groei in hul gebedswandel met 
God.  Leon was die spreker by gebedsweek van NG Durbanville Bergsig.

Plek: Die Khaya langs die Kruiskerk in Ryneveld straat. 
Tyd: Vrydag, 25 Oktober 17:30 - 20:00

Saterdag, 26 Oktober 9:00 - 15:00
 
Donasie om kostes te dek. 

Lesings word in Engels aangebied.

Registreer voor 25 Oktober by Philipp Ragette by  072 742 3133 of 
philipp.ragette@gmail.com.

Kontak Ds Jurie Goosen vir verdere navrae by 083 235 5920.
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