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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
    JOHAN VAN DER MERWE                                                    09:30 & 19:00                                                                         

The opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of art is not ugliness, it's indifference. The 
opposite of faith is not heresy, it's indifference. And the opposite of life is not death, it's indifference. Because 
of indifference, one dies before one actually dies. To be in the window and watch people being sent to 
concentration camps or being attacked in the street and do nothing, that's being dead. 

Elie Wiesel (1986, oor sy ervarings in die konsentrasiekamp in die Tweede Wêreldoorlog)  

Miskien is dit die traak-my-nie-agtigheid, die “om't ewe” van die lewe waarna DJ Opperman ook 
verwys wanneer hy vra voor sy kind se geboorte “Watter kaart of watter ster sal ek jou wys om deur die 
Grysland heen te reis?”  Die Grysland, die land van nie 'n opinie hê nie, nie genoeg omgee om 'n besluit 
te neem nie.  Die land waar nood ons nie traak nie, maar voorspoed ons ook nie gelukkig maak nie. 

Wanneer Jesaja 9 praat van die volk wat in duisternis geleef het, sou ons dit vandag as hierdie land 
van grys kon sien. Mag ons 'n groot Lig sien, Lig wat die grys verdryf.  En mag die passie van 
Entrpreneurs van Hoop in ons wakker word.  Nie bloot omdat ons positiewe mense wil wees nie, maar 
omdat “die onverdeelde trou van die Here daarvoor sal sorg”.  

TEMA: Om deur die Grysland heen te reis                                                                    T Jesaja 9:1-6EKS: 

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.

1.  Kry vir jou 'n boekie by die erediens of kerkkantoor. Donasie bokse is by elke deur geplaas.
2.  Word deel van 'n kleingroep/familiegroep deur ander vriende 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. Ons vier elke Sondag in al ons eredienste die bepaalde week se tema.

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

DOOP

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

    INFORMELE EREDIENS                                                                                   HOFMEYRSAAL                                                                                                 
       IRÉNÉE HEYNS                                                                                                  09:30                                             



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

12:30 Visionering in die Kerkhuis

Meditasie en Nagmaal in Moederkerk

              

08:15

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Richard van Wyk

09:30 Kategese vir peuters en kleuters in die Kerkhuis

  Gr 1-6 in die Kweekskool

09:30 Informele erediens in die Hofmeyrsaal: 

Johan van der Merwe

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: 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!

VRYDAG, 31 JANUARIE

DONDERDAG, 30 JANUARIE

DONDERDAG, 22 AUGUSTUS

SONDAG, 2 FEBRUARIE (SEWE WEKE I)

MAANDAG, 27 JANUARIE



KINDER- EN TIENERBEDIENING 2020

Daar is reeds Peuter- en Kleuterkerk by beide die Moederkerk en die Informele diens by 
Hofmeyrsaal. Die Junior Kategese (Gr 1-6) het ook begin. 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 het begin. Om 18:30 vergader die Gr 7-10's en die Gr 12's in hulle graadgroepe. 
Ouers kan hulle kinders weer teen 20:00 kom oplaai.

Belydenisklas 2020
Die Belydenisklas (Graad 11's) is om 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.

Inligtingsblad
Sien die inligtingsblad met al die koördineeders van die verskillende bedieninge se 
kontakbesonderhede op by die kantoor of op die webblad by www.moederkerk.co.za.

TOERISTEBEDIENING

Die toeristebediening het weer afgeskop 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.

BLOMMEBEDIENING

Indien jy dalk wil betrokke raak by Moederkerk se blommebediening, kontak gerus vir Coreen Krige 
by coreenkrige@gmail.com. Daar sal altyd toegang wees tot blomme uit ander se tuine indien jy dalk 
nie toegang het nie.

Daar is pamflette by die deure vir ons Jong Volwassenes.
Neem asb en maak gerus kontak.



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan die Echo Huis.

 Stellemploy.

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

—

—

ONS LAND:   

ONS WÊRELD:
—

—

 Bid vir die predikantespan, die kantoorpersoneel, Fanie en sy span werkers en vir almal wat 'n 
   bydrae lewer in ons eredienste.
 Bid dat hulle die insig en onderskeidingsvermoë sal ontvang vir die verpligtings en eise wat in die 

   nuwe jaar vir hulle inhou.
 Bid vir die kategese wat weer begin en dank Hom vir elkeen wat bereid is om hulle tyd en kragte te 

   gee om ons jongmense geestelik  te lei.

 Bid dat leiers by die WEF in Davos, behalwe hul aandag aan ekonomiese sake, ernstige aandag sal 
   gee aan klimaatsverandering en in die besonder watter bydrae sakeleiers kan maak tot die 
   aanspreek van hierdie opbouende krisis.
 Bid vir groter rustigheid in Hong Kong waar protesoptrede steeds voortgaan en dikwels geweld 

   dadig word. Bid in die besonder vir die hersiene “Chinese Union” Bybel en dat dit sal bydra tot groter 
   eensgesindheid en groei onder mense.

— Bid d

—

at die lede van die parlement en die onderskeie wetgewers, wat hierdie week hulle 
   werksaamhede hervat, se besluite in die beste belang van ons land en provinsies sal wees.
 Bid vir hulle wat die leiding by ons opvoedkundige instellings moet neem en wat dikwels moeilike 

   besluite moet neem, wetende dat dit jongmense se lewens intens raak.

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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