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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

'n Rukkie terug het alles “Bly kalm” prentjies geword. “Bly kalm, ons gaan nóú braai!” was 'n gewilde 
een! Snotkop sing “Raak vir my rustig!” (hy bedoel ons moet die hele lewe “vat soos 'n Vrydag”, want 
Vrydag maak blykbaar “die lekker in jou los”). En miskien het jy die video gesien van die klein 
dogtertjie wat in haar tafelgebed vra dat die Here tog vir Pappa en vir Mamma, “rustig, rustig” moet 
maak.  

TEMA: Bly kalm                                                                                                 T 2 Tess 2:1-5; 13-17EKS: 

Nie so maklik nie, né? Hoe kan jy kalm en rustig bly as dinge 
om jou ineenstort, die een na die ander? Die lidmate van 
die gemeente vir wie Paulus skryf bevind hulle in so ‘n 
situasie. En hulle is allesbehalwe kalm. Hulle gryp na 
strooihalms, kan nie behoorlik besluit wat is belangrik en 
wat nie, en hulle begin rigting en fokus verloor en hardloop 
verward rond.  

In hierdie situasie kom Paulus en sê in wese vir hulle “raak 
vir my rustig”. Maar nie omdat dit Vrydag is nie. Eerder 
omdat Christus in beheer is, omdat ons alles het wat ons 
nodig het om probleme die hoof te bied en omdat ons 'n 
“blywende troos en hoop het” wat deur die gelowiges wat 
ons voorgegaan het getoets en waar bevind is.

DOOP

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

    INFORMELE EREDIENS                              HOFMEYRSAAL                         KRUISKERK                                                                          
       ANGELIQUE HAVENGA                               09:30                                         19:00    

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



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

09:45 Bybeloggend in die Kerkhuis

Meditasie en Nagmaal in Moederkerk08:15

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Jan van Zyl

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

18:30   Kategese Gr 7-10 in die Hofmeyrsaal

19:00 Erediens in Moederkerk: Jan van Zyl

19:00 Erediens in Kruiskerk: Richard van Wyk

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!

RECONCILIATION LUNCH

Ons is op soek na 'n tweedehandse yskas vir een van ons 
fasiliteerders by die Reconciliation Lunch. Kontak vir Jan 
by jan@moederkerk.co.za as jy kan help.

Ons nooi alle jong 
volwassenes (of dit in vlees 

of gees is) om kontak te 
maak met ons via ons 

Facebookblad, Moederkerk 
Jong Volwassenes. 

So kan julle ook op hoogte 
bly van die nuutste kuier-

geleenthede.

VRYDAG, 15 NOVEMBER

WOENSDAG, 13 NOVEMBER

DONDERDAG, 22 AUGUSTUS

SONDAG, 17 NOVEMBER

MAANDAG, 11 NOVEMBER



EKOLOGIE: BEWUSMAKING VAN DIE VERWOESTENDE BRAND IN WUPPERTAL

Op 8 November het Pieter Holtzhausen begin hardloop van Moederkerk na Wuppertal om mense 
bewus te maak van die verwoestende brand aan die begin van die jaar en om in die proses geld in te 
samel vir die heropbou van die gemeenskap daar. Gaan besoek sy webtuiste by 
https://www.backabuddy.co.za/run-to-wupperthal om hom te ondersteun in hierdie projek.

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 sensitief 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 skryfbehoeftes.
Inskrywings: elaine@moederkerk.co.za of 021 883 3458

MASANDISE-STUDENT BENODIG ASSISTENT ELEKTRISIëN/NUTSMAN WERK

Kayalethu is een van ons studente wat alreeds ‘n internskap van drie jaar voltooi het by Mediclinic. 
Hy was nou vir ‘n paar maande in Oos-Londen by ‘n familielid wat ‘n elektriese besigheid het, maar 
nie genoeg werk het dat Kayalethu ‘n bestaan daarvan kon maak nie. Hy het egter sy praktiese 
ondervinding daar uitgebrei en verdere kursusse gedoen. 

Hy soek dringend werk. Kontak hom gerus vir sy CV: 073 063 2321 of aprilkayalethu@gmail.com. 

As u meer van die hardwerkende jong man se karakter wil weet , kontak Marida by 082 374 9909. 

BECOMING KIDS

BecomingKids gaan in 2020 met 'n geletterdheidsprogram begin vir ons Graad R-3 kinders saam 
met Word Works en Little Seeds. Ons is baie opgewonde hieroor, maar benodig 'n paar items om die 
program 'n sukses te maak.

Ons benodig: 
- enige doppies
- lemoen/skorsie/uiesakkies
- klein speelgoed vir alfabetontwikkeling bv. slangetjie vir s,  padda vir p, ens.
- ou tydskrifte
- kurkproppe
- enige houers met deksels/proppe
- leë speserybottels

Vir meer inligting kontak Arina by arina@stellumthombo.co.za



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan Lesotho.

 die Uitreikaksie.

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

—

—

ONS LAND:   

ONS WÊRELD:
—

 Bid vir die tallose leerders en studente wat afgestudeer het en steeds nie 'n werk het nie; dat hulle 
   nie moedeloos sal word nie, maar met vertroue sal aanhou soek.
 Bid ook vir ouers wat diep bekommerd is oor hulle kinders se toekoms.
 Bid dat daar meer werksgeleenthede geskep sal word vir die jongmense wat ook die toekoms van 

   ons land is.

 Bid vir die verspreiding van Bybels in Iran, en die beskerming van hulle wat betrokke is daarby. Bid 
   dat voorsien sal word in die Bybelbehoeftes van die klein persentasie Christene wat daar woon en 
   bid vir die donateurs en vennote wat meehelp om die werk moontlik te maak.

— Bid en 

—

—

dank die Heer vir milde reën in die Kaapse opvanggebied, maar vra vir reën in daardie 
   gebiede van ons land waar daar steeds erge waternood is. 
 Bid en dank die Heer dat soveel eksamens reeds onder veilige en rustige omstandighede afgelê 

   kon word.
 Bid en vra dat die wen van die rugbywêreldbeker deur die Springbok rugbyspan sal bydra tot 

   nasiebou en groter begrip vir die uiteenlopende agtergronde van mede-Suid-Afrikaners.

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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