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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 !

          ADVENTSTYD 

    OGGEND- EN AANDDIENS                                                                                  MOEDERKERK
    MARI                                                    09:30 & 19:00                                         É BRITZ EN JOHAN VAN DER MERWE 

Advent is die eerste seisoen in die kerkjaar. Die Christelike nuwe jaar begin met die tyd van Advent.  
Dit is 'n seisoen vol opgewondenheid en afwagting. Dit is die vier Sondae voor Kersfees wanneer ons 
vier dat God in Jesus na ons wêreld toe gekom het. Ons vier in die Adventstyd Jesus se eerste koms na 
die wêreld toe. Ons herinner mekaar ook daaraan dat Hy weer sal kom en dat Hy elke dag in ons 
lewens kom. Dit is 'n tyd ryk aan rituele en simbole wat nie net die kerk aan Christus se koms herinner 
nie, maar ook die hele hele wêreld. Vir dié vier Sondae van Advent steek ons elke Sondag 'n kers aan 
in ons Adventskrans. Die vier kerse simboliseer die gawes wat Christus vir die wêreld bring: hoop, 
vrede, vreugde en liefde. Op Kersdag word die middelste kers, die Christuskers, aangesteek.

In hierdie Adventstyd gaan ons besig wees met gedeeltes uit die boek Jesaja. Vandag dink ons na oor 
Jesaja 2:1-6 en die gawe van hoop wat ons van God ontvang. Mag jy in die Advents- en Kerstyd opnuut 
die diepte besef van God se menswording in Christus.

TEMA: Eerste Sondag van Advent                                                                                T Jesaja 2:1-6EKS: 

Baie welkom aan die volgende ouerpare wat vanoggend hulle kindertjies laat doop:

- Simon en Rozane Dicks van Welgevonden met Adriaan
- Roelie en Carla Feenstra van Jonkerspark met Marli
- Jurgen en Charlotte Hanekom van Die Boord met Jurgens Jacobus (Jurgens)

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

DOOP

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

    INFORMELE EREDIENS                                                                                   HOFMEYRSAAL                                                                                                 
       IRÉNÉE HEYNS                                                                                                  09:30                                             

Ons 2020 kalenders is hier! Kry asb joune by die deure. 



17:00 GEEN Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

18:00 Bediening vir finansies in die Kerkhuis

Skole Sluit

Meditasie en Nagmaal in Moederkerk08:15 GEEN 

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Jan van Zyl

09:30 GEEN Kategese vir peuters en kleuters

09:30 GEEN Informele erediens in die Hofmeyrsaal

10:30   Engelstalige diens in die Khaya

18:30   GEEN Kategese Gr 7-10

19:00 GEEN Erediens in Moederkerk

19:00 GEEN Erediens in Kruiskerk

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, 6 DESEMBER

WOENSDAG, 4 DESEMBER

DONDERDAG, 22 AUGUSTUS

SONDAG, 8 DESEMBER

MAANDAG, 2 DESEMBER



EREDIENSTYE TYDENS DIE SKOOLVAKANSIE

Sondag 8 Desember 2019 - Tweede Sondag van Advent - Jesaja 11:1-10
09:30 Moederkerk - Jan van Zyl
19:00 Geen aanddiens

Sondag 15 Desember 2019 - Derde Sondag van Advent - Jesaja 35:1-10
09:30  Moederkerk - Richard van Wyk
19:00 Geen aanddiens

Sondag 22 Desember 2019 - Vierdie Sondag van Advent - Jesaja 7:10-16
09:30  Moederkerk - Marié Britz
19:00  Spesiale Kerssangdiens met True Voices ('n sanggroep)

Kersdag 25 Desember 2019
09:00 Moederkerk - Richard van Wyk

Sondag 29 Desember 2019 - Jesaja 40:1-5
09:30 Moederkerk - Irénée Heyns
19:00 Geen aanddiens

Dinsdag 31 Desember 2019 
23:15  Middernagdiens - Irénée Heyns

Sondag 5 Januarie 2020 - Epifaniefees - Jesaja 60:1-6
09:30  Moederkerk - Johan van der Merwe
19:00 Geen aanddiens

Sondag 12 Januarie 2020 Epifanietyd - Jesaja 42:1-9
09:30 Moederkerk - Irénée Heyns
19:00 Geen aanddiens

INTERNASIONALE STUDENTEBEDIENING

Die laaste internasionale erediens van 2019 vind plaas op 15 Desember in die Khaya om 10h30. Die 
Engelstalige erediens sal weer begin op 12 Januarie 2020 in die Khaya.

TOERISTEBEDIENING

Die toeristebediening sluit Vrydag, 8 Desember vir die jaar en sal weer Maandag, 20 Januarie 
oopmaak. Dankie vir ons vrywillige gidse wat so getrou uitgehelp het hierdie jaar. Indien jy belangstel 
om uit te help as gids kan jy die kerkkantoor kontak by 021 883 3458.



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan die Arbeidsbediening.

 Hospitaalbearbeiding.

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

—

—

ONS LAND:   

ONS WÊRELD:
—

—

 Vandag is die eerste Adventsondag. Bid dat die Here ons harte sal vul met 'n nuwe verwagting en 
   hoop omdat ons weet: Hy leef en Hy sal weer kom!
 Bid vir almal vir wie hierdie naderende Kerstyd 'n tyd van hartseer en verlange sal wees; dat die Here 

   hulle sal vertroos en bemoedig.
 Bid vir almal wat bevoorreg is om weg te gaan vir 'n ruskans saam met geliefdes en vir almal wat 

   tuis bly, dat dit ook 'n tyd van ontspanning en vreugde sal wees.

Bid vir hulle wat, terwyl andere uitsien na die feesseisoen, neig om hierdie tyd van die jaar nog méér 
   met depressie te worstel.
 Bid vir goeie interpersoonlike verhoudinge, veral waar mense oor die feestyd bymekaarkom.
 Vra dat die Here almal in die feesseisoen, met sy buitengewone risikos, veilig sal bewaar.
 Vra dat die betekenis van Kerstyd nie verlore sal gaan nie, maar dat die betekenis daarvan tot 

   mense sal spreek en die Christendom versterk.

 Bid vir die algemene verkiesing wat die afgelope week in Namibië plaasgevind het. Bid vir 
   regverdige behandeling deur die Verkiesingskommissie en dat die uitslae 'n eerlike weergawe sal 
   wees van hoe daar gestem is. Bid vir bestendigheid na die bekendmaak van die uitslae sodat 
   verdere groei en ontwikkeling kan plaasvind wat kan lei tot die skep van werk geleenthede vir veral 
   die jonger mense onder wie 'n uiters hoë werkloosheid heers.
Bid vir die vele uitdagings waarmee in Senegal geworstel word, insluitend geletterdheid. Bid dat 

   die Here die Bybelgenootskap sal help om 'n verskil in mense se lewens te maak en om in hul 
   Bybelbehoeftes te voorsien. Dank die Here vir die werk wat reeds daar gedoen is.

— 

—

—

—

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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