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21 Oktober 2012 
 

OGGENDDIENS: ds Piet 
 
Die Doop word vanoggend bedien aan 
Wihan van Niekerk, tweede seuntjie van 
Lourens en Ina van Niekerk. Baie geluk 
aan julle en baie welkom aan al die familie 
en vriende wat die geleentheid bywoon.  
 
Skriflesing en teks: Sagaria 5: 1 - 4 
Preektema: Reinig jouself van sonde 
want God reinig (verwyder uit) 
onbekeerde sondaars uit sy kerk. 
 
Ons het verlede Sondag die geweldig 
vertroostende boodskap gehoor van die 
Here wat gelowiges met sy Gees 
deurdrenk sodat hulle groot dinge in sy 
koninkryk kan doen.  
 
Waar die Gees woon en werk kan en mag 
daar egter nie sonde wees nie. In hierdie 
sesde gesig oor die vlieënde boekrol kom 
die Here met „n ernstige vermaning tot 
ons. Die Here sien alles raak – ook my 
sonde! Die Here duld nie sonde nie en 
daarom reinig Hy met sy vloek (oordeel) 
sy kerk van onbekeerde sondaars.  
 
Daarom moet ek en jy ook erns maak met 
ons sonde en ons daarvan reinig. Ons 
mag nooit gewoond word om daarmee 
saam te leef of om daarmee vrede te 
maak nie want sonde verhinder die 
kragtige werk wat God deur sy kerk wil 
doen. Alleen „n rein kerk kan die wêreld  

 

oor haar sonde aanspreek. 
 
Vooraf sang 
Lied 169: 1,2,3 en Lied 171: 1,2.   
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps. 24 – 1: 2 ; Votum en 
seëngroet; Lofsang Ps. 99 – 2: 1,2,3,4; 
Geloofs-belydenis.   
 
Verootmoedigingsdiens 
Wet: Lees Sb 9 – 1: 1,2,3,4; sing vers 5; 
lees verse 6 – 8 ; sing vers 9; lees vers 10 
en sing vers 11; Gebed. 
 
Woord- en doopdiens 
Doopformulier; Doopbediening; Sing na 
doop: Ps. 105 – 1: 5; Skriflesing; 
Heidelbergse Kategismus Vrae 9 – 12;  
Woordbediening. 
 
Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes; Sing Ps. 51 – 1: 5,6; 
Wegstuurseën; Sing Amen Sb 13 – 2.   

 
 

AANDDIENS: ds Piet 
 

Skrifgedeelte en teks: Sagaria 5: 5 - 11 
Tema: God reinig die ganse wêreld van 
sonde!  
 
Ons het vanoggend gehoor hoe God die 
kerk van sonde reinig. Die Here wil egter  
ook die hele samelewing van sonde reinig  
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en Hy gebruik die kerk in hierdie 
reinigingsproses. Daarom moet die kerk 
self ook rein wees soos ons vanmore 
gehoor het. Die vraag is: vervul ons nog 
hierdie reinigstaak in die wêreld of het ons 
bang geword, stil geword...  
 

Vooraf sang 
Lied 485:1,2; Lied 487:1,2; Lied 215: 
1,4,5.  
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied Sb 10 – 1: 1,2 (Alternatiewe 
mel); Votum; seëngroet; Loflied Sb 6 – 2: 
1,2 (mel: eerste mel van ps 18).   
 

Woorddiens 
Gebed; Skriflesing; HK Sondag 48; 
Woordbediening.  
 

Antwoorddiens 
Dankgebed; Liefdegawes; Sing Sb  6 – 2: 
3,4 (Mel: eerste mel van ps 18); Groet-
seën; Sing Amen Sb 13 – 3.   
 
 

MEELEWING 

 Hester Schutte ontvang inspuitings in 
haar oë. Ons bid haar sterkte toe. (wyk 
15) 

 Carine Basson se pa is met breinkanker 
gediagnoseer. (wyk 24) 

 Willem Pienaar ontvang nog 
behandeling in Multisorg. (wyk 16) 

 Pieter Bredenkamp ondervind ernstige 
probleme met een oog en ontvang 
behandeling om te keer dat hy sy sig 
verloor. (wyk 24) 

 Ans Viljoen se ma (101 jaar oud) het 
geval en haar been gebreek. Sy word in 
Medi Kliniek se intensiewe eenheid 
behandel. (wyk 15)   

 Koos en Mariza Richards se tweede 
seuntjie is Woensdag gebore. Baie 
geluk aan hulle en aan oupa Pieter 
Lessing. (wyk 31) 
 

Ons bid al hierdie lidmate sterkte en 
spoedige beterskap toe. 
 

BAIE GELUK  
Willie en Christa vd Walt se eerste 
kleinkind (seuntjie) is Dinsdag, 16 
Oktober, gebore! Mag hy julle baie 
vreugde verskaf! 
 

BAIE GELUK AAN MATRIEKS 
Baie geluk aan Phillip Venter, Thomas 
Dreyer, Franco du Preez en Ané Havenga 
met die mooi prestasies wat julle in 
Gimmies behaal het.  
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 
Vir ondersteuning of besoeke deur die 
hospitaalbesoeke-diensgroep, skakel vir: 
 

Joey Lubbe    083 232 9376 /  
018 290 1322 

Hantie Grobler    082 675 3893 / 
018 290 6013 

Marian de Kock     082 950 4358 
Adele Burger  082 561 7685 
Marique Reichel  082 657 4508 
Annatjie Grobler  073 258 7833 
    018 290 9974 
of e-pos siekes@oosdoppers.co.za 

 
 

DIE SAGARIAREEKS TOT DUSVER:  
 

Die gedagtelyn van die preekreeks tot 
nou: 
 

Preek 1. Sag 1: 1 – 6: Kyk terug na God 
se optrede in die verlede, bekeer jou en 
staan weer op in geloof.  
 

Preek 2. Sag 1: 7 – 17: Die eerste gesig: 
Ruiters: Wag geduldig op die vervulling 
van God se beloftes.  
 

Preek 3. Sag 1: 18 – 23: Tweede gesig: 
Die horings: Hou moed - God regeer oor 
die wêreld en niemand anders nie.   
 

mailto:siekes@oosdoppers.co.za
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Preek 4. Sag 2 : Derde gesig: Die man 
met die maatlyn: Die Here is ons sekuriteit 
sodat ons Hom kan dien.   
 

Preek 5. Sagaria 3: 1 - 7: Die vierde gesig: 
Die hoëpriester Jesua: God het ons 
gekies en bekwaam gemaak om sy kerk 
te wees ten spyte van die aanslae van die 
Duiwel.  
 

Preek 6. Sag 4: 6: Die vyfde gesig: Die 
Kandelaar en twee olyfbome: God gebruik 
Geesvervulde mense in sy koninkryk 
waarmee Hy groot dinge doen.  
 

AFKONDIGINGS 
Die volgende aktiwiteite vind DV hierdie 
week plaas:  
 

Vandag  
09:30 Gebedsgroep in Elim 
10:00 Oggenddiens 
          Kleuterbediening 
          Katkisasie 
          Tee en koffie in die Skuur 
16:00 Kerkraadsvergadering 
18:00 Aanddiens 
19:00 Kooroefening  
 

Maandag 
16:30 Katkisasie gr 8 
17:15 Katkisasie gr 9 
18:00 Kersmarkkomitee 
18:00 Sondagsvierings kommissie 
18:30 Toerusting van nuwe diakens 
 

Dinsdag 
06:00 Manne Ondersteuningsgroep 
17:00 Gesamentlike Jeugkommissie 
18:00 Bediening na Buite 
19:00 Sustersamekoms 
 

Woensdag 
10:00 Amandelbloeisels 
16:30 Katkisasie gr 10 
17:15 Katkisasie gr 11 
19:00 Bybelstudie: Klipdrif 
19:00 Beginpunt 

 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat dié week 

verjaar! 
 

Sondag, 21 Oktober 
Br Willem Pretorius      082 300 1522 
 

Maandag, 22 Oktober 
Br Tjaart du Plessis      018 290 9672 
Jsr Lienke Coetzee      083 632 2533 
 

Dinsdag, 23 Oktober 
Br Christian Terblance      083 289 5283 
 

Woensdag, 24 Oktober 
Sr Elsa Coetzee       078 427 8275 
 

Donderdag, 25 Oktober 
Br Schalk v Deventer      018 290 0080 
Jbr Andreas Alberts      018 293 0936 
 

Vrydag, 26 Oktober 
Sr Henna Beetge       082 870 3791 
 

Saterdag, 27 Oktober 
Sr Marthie Schutte       018 290 5961 
Br Pieter Lourens       018 297 0204 
 

ANDER AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe vanoggend vir  Barmhartig- 
   heid.  
•  Gawe by die deure vanoggend vir   
   Bybelverspreiding. 
•  Gawe volgende Sondag vir  Teologiese  
   Studentekas. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit   
   kan in  die bussies by deure gesit  word.     
•  Diensbeurte: Wyk  11 en 12. 

 
BAIE DANKIE 

Baie dankie aan almal wat die naweek se 
jeugaksie ondersteun en bygewoon het. 
Dankie ook aan almal wat betrokke was 
met die reëlings vir julle moeite en 
opoffering. 
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DIAKONALE KONFERENSIE, 
STREEKSINODE NOORDWES 

Die konferensie word vanjaar deur ons 
Diakonie aangebied op Saterdag, 3 
November. Dit is verpligtend vir al ons 
diakens! 
 

KENNISGEWINGBORD 

 Sam Bezuidenhout Tuindienste  

 Montego Hondekos 

 Konferensie: Christelike onderwys 

 Gee-jaar 
 

AMANDELBLOEISELS 
Ons nooi al ons Amandelbloeisels hartlik 
uit na „n byeenkoms, Woensdag 24 
Oktober om 10:00 by die Skuur. Onthou 
om ietsie uit die verlede saam te bring. 

 
ALMANAK 2013 

U kan „n Almanak bestel vir 2013 @ R55 – 
bestelvorm op die kennisgewingbord of in 
die kerkkantoor. Bestellings eindig 25 
Oktober 2012. 
 

VERSOEK OM DIE OPRIG VAN ‘N 
MUUR VAN HERINNERING 

Die kerkraad het „n versoek ontvang vir 
die bou van „n muur van herinnering op 
die kerkterrein. Die kerkraad wil graag die 
gemeente ken in die versoek en vra dat 
enige lidmaat wat kommentaar oor hierdie 
versoek wil lewer dit asb voor einde 
Oktober na die skriba, br Jasper Venter, 
sal deurstuur. 
 

DVD’S EN CD’S 
Indien daar lidmate is wat DVD‟s of CD‟s 
bestel het maar wat probleme ondervind 
dat dit nie op u toerusting wil speel nie, 
kan u dit  vir Adele by die kerkkantoor kom 
teruggee en ander kopieë sal gemaak 
word. 

 
OOSTERSPIEëL 

Die volgende "Oosterspieël" word beoog 
in 2013, twee uitgawes per jaar. Sandra 

du Preez het 'n groot taak verrig, maar is 
ongelukkig nie verder beskikbaar nie. Baie 
dankie vir jou insette en ywer, Sandra!  
 

"Oosterspieël" is bedoel as 'n aktuele blad 
vir die gemeente, uit die gemeente. 
Daarom nooi die 
Kommunikasiekommissie graag lidmate 
uit om deel van 'n redaksiespan te word, 
volgens julle belangstelling  en talente, 
hetsy  blad-uitleg, taalversorging, 
produksiebestuur, artikels en nuus uit die 
gemeente, ens. Moontlike wisselwerking 
tussen ons webblad en 
die  "Oosterspieël" word ook ondersoek. 
Belangstellendes kan so gou moontlik vir 
Adéle by die kerkkantoor skakel. Wees 
deel van 'n span duisend! 
  

BAIE DANKIE 
Om dankie te se, klink so gering, maar as 
dit diep uit die hart kom, bring dit tog iets 
van diepe dankbaarheid na vore, veral 
aan ons Hemelse Vader wat Sy hand van 
beskerming oor ons gehou het. 
Dankie aan die susters vir die mooi 
potplantjie en kaartjie wat ek ontvang het.  
Dankie aan Frans en Sarita vir hul 
sorgsaamheid en bystand.  Dan ook 
opregte dank aan ds Piet en ds Hessel vir 
hul besoeke en gebede tydens Thomas 
en my operasies.  Veral die besoeke aan 
Thomas wat so lank in die hospitaal was 
en wat gelukkig nou op pad na herstel is.  
Ook ons innige dank aan ouderling Corrie 
du Plessis en diaken Louisa vd Walt vir 
die besoeke en gebede, asook die susters 
van die omgee groep en almal wat met 
besoeke, telefonies en in hul gebede aan 
ons gedink het.  Dit word opreg waardeer.  
Mag die woord van die Here van krag tot 
krag gaan. 
Liefde Griet en Thomas 
 

BEROEPE NUUS 
BEROEPE ONTVANG 

Ds OJ Struwig van Delmas na Frankfort. 
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 Ds JC van Dyk van Ventersdorp na 
Zeerust. 

 

BEROEPE AANVAAR 

 Ds HB Coetsee van Ontdekkers na 
George. 

 

BEROEPE BEDANK 

 Dr VE d‟Assonville van Marble Hall en 
Reformatories-Teologiese Seminaar, 
Hannover, Duitsland na Vryburg. 

 
DIE RELATIWITEIT VAN MY 

OUDERDOM 
Die horison van my lewe kom nader en 
die bakens op my lewenspad vervaag. Die 
skadu‟s word langer en my gedagtes word 
korter. 
 

Jesaja 46: “Ook tot in julle ouderdom is Ek 
die Here, tot in julle grysheid sal ek julle 
dra”. 
 

Psalm 71: “Die Here het my van jongs af 
onderrig, en ek getuig nou van u kragtige 
dade”.  
 

Jesaja 40: Ek vlieg nog met arendsvlerke. 
Ek hardloop nog en word nie moeg nie, en 
ek loop en raak nie afgemat nie. 
 

Dit was „n grootse oomblik in my lewe toe 
ek deur die Heilige Gees geïnspireer was 
om hierdie stukkie te skryf. 
 

Lou van Wyk 
 

TOERUSTINGSGELEENTHEID SAAM 
MET PROF DAVI GOMEZ VAN DIE 
Igreja Presbyteriana doBrazil (IPB) 

Ons is bevoorreg om vir prof Davi Gomez 
tydens sy besoek aan Suid Afrika hier in 
Potchefstroom te kan ontvang.  Hy het 
tydens die onlangse sinode van die GKSA 
in Januarie die sinode op ŉ begeesterde 
wyse toegespreek oor die groei van die 
Gereformeerde kerke in Brasilië.  Die 
Sinode het gehoor van die kragtige groei 
van die gereformeerde kerke in ŉ land wat 
bekend staan as ŉ Rooms Katolieke land 

en van sending wat met baie groot seën 
dwars oor die wêreld gedoen word.   
 

Die IPB het tans ongeveer 1 miljoen 
lidmate, 6400 predikante, 8 teologiese 
skole en een nagraadse sentrum vir 
predikante – ŉ sentrum met wie ons 
Teologiese Skool DV aan die einde van 
die maand ŉ ooreenkoms sluit. Die IPB 
het dieselfde jaar as die GKSA tot stand 
gekom – 1859! 
 

Op Woensdagaand, 31 Oktober, om 18:30 
is daar ŉ oop uitnodiging aan al die 
lidmate van die gemeentes om saam na 
hom te kom luister in die Geref Kerk Die 
Bult se kerkgebou.  
 

Ek wil in besonder die lede van die 
kommissie vir Bediening na Buite vra om 
ook die geleentheid by te woon.  
Ds. Piet 
 

NEEM KENNIS: VERANDERING VAN 
NAGMAALDATUM EN OUDERLINGE 

VERGADERINGS 
In die lig daarvan dat ds. Karel Steyn op 
18 Nov bevestig word, skuif die Nagmaal 
na 25 November. 
Die ouderlinge se blokvergaderings 
verskuif van 6 Nov na Donderdag, 15 Nov 
en die ouderlingvergadering verskuif van 
11 Nov na Sondagaand, 18 Nov.  
 

TOKTOKKIE 
Baie dankie aan almal wat reeds „n bydrae 
gemaak het.  Wyksusters moet koeverte 
asb dringend inhandig by Marianne Fourie 
of die kerkkantoor. 
 

MOOIRIVIER KERSMARK 
Ons het weer baie hulp nodig om die jaar 
se Kersmark „n sukses te maak. Daar is 
reeds lyste in die Skuur waar u solank kan 
aandui watter tye u as Toesighouer kan 
help. Baie dankie vir u volgehoue 
ondersteuning.
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SUSTERS 
 

TEESKINKGELEENTHEID 
Tee word vandag in die Skuur bedien deur wyke 7, 21 en 29.  Daar is vandag poeding 
beskikbaar teen „n donasie. Baie dankie vir die 3 wyke se susters wat help! 

 
 

SUSTERSAFSLUITING -  DINSDAG 23 OKTOBER OM 19:00 
Al die susters word hartlik uitgenooi na die laaste vergadering van die jaar Dinsdagaand om 

19:00 in die Skuur.  Prof. Chris van der Walt van die Teologiese Skool kom praat met ons oor 'n 
saak wat aan die einde van die jaar in ons harte lê wanneer ons bestekopname doen van die 

afgelope jaar:  Wanneer is ek suksesvol? 
 

Soos gebruiklik aan die einde van die jaar, gaan ons weer geskenkies uitruil.  Bring 'n 
geskenkie saam van nie meer as R25 nie, en kom kyk met watter geskenk word jy self verras. 

 

Daarna gaan ons heerlik kuier met versnaperings en iets te drinke.  Kom geniet die aand saam 
met ons! 

 

BELANGRIKE DATUMS VIR OKTOBER 
21 Okt Sondag 16:00 Blok B Kerkraadsvergadering 

23 Okt Dinsdag 19:00 Blok A Sustersamekoms  

 
DONASIES VIR SUSTERSPROJEKTE 

 Die Susters het hulleself getaak om aan die einde van die jaar met ons jaarlikse gebruik voort 
te gaan, om geskenkpakkies met gebruiksware en voedsel op te maak en uit te deel aan  
lidmate in ons gemeente, Koningskinders en Huis Hebron. Die behoefte het taamlik vergroot 
hierdie jaar en daarom neem ons die vrymoedigheid om vir die gemeente te vra vir enige 
vrywillige bydrae om ons hande te sterk in hierdie grootse poging.  Ons het marknavoring 
gedoen en gevind dat die verpakte emmers by die kettingwinkelgroepe voldoen aan ons 
behoefte en die koste van so 'n emmer is R150-200. 
  
Ons herinner die susters ook daaraan dat daar nog tyd is om hulle vrywillige sustersbydrae af te 
dra. Ons doen gewoonlik ons skenkings aan die einde van die jaar of vroeg in die begin van die 
nuwe jaar. Baie dankie byvoorbaat vir almal wat al hulle bydrae gemaak het, dit word opreg 
waardeer. 

 
BAIE DANKIE AAN ONS BORGE VAN DIE WEEK! 

VIVIERS ING/INC 

PROKUREURS – ATTORNEYS 

Skakel PIERRE VIVIERS vir die volgende regsdienste 

 Skuldinvorderings 

 Opstel van testamente 

 Bereddering van bestorwe boedels 

 Stigting van beslote korporasies en trusts 

 Transportering van onroerende eiendom 

 Koop en verkoop van besighede 

 Siviele litigasie – Hooggeregshof en Landdroshof 

 Lugvaartregsdienste en -versekering 

 (018) 297-5201 k/u 

E-pos:  
pierre@viviersattorneys.co.za 

Eerste Vloer 

Octrongebou 

James Morokalaan 62 

Potchefstroom 
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VOETSPORE VAN HOOP 

Stap saam met TOPIA op ‟n reis van verandering. Sien die impak van ‟n bybelse lewens- en 
wêreldbeskouing in mense, gemeenskappe en nasies. Luister hoe die stories ontvou in en deur 
God se kerk. Indien jy gereeld TOPIA-nuus en -fotos deur middel van die Voetspore van Hoop-
blog wil ontvang, kan jy daarvoor inteken. Die maklikste manier om in te teken, is die volgende: 

1. Gaan na die TOPIA-webblad (www.topia.org.za).   
2. Klik op die blog-skakel.   
3. Tik jou eposbesonderhede in die Voetspore van Hoop-blokkie in. 
4. Klik op subscribe 

TOPIA – September 2012 

Hierdie afgelope maand was 'n wonderlike tyd in Zambië, maar ook 'n tyd van hartseer soos ons 
met die dood gekonfronteer is.  Een van die plaaslike toeruste by Covenant College is net voor 
my aankoms op 'n fiets deur 'n motor doodgery.  Die vorige plaasbestuurder by Covenant is na 
lang siekbed dood en die dood van Oom Thys en Dorette Cronje se buuurman en sy twee 
dogtertjies in 'n motorongeluk in Botswana.  Ek het vir Jan nie baie lank geken nie, maar toe 
ons in Maart opleiding gedoen het, het ons gereeld in die aande gekuier.  Dit het my opnuut 
angevuur oor die dringendheid waarmee ons dissipels van die nasies moet maak. 

In Zambië het ek Christelike karakter aan 17 kerkleiers aangebied.  Die kursus was vir my 
persoonlik maar ook vir die kerkleiers baie verrykend.  Ons het na God se dienskneggestalte 
gekyk en ook hoe, waar en wie ons moet dien.  Die werkboek is ook in Afrikaans vertaal en is 
baie geskik vir bybelstudiegroepe en individue.  Kontak my gerus as jy 'n elektroniese afskrif wil 
hê. 

Die kerk sal in diepte en wydte geweldig groei as alle gelowiges oortuig is dat hulle voltyds in 
God se diens is.  In 'n klein dorpie naby Petauke het ek vir Suster Ester ontmoed.  Sy is 
gestrem en het vir jare net voor haar hut gesit.  Die afgelope twee jaar het haar lewe drasties 
verander.  Sy is nou die kleuterskooljuffrou van haar dorpie.  Op die stukkende binneband van 
'n trok hou sy skool.  Elke dag begin met 'n bybelstorie en dan verdeel sy haar klas in vier sodat 
sy persoonlike aandag aan hulle kan gee.  Sy leer dan die een groepie basiese goed soos 
kleure, vorms , somme en skryf.  Die ander groepie doen dan iets kreatief soos om met klei te 
speel, nog 'n groep kry boekies om te lees en 'n laaste groep speelgoed om mee te speel.  Na 
'n rukkie wissel die groepe en kry almal persoonlike aandag van hulle juffrou.  Die juffrou op die 
binneband is nou ook 'n dosent.  Wanneer ander dorpies so „n skool wil begin, kom die nuwe 
juffrou na Ester toe en sit by haar vir 'n week om te kyk hoe sy moet klasgee.  Die hoofman wil 
nou weet hoekom sy kleindogter wat by Ester in die klas is beter kan lees as sy kleinkind wat in 
graad 12 is.  Nou het Ester se lewe sin en is sy voltyds besig om God se koninkryk te bou.  
TOPIA hoop om kerkleiers in Afrika te mobiliseer om alle lidmate te begelei om op soortgelyke 
wyse dissipels van Nasies met die gawes wat God hulle gegee het, te maak.  

Gebede:  

 Dank en prys die Here vir wie Hy is. 

 Dank God vir die stabiliteit ten opsigte van TOPIA se boodskap, finansies en kerkleiers wat 
bedien word. 

 Bid asseblief vir kerkleiers in Afrika en hulle gesinne. 

 Bid vir die ontplooïng van God se koninkryk op alle vlakke van die samelewing in Afrika 

 Bid asseblief spesifiek Jan se weduwee Alrike en ook vir Oom Thys en Dorette vir God se 
troos. 

 Bid asseblief vir ons gesin dat ons in ons spesifieke omstandighede heg en lief vir mekaar 
sal bly. 

 Bid ook asseblief dat my gesin veilig sal wees terwyl ek weg is en dat ek veilig en gesond 
sal wees terwyl ek weg is. 

Christus het opgestaan, in Hom, deur Hom en vir Hom! 

http://www.topia.org.za/

