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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                                                

3 Dit word soms die V sisteem genoem. Die drie V's is Veg-Vlug-Vries en dit is die liggaam se 
outomatiese, ingeboude stelsel wat ons moet beskerm van bedreiging en gevaar. Byvoorbeeld, as 
iemand skree “Pasop!” is dit verbasend hoe vinnig jy kan beweeg om uit die pad van 'n aankomende 
voertuig te kom. Ons reageer nie net op direkte gevaar met een van die drie V's nie, maar word soms 
oorgeneem deur 'n vormlose gevoel van onsekerheid en angs. Die gevoel dat die lewe nie 'n 
vriendelike plek is nie, dat ek op my eie is, en dat alles eintlik maar sinneloos is.  

In ons teksgedeelte staan Jesus en sy dissipels voor die rand van ineenstorting. Die wêreld soos hulle 
dit beplan en voorsien het, gaan nie so uitdraai nie. Die dissipels vries – en raak op die plek aan die 
slaap (“van droefheid”). Een van hulle veg en kap iemand se oor af – hy voel hy kan nie net stilsit en 
ondergaan nie, hy moet dit baklei-baklei doen. Jesus wil vlug, aanvanklik (“laat die beker by my 
verbygaan”) maar dan kom die openheid sodat sy Vader hom kan vul met 'n hoop wat groter is as sy 
angs. Ons leer vanoggend by Jesus om eerlik om te gaan met ons angs en dat bloedsweet nuwe dinge 
kan moontlik maak.  

TEMA: Sewe Weke III...leef eerlik met hulle angs                                                 T Lukas 22:39-54EKS: 

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

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                          KRUISKERK                                                                                                                
       RICHARD VAN WYK                                    09:30                                          19:00



17:00 Oggenddienswerkgroep in die Kerkhuis

18:00 Stellumthombo Direksie in die Kerkhuis

17:30 Doopgesprek in die Kerkhuis

Meditasie en Nagmaal in Moederkerk08:15

08:30 Meditatiewe diens in die Kapel

09:30 Erediens in Moederkerk: Irénée Heyns

09:30 Kategese vir peuters en kleuters in die Kerkhuis

  Gr 1-6 in die Kweekskool

09:30 Erediens in die Hofmeyrsaal: Angelique Havenga

10:00   Engelstalige diens in die Khaya

18:30   Kategese Gr 7-10

19:00 Erediens in Moederkerk: Irénée Heyns

19:00 Erediens in Kruiskerk: Angelique Havenga

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!

KLANKOPERATEUR MOEDERKERK OGGENDDIENS

Ons benodig DRINGEND vrywilligers om deel te word van die 
span wat die klank by ons oggenddienste beheer. Jy hoef beslis 
nie kundig te wees nie...net bereid. Opleiding sal verskaf word.

WOENSDAG, 19 FEBRUARIE

DONDERDAG, 30 JANUARIE

VRYDAG, 21 FEBRUARIE

SONDAG, 23 FEBRUARIE (SEWE WEKE IV)

MAANDAG, 17 FEBRUARIE



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 opsoek na 'n mediese dokter wat die dag daar saam kuier en beskikbaar is indien nodig.

Baie dankie - ons sien julle daar!

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

KALEIDOSKHOOP

Ds Attie Beetge, 'n lidmaat van ons gemeente, het 20 afrikaanse en 20 engelse eksemplare van sy 
boek KaleleidoskHOOP geskenk.

Oor “KALEIDOSKHOOP” word gesê: “Soos die prismas van 'n kaleidoskoop die lig opbreek en dit in 'n 
kleuresel omskep, so breek die lig van God se genade, liefde en trou deur in elke donker situasie van 
jou lewe en verander dit in 'n kaleidoskoop van HOOP”.

Neem gerus 'n gratis eksemplaar wat beskikbaar is by die Kerkkantoor.



Vanoggend se deurkollekte gaan aan
Volgende Sondag se deurkollekte gaan aan Chiconono Gemeente.

 Geluksoord.

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

—

—

ONS LAND:   

ONS WÊRELD:
—

—

 

 

Bid vir die talle hawe- en werkloses in ons gemeenskap wat baie swaar kry, veral in die uiterste 
   weersomstandighede. 
 Bid dat ons baie meer sensitief sal raak vir mense om ons wat nie in die geriewe deel wat ons so 

   maklik as vanselfsprekend aanvaar nie. 
 Vra dat Hy ons sal wys waar ons 'n bron van hoop vandag kan wees, al is dit hoé gering.

Bid vir die situasie in Oos-Afrika waar die ergste sprinkaanplaag in 25 jaar besig is om landerye en 
   gewasse voor die voet te vernietig. 'n Swerm van een vierkante kilometer bestaan uit minstens 40 
   miljoen insekte. Onlangs is 'n vlug van die Ethiopiese Lugdiens van koers gedwing deur so 'n swerm. 
   Bid vir die bevolking se lyding wat veroorsaak word deur die sprinkane se vernietiging van oeste, 'n 
   lewensaar vir die bevolking. Hierdie tref veral die armstes onder die armes.
 Bid vir die werk van die Bybelgenootskap in Mexiko. Bid dat die Here hulle werk sal seën om die 

   Bybel aan mense van alle ouderdomme beskikbaar te maak.

— Bid vir die byna tien miljoen Suid-Afrikaners wat werkloos is, en veral vir hulle wat alle hoop 
   opgegee het om ooit weer 'n inkomste te kan verdien.
— Bid vir almal wat verslawing, in sy verskillende vorme, ervaar en vir diegene wat onder die 
   verslaafdes se optredes ly.

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

TYDELIKE HULP BENODIG: Siyazakha Naaldwerkprojek in Kayamandi

As jy hoegenaamd met ‘n naaimasjien kan stik, weet jy meer van naaldwerk as ons leerders 
(volwassenes). Inskrywings vir naaldwerkklasse begin op Maandag, 24 Februarie om 9:30. 

Veral aan die begin kort ons bykomende hulp om die vroue een-op-een touwys te kan maak. Al kan jy 
net vir Maart en April help, sal dit van onmeetbare waarde vir die projek wees. 

Skakel Mariet by 082 351 1390 of Jo-Marie by 073 441 9370.
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