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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                                         JAN VAN ZYL                       

Welkom aan l die kinders saam met hulle ouers in vanoggend se erediens. Ons sluit die jaar se 
kategese af en sê dankie aan ouers en studente wat deur die jaar betrokke was by ons kinders se 
geloofsvorming.

Vanoggend se Skrifgedeelte herinner ons aan 'n belangrike beginsel van kerkwees. Ons saamkom as 
gelowiges mag nooit 'n ontsnapping wees van uitdagings of moeilike ervarings waarmee ons in ons 
gesinne, in verhoudings of die gemeenskap te make het nie. Nee, ons kom kerk toe om toegerus, 
uitgedaag en geïnspireer te word om binne ons uitdagings te gaan leef met hoop en om op kreatiewe 
maniere aan te hou goed doen en verantwoordelikheid te neem vir dit waarvoor ons geroep is om te 
doen.

a  

TEMA: Iets om oor huis toe te skryf                                                                            T 2 Tess 3:5-13EKS: 

BecomingKids het weer hulle Kersgeskenkprojek en benodig asb die volgende items:
- HB-potlode                                                                    - waslappe
- kleurkryte                                                                     - seep (koekies seep)
- blou penne                                                                    - tandeborsels
- uitveërs                                                                          - tandepasta
- skerpmakers

Enige skenkings kan in die volgende twee weke na die Kerkkantoor gestuur word. Dis nie nodig om dit 
op te maak nie. DOOP

    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

09:45 Bybeloggend in die Kerkhuis

17:30 Doopgesprek in die Kerkhuis

Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

              

08:15

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Irénée Heyns

09:30 GEEN Kategese vir peuters en kleuters

09:30 Informele erediens in die Hofmeyrsaal: 

Johan van der Merwe

10:30   Engelstalige diens in die Khaya

18:30   GEEN Kategese Gr 7-10

19:00 Erediens in Moederkerk: Irénée Heyns

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, 22 NOVEMBER

WOENSDAG, 20 NOVEMBER

DONDERDAG, 22 AUGUSTUS

SONDAG, 24 NOVEMBER

MAANDAG, 18 NOVEMBER



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 

teen ongeveer 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

NUUS UIT LESOTHO: Wat 'n span, maar …? 

Grant Franke werk in die noorde van Mosambiek. Ons afgelope Harvest-span uit Kenya, Lesotho en 
Botswana het onder hom gewerk in September en Oktober.  Na afloop van die uitreik bel hy my. 
“August, daar was een groot fout met hierdie span gewees.” 'n Bietjie geskok waag ek om te vra wat 
dit was. “Ek sit nou met die gebakte pere, my mense kyk my elke dag in die oë en vra wanneer kom 
daai mense terug?” Wat 'n span, wat 'n uitreik!  

Die afgelope drie jaar werk ek aan modelle om ons jong Afrikane blootstelling aan sending te gee. 
Hierdie vyf toegewyde Afrikane staan uit as een van die beste spanne in 26 jaar se bediening. Hulle 
koop eenvoudige kos in die markte en maak die wonderlikste disse daarmee. ‘n Gat in die grond met 
'n skerm om dit is in orde vir 'n toilet en wasplek. En dan die natuurlike diep band wat gevorm word 
met mense van Afrika was iets om te aanskou. Aanvanklik was dit nie so maklik nie. 

. Grant werk al vir jare om 
hierdie verlore gemeenskap te bereik deur middel van geletterdheidsklasse en Bybelverhale. 
Gemiddeld kom daar tussen 5 – 15 mense per week. Nadat die vertroue van die gemeenskap gewen 
is daag daar toe 100 mense op! Die leiers was daar, kinders en jong mense. Grant was heeltemal uit 
die veld geslaan.  

Die waardevolste gevolge van hierdie span se werk is dat drie mense nou in die proses is om aansoek 
te doen by Africa Inland Mission om lang-termyn sendelinge te word. Maureen kom uit Kenya en 
gaan in die noorde van Mosambiek werk, Thato van Botswana gaan hopelik vir twee jaar 
Madagaskar toe en Lerato uit Lesotho is nog nie seker nie.  Sy maak tans haar Bybelskool-opleiding 
klaar.  

Gaan volg gerus die span op Facebook:  The Harvest Africa

Ons eie kinders is stadigaan besig om vorentoe te beweeg. Anné het verloof geraak en trou in Maart 
volgende jaar. Sy en George maak hulle studies die jaar klaar. Gustav en Alia is nou 'n jaar getroud en 
dit gaan goed met hulle. Ons jongste, August, is nog die alleenloper. Ek en Anita worstel saam met 
die gemeenskap in Steytlerville met die droogte. Ek reis gereeld en Anita is dus baie dae alleen op 
die plaas. Sy geniet die plaas en haar hondetelery-besigheid groei stadig maar seker.  

Ons span was 
daarvan beskuldig dat hulle dalk spioene vir 'n ekstremistiese groep is 



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan die Instituut vir Dowes.

 Lesotho.

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

—

ONS LAND:   

ONS WÊRELD:
—

—

 Dank die Here vir die afgelope jaar se werksaamhede by die kategese, die Tienerkerk en 
   Belydenisklas en vir elkeen wat hulle tyd en kragte daar ingespan het om geestelike leiding aan ons 
   kinders en jongmense te gee.
 Bid vir al die dosente en onderwysers  wat baie skrifte het om na te sien; dat hulle dit met billikheid 

   en regverdigheid sal kan doen en bid dat die uitslae 'n getroue weergawe sal wees van elke leerder 
   en student se insette sal wees.

 Bid vir ons buurland Zimbabwe waar politieke onrus as gevolg van die snelle agteruitgang in die 
   ekonomie, 'n groot tol eis. Dit, tesame met 'n knellende droogte, lei tot groot hongersnood onder die 
   bevolking. Zimbabwe beleef tans 'n ekstreme toestand van voedsel onsekerheid, met 'n geraamde 
   5 miljoen mense wat honger ly. Bid dat daar uit plaaslike en internasionale gemeenskappe hulp en 
   ondersteuning verleen sal word om hierdie lyding te verlig.
 Bid vir die vertaling van die Bybel in inheemse tale in verskeie dele van die wêreld. Bid vir fondse vir 

   sodanige projekte sowel as vir bybelkundige vertalers om die vertalings te doen. Dank die Here dat 
   soveel, dikwels afgeleë gemeenskappe, deur hierdie vertalings met die Woord bereik word.  

— 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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