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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 !

          EPIFANIETYD 

    OGGEND- EN AANDDIENS                                                                                  MOEDERKERK
    MARI                                                    09:30 & 19:00                                         É BRITZ                                                     

Hier in die begin van 'n nuwe jaar mag dit wees dat jy met verwagtinge en 
drome sit vir die nuwe jaar.  Drome vir jouself en jou geliefdes, drome vir ons 
land en sy mense, drome dat ons wêreld 'n beter plek mag wees. Of dalk het 
jy ophou droom en ophou hoop omdat jy bang is vir teleurstelling en seerkry.  

Ons teksgedeelte vandag uit Jesaja 49:1-7 wil ons help om iets te hoor van 
God se droom.  Dit wil ons help om weer kreatief te dink, te hoop, te droom 
selfs verder en meer as die grense van ons eie drome, ideale en 
verwagtinge…vir onsself, vir ons geliefdes, vir ons land en ons ganse wêreld.  

TEMA: Epifanietyd                                                                                                      T Jesaja 49:1-7EKS: 

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

SEWE WEKE AS ENTREPRENEURS VAN HOOP

Die week van 27 Januarie skop ons gemeente se jaarlikse Sewe Weke proses af en op Sondag, 2 
Februarie vier ons die eerste Sondag as gemeente dit saam. Die tema vanjaar is “Sewe Weke as 
Entrepreneurs van Hoop”. Ons gebruik die idee van Entrepreneur as 'n analogie vir ons roeping as 
gelowiges in ons dorp en gemeenskap, land en wêreld. Kom en wees deel van hierdie betekenisvolle 
reis van geloofsvorming.

Wat moet ek nou weet?
1.  Kry vir jou 'n boekie by die erediens of die kerkkantoor vanaf vandag. Donasie bokse is by elke 
     deur geplaas. Die boekie is ook op ons webblad beskikbaar by www.moederkerk.co.za.
2.  Word deel van 'n kleingroep/familiegroep deur ander vriende of kennisse te nooi of stuur jou 
     besonderhede aan marie@moederkerk.co.za om deel te word van 'n kleingroep.
3.  Verbind jouself aan hierdie proses van geloofsgroei en vorming in die volgende paar weke.  Hierdie 
     is meer as net 'n preekreeks, dit is 'n geloofsvormingsproses wat jou wil begelei in jou eie stiltetye, 
     tye van refleksie en met Skrifgedeeltes en gespreksvrae jou wil vorm, aanmoedig en uitdaag tot 
     die praktiese leef van jou geloof.
4.  Laat een persoon in die groep die fasiliteerdersbyeenkoms bywoon op Donderdag, 23 Januarie om
     18:30-19:30 in die Kerkhuis by Moederkerk vir alle inligting vir die proses.
5. Ons vier elke Sondag in al ons eredienste die bepaalde week se tema.

DOOP

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

    INFORMELE EREDIENS                                                                                   HOFMEYRSAAL                                                                                                 
       JAN VAN ZYL                                                                                                     09:30                                             

Kry asb jou kalender en Sewe Weke boekie by die deure. 
Donasie bokse is by die deure.



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

18:30 Sewe Weke Fasiliteerdersbyeenkoms in die 

      Kerkhuis

Meditasie en Nagmaal in Moederkerk08:15

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Johan van der Merwe

09:30 Kategese vir peuters en kleuters in die Kerkhuis

09:30 Informele erediens in die Hofmeyrsaal: 

Irénée Heyns

10:30   Engelstalige diens in die Khaya

18:30   Kategese Gr 7-10

19:00 Erediens in Moederkerk: Johan van der Merwe

19:00 Erediens in Kruiskerk: Irénée Heyns

  Gr 1-6 in die Kweekskool

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!

Ons dink aan die +- 500 studente (eerstejaars en leiers) wat 
van 19-22 Januarie deel is van die Eerstejaarskamp by 
Bergkroon buite Wellington. Richard, Irénée en Angelique 
kamp saam. Gaan loer gerus op Kruiskerk se Instagram om te 
sien wat alles daar gebeur! 

VRYDAG, 24 JANUARIE

DONDERDAG, 23 JANUARIE

DONDERDAG, 22 AUGUSTUS

SONDAG, 26 JANUARIE

MAANDAG, 20 JANUARIE



AFSKOP VAN KINDER- EN TIENERBEDIENING 2020

Met die skole wat die week begin het skop ons gemeentlike programme ook dadelik af.

Daar is reeds vandag Peuter- en Kleuterkerk by beide die Moederkerk en die Informele diens by 
Hofmeyrsaal. Die Junior Kategese (Gr 1-6) begin ook vanoggend. Die kinders gaan kerk toe saam 
met hulle ouers en sal na die Kindertyd by beide Moederkerk asook die Informele diens na die 
Kweekskool gestuur word.

Die Tienerbediening begin vanaand. Om 18:30 vergader die Gr 7-10's en die Gr 12's in hulle 
Graadgroepe waar registrasie sal plaasvind. Tieners moet hulle selfone, 'n Bybel en pen saambring 
asb. Na die registrasie begin die Tienerdiens om 19:00. Ouers kan hulle kinders weer teen 20:00 
kom oplaai.

Belydenisklas 2020
Die Belydenisklas (Graad 11's) begin vanaand 18:00 in die Foyer van die Hofmeyrsaal. Na die 
Belydenisklas woon hulle saam die Tienerdiens by.

Registrasie van die onderskeie Kinder- en Tienerbedieninge  
Registrasie vind aanlyn plaas. Ons doen 'n beroep op ouers om asb toe te sien dat alle kinders 
(voorskool tot Gr 12) geregistreer word. Ons het die inligting nodig om met ouers en kinders te 
kommunikeer. Volg die skakel om re registreer https://www.moederkerk.co.za/kategese/. Dankie 
vir julle samewerking in die verband.

Inligtingsgeleentheid vir ouers met voorskoolse kinders tot Graad 6 
Ons nooi alle ouers met voorskoolse kinders tot en met Graad 6 vir 'n kort inligtingsvergadering (10 
min) na vanoggend se eredienste. Dit vind plaas voor die trappe van die kweekskool. Daar sal roomys 
vir die kinders wees en sap vir die ouers. Ons wil by die geleentheid ons personeel aan die ouers 
voorstel en ons reëlings vir die jaar deurgee en geleentheid skep vir vrae waar daar onsekerheid is.  
Ons sien uit om julle daar te ontmoet.

Inligtingsblad
Sien die inligtingsblad met al die koördineeders van die verskillende bedieninge se 
kontakbesonderhede op as ‘n bylaag binne die bulletin.

INTERNASIONALE STUDENTEBEDIENING

Die Engelstalige erediens sal weer begin op Sondag, 26 Januarie 2020 in die Khaya.

TOERISTEBEDIENING

Die toeristebediening heropen weer môre, 20 Januarie vir die jaar. Indien jy belangstel om uit te help 
as gids kan jy die kerkkantoor kontak by 021 883 3458.

GASVYHEIDSBEDIENING

Ons is opsoek na vrywilligers wat ons op Sondae kan help met die 
gasvryheidsbediening van ons gemeente. Dit behels dat jy een 
keer per kwartaal verantwoordelikheid sal neem vir ‘n teebeurt by 
ons eredienste in Moederkerk en Hofmeyrsaal. Stuur asb jou 
besonderhede na die kerkkantoor. Ons vra veral vir Sewe Weke 
kleingroepe om hulle beskikbaar te stel vir hierdie bediening in 
ons gemeente.



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

 die Bediening aan die Jode.

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

—

—

ONS LAND:   

ONS WÊRELD:
—

—

 

 

Bid vir alle onderwysers en leerders wat 'n nuwe akademiese jaar begin het; dat hulle die motivering 
sal ontvang om met entoesiasme te werk.
 Bid veral vir die Gr 1's wat vir die eerste keer 'groot' skool toe gegaan het.
 Bid vir die talle eerstejaarstudente wat die kamp tot Woensdag bywoon en ook vir die ouers wie se 
kinders hulle ouerhuis vir die eerste keer verlaat .

n dank die Heer vir elkeen wat na die vakansie veilig tuis gekom het, en vir die aanduidings dat 
   padsterftes oor die feestyd verminder het.
 Bid vir ons onderwysinstellings se personeel, studente en skoliere wat in hierdie dae met hulle 

   akademiese jaar begin.
 Bid vir elkeen wat in hierdie dae in versengende hitte en vol sonskyn, fisies uitdagende werk moet 

   doen.

Bid vir die situasie waarin Australië hom bevind as gevolg van die maandelange brande en die 
   enorme verliese, lyding en trauma wat daarmee gepaard gaan. Bid dat daar spoedig 'n verbetering 
   sal kom en daar begin kan word om te herbou aan soveel wat verlore gegaan het.
 Bid dat leiers, en ons elkeen, al meer onder die indruk sal kom van die enorme effek van 

   aardverwarming op die mens en sy omgewing het. Bid dat daar met erns maatreëls ingestel sal 
   instel word om dit teë te werk.

— Bid e

—

—

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

MASANDISE STUDIEHULP

Werk is skaars en baie gegradueerdes soek werk onder andere twee van ons Masandise studente.   
Dit sal wonderlik wees as iemand hulp kan aanbied.

Khumbulani Hlwempu het al sy vakke vir Siviele 
Ingenineurswese by CPUT voltooi en is opsoek na 18 
maande se verpligte prakties – minimale betaling 
aanvaarbaar.

Siyanda Mrali het haar Diploma in Horticulture by CPUT 
in 2017 gekry. Sy het tydelik as kassier by Woolworths 
gewerk maar sedertdien is sy en haar Ma sonder 
inkomste.  Sy is bereid om enige werk te doen ook vir 
minimale betaling.

Kontak asb vir Audrey van Wijk by 082 294 1813.
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