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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
    MAR                                                                                                   09:30 & 19:00                                         IÉ BRITZ        

Vandag kyk ons saam na die tweeling gelykenisse van die mosterdsaad en die suurdeeg.  En wie ken 
dit nie? Wie verstaan dit nie? Dit is tog so helder soos daglig. G'n wonder dat Jesus self dit nie eers 
nodig ag om dit breedvoerig uit te lê nie. Vir al wat ons weet vind ons Afrikaanse spreekwoord “klein 
begin is groot gewin” sy oorsprong vanuit hierdie gelykenis.

Maar soos die meeste ander gelykenisse as mens dit goed lees, is daar ook in hierdie twee 'n kinkel in 
die kabel. Lê daar meer agter die boodskap as bloot dat die koninkryk klein begin, maar nietemin 
buitengewone proporsies sal aanneem en in iets baie groot sal ontwikkel. Om hierdie dieperliggende 
boodskap beter te verstaan gaan ons vandag erns maak met die tyd en konteks en vra wat dit vandag 
vir ons beteken om vandag as Entrepreneurs van Hoop te leef.

TEMA: Sewe Weke V - Entrepreneurs van hoop...skep nuwe lewe     T Matt 13:31-33 en Sag 4:10EKS: 

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

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

- Dirk en Jana Coetzee van L’Avenir met Bea
- Louis en Lomari Fick van Welgevonden met Louis Jean (Louis)
- Herman en Sonia Fidder van Koelenhof met Herman Johann (Herman)
- Louis en Jana Lamprecht van Rozenmeer met Albert Hendrik Wait Lamprecht (Albert)

Kry asb jou Sewe Weke boekie by die deure. Donasiebokse is by die deure.

DOOP

    MARIÉ BRITZ 
IRÉNÉE HEYNS

    INFORMELE EREDIENS                             HOFMEYRSAAL                           KRUISKERK                                                                                                                
       JAN VAN ZYL                                                09:30                                           19:00



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

19:00 Kerkraadsvergadering in die Kerkhuis

Meditasie en Nagmaal in Moederkerk08:15

09:00 Kuierfees by Neethlingshof

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 Erediens in die Hofmeyrsaal: 

10:00   Engelstalige diens in die Khaya

18:30   Kategese Gr 7-10

19:00 Erediens in Moederkerk: Jan van Zyl

19:00 Erediens in Kruiskerk: 

Marié Britz

Marié Britz

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 is baie dankbaar om te kan 
rapporteer dat die uitdagende doelwit vir 
ons jaarlikse dankoffers in die afgelope 
week bereik is. Die jongste saldo is 
R2.323 miljoen vergeleke met ons 
doelwit van R2.2 miljoen. 

BAIE dankie aan elkeen wat so mildelik 
bygedra het! 

DINSDAG, 3 MAART

KUIERFEES: SATERDAG, 7 MAART 2020 @ 
Neethlingshof Wynplaas

Ons hou ons jaarlikse KUIERFEES - kom kuier weer 
gesellig saam en/of neem deel aan ons 10km/5km 
pretdraf in die wingerde.

As jy op enige manier betrokke wil wees, kontak my 
gerus.

Ons benodig 'n paar noodsaaklikhede om die fees 
moontlik te maak. Kyk gerus na die lys en laat weet as 
jy wil help. Produkte kan by die Kerkkantoor afgegee 
word.
 
Bestanddele:

· Rou maalvleis
· Wors vir worsbroodjies
· Rou/gaar rys
· Bestanddele vir pannekoek 
· Basaarpoeding (2l roomysbakke klaargemaak 

op Vry, 6 Mrt of bestanddele teen 1 Mrt)
· Enige vrugte en/of groente

Ons is ook op soek na 'n mediese dokter wat die dag 
daar saam kuier en beskikbaar is indien nodig.

Kontakbesonderhede: Ilana 
082 452 8527 /   ilana@moederkerk.co.za

SATERDAG, 7 MAART

DONDERDAG, 30 JANUARIE

VRYDAG, 6 MAART

SONDAG, 8 MAART (SEWE WEKE VI)

MAANDAG, 2 MAART



STILTE, AFSONDERING, EENVOUD

Neem gerus kennis van die volgende datums en 
geleenthede vir afsondering, gebed en stilte.  
Hierdie geleenthede vind plaas op die 
Stillebosch Retreatplaas@Anathoth net buite 
Stellenbosch op die Bottelarypad.

23 April - Stiloggend 9:00 - 13:00
8-10 Mei - Retreat (naweek geleentheid)
21 Mei - Stiloggend 9:00 - 13:00
1-5 Julie - 5 dag Stil Retreat (Woens - Son)
16 Julie - Stiloggend 9:00 - 13:00
20 Aug - Stiloggend 9:00 - 13:00
5-8 Okt - Retreat (Maan - Don)
23-25 Okt - Retreat (naweek geleentheid)

OP REIS SAAM MET ANDER...

Ons nooi sewe vroue van Moedergemeente om deel te neem aan die volgende reis Sacred 
Converstions 1.  Ons pak die reis aan saam met 'n groep van agt vroue uit Cloetesville, Idasvallei en 
Kylemore asook 'n klein groepie vroue uit Stellenbosch Gemeente. Die reis duur 6 weke en is 
ontwikkel onder leiding van Trevor Hudson, 'n bekende predikant van die Metodistekerk in 
Johannesburg. Die doel is om by Jesus te leer hoe om ons stories met mekaar te deel asook hoe om 
na mekaar se stories te luister. Dit is 'n besondere praktiese reis waartydens ons mekaar beter kan 
leer ken binne 'n veilige ruimte.

Hierdie gesamentlike reis is gebore uit 'n diepe behoefte dat mense uit verskillende kultuurgroepe 
mekaar kan leer ken en saam kan gesels en so ook kan groei in geloof. 

Die reis word in Afrikaans aangebied onder beskerming van ds Marié Britz van Moedergemeente en 
pastoor Karen Krige van Stellenbosch Gemeente. Die reis duur ses weke vanaf 14 April tot en met 19 
Mei. Sodra ons die name van almal het wat belangstel, wil ons 'n byeenkoms reël om die dag, tyd en 
plek wat almal die beste pas, vas te stel.

Gee asseblief jul name, selfoonnommers asook epos-adresse in by Elaine in die kerkkantoor 
(elaine@moederkerk.co,za of kontak haar by 021 883 3458). Ons is baie entoesiasties oor die 
gesamentlike reis en kan nie wag om die vroue te ontmoet wat saam met ons en ons Hemelse Vader 
die pad gaan stap nie. 

BOEKBESPREKING EN BOEKBEKENDSTELLING – 4 MAART

Ons volgende boekbespreking begin op Woensdag, 15 April om 10:00-11:30 soggens in die Foyer 
van die Hofmeyrsaal en 18:00-19:00 in die Kerkhuis. Die boek wat ons beplan om saam te lees is 
The Grace of Forgiveness van Margaret Blackie.

Op Woensdag, 4 Maart (eerskomende Woensdag) om 11:00-12:00 in die Foyer van die Hofmeyrsaal 
kom gesels Margaret Blackie self met ons oor haar boek en gee dit vir ons 'n voorsmakie oor wat om 
te verwag. Kom drink saam 'n koppie koffie/tee en kom word deel van hierdie geleentheid van 
geloofsgroei. Daar is 'n beperkte aantal boeke beskikbaar by Elaine by die kerkkantoor en daar sal 
ook Woensdag by die gesprekgeleentheid beskikbaar wees teen R180.



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

 Legacy.

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

—

—

ONS LAND:   

ONS WÊRELD:
—

 

 I

Bid vir die personeel van die brandweerdienste vir wie die somermaande altyd 'n baie besige tyd is 
   weens die talle veldbrande.
 Dank die Here vir mense wat hierdie gevaarlike werk doen om ons eiendom en omgewing te 

   beskerm.
 Bid vir hulle gesinne wat dikwels met groot spanning wag op hulle terugkeer nadat hulle uitgeroep 

   was.

at die regering sensitief sal wees vir aksies en besluite wat ons land se ekonomiese groei 
   negatief raak. 
 Bid dat daar 'n groter bewustheid vir die omvang van geweld teen vroue, kinders en ander bloot-

   gesteldes in ons land sal wees. 

n Ethiopië is 60% van meisies onder 18 jaar al getroud. Sosiale en kulturele druk verhoed dat hulle 
   enige besluite oor voorgenome swangerskappe kan maak. 'n Hoë moontlikheid van swangerskap 
   sterftes sowel as ongeskikthede, is reële werklikhede. Bid asseblief vir die werk van groepe wat 
   hulle beywer om verligte insae, keuses en mediese ondersteuing beskikbaar te stel en uit te brei.

— Bid d

—

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

RECONCILIATION LUNCH

Die  Reconciliation Lunch is 'n ruimte waar verskillende ras en kultuur groepe op 'n gestruktureerde 
maar tog informele wyse met mekaar skakel en verhoudings bou. Mense van verskillende kulture, 
agtergronde,  en taal word saamgebring rondom 'n etenstafel waar die geleentheid geskep word om 
stories te deel en by mekaar se leefwêrelde te leer en so ons harte te verruim. Die Reconciliation 
Lunch  word elke tweede Woensdag (in die skool kwartaal) om 12:00 by die Legacy Sentrum in 
Kayamandi gehou. Die datums vir die res van die semester is 4, 18 Maart; 1, 15, 29 April, 13, 27 Mei 
en 10 Junie. Almal is welkom. Indien jy 'n ete wil borg, of navrae het, kontak Jan van Zyl by 
jan@moederkerk.co.za .

INDLELA – Donderdagaand  19 Maart om 18:30 in die Foyer van Hofmeyrsaal

Ons volgende INDLELA byeenkoms is Donderdag, 19 Maart om 18:30 in die Foyer van Hofmeyrsaal.

Indlela is die Xhosa woord vir “pad, of weg”.  Die eerste gelowiges is die “mense van die weg” genoem, 
bedoelende dat hulle die weg van Christus gevolg het – sy manier van dink, voel en doen. Die afgelope 
twee jaar, so een tot twee keer per kwartaal op 'n Donderdagaand, kom lidmate van Moeder-
gemeente en die VGK gemeentes van Idasvallei, Cloetesville en Kayamandi bymekaar in die 
Hofmeyrsaal se Foyer vir 'n baie unieke soort “erediens”.  Ons eet, ons deel, ons gesels, ons sing, ons 
aanbid, ons gee, ons dien. Laat weet asb vir Jan by jan@moederkerk.co.za as jy die volgende Indlela 
byeenkoms gaan bywoon vir ons logistieke reëlings. Almal is welkom.
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