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28 Oktober 2012 
 

OGGENDDIENS: ds Piet 
 
Skriflesing en teks: Sagaria 6: 1 - 8 
Preektema: Hou moed, God is getrou – 
ook in sy belofte van oordeel.  
 

Ons kom vandag by die laaste visioen wat 
Sagaria gesien het. Hierdie visioen hou 
baie sterk verband met die eerste visioen 
van die ruiters in die mirtebos, asook met 
die voorafgaande visioen van God se 
oordeel oor die sonde van die wêreld.  
 

Vandag wil die Here ons bemoedig met sy 
getrouheid. Wat Hy beloof sal Hy doen – 
in jou lewe sowel as in die wêreld. Hier 
begin die oordeel van God oor die sonde 
met beelde van oorlog, dood, pes en 
hongersnood. Maar hierdie dinge moet 
ons nie bang maak nie – want die wit perd 
van oorwinning bring vir ons nou reeds 
vreugde en blydskap.   
 

Vooraf sang 
Lied 486:1,2,4 en Lied 476:1,4.    
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied en votum: Ps. 121 – 1: 1;  
Seëngroet; Lofsang Ps. 68 – 1: 1,8,15; 
Geloofsbelydenis: hele gemeente hardop.   
 

Verootmoedigingsdiens 
Wet uit Deut 6 (1933 vert); Sing Sb 14 – 3: 
2; Gebed. 
 
 
 

Woorddiens 
Skriflesing; Sing Sb 7 – 1: 3;  
Woordbediening. 
 

Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes; Gebed vir BnB : 
Topia se gebedsversoeke; Sing Ps. 18 – 
1: 9,10,20; Wegstuurseën; Sing Amen Sb 
13 – 2.     

 
AANDDIENS: Gesamentlike 

Hervormingsdiens te Cachet om 19:00  
 

 

MEELEWING 

 Willem Pienaar is ontslaan en herstel 
tuis. (wyk 16) 
 

Ons bid al hierdie lidmate sterkte en 
spoedige beterskap toe. 
 

BAIE GELUK  
Ds Hessel en tannie Annatjie het hulle 11 
de kleinkind ryker geword (‘n dogtertjie)! 
Mag Mignon baie liefde en vreugde in julle 
lewens bring! 
 

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 
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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.   
 

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.  
 

Preek 7. Sag 5: 1 – 4: Die sesde gesig:  
Reinig jouself van sonde want God reinig 
(verwyder uit) onbekeerde sondaars uit sy 
kerk. 
 

Preek 8. Sag 5: 5 – 11: Die sewende 
gesig: God reinig die ganse wêreld van 
sonde!  
 

 
 

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 Kooroefening 
19:00 Hervormingsdiens: Cachet 
 

Maandag 
Geen Katkisasie  
Geen Kersmarkkomitee 
19:00 Gebed- en Ondersteuning 
 

Dinsdag 
06:00 Manne Ondersteuningsgroep 
18:00 Kommissie Bediening na Buite 
19:00 Katkisasiekommissie 
18:30 Ouderling Gebedsgroep 
 

Woensdag 
09:30 Bybelstudie 
Geen Katkisasie 
17:00 Belydenisklastoets 
18:30 Die Bult Dr Davi Gomez 
19:00 Bybelstudie woon bg by. 
19:00 Beginpunt 
 

Donderdag 
18:00 Belydenisklas ondervraging 
 

Saterdag 
Diakonale Konferensie 
 

Volgende Sondag 
Gesamentlike erediens en jeugafsluiting  
om 18:00 by Die Bult. Die laerskooljeug 
en hoërskooljeug en mentorgroepe moet 
reeds 17:30 by Die Bult se kerkgebou 
wees.  
 
 
 
 
 

mailto:siekes@oosdoppers.co.za
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VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat dié week 

verjaar! 
 

Sondag, 28 Oktober 
Sr Carine Basson       076 020 2316 
Br Pieter de Villiers      018 290 6064 
 

Maandag, 29 Oktober 
Sr Karin Kruger       082 885 0004 
Br Martin Scheppel      073 562 6678 
Sr Myra du Plooy       079 025 0561 
Br Victor Myburgh       083 308 5142 
Jsr Wilmari Wiggill       082 830 4953 
Sr Hantie Grobler       082 675 3893 
 

Dinsdag, 30 Oktober 
Jbr Meyer Olivier       083 286 3242 
Jsr Elizka de Bruyn      082 449 6075 
 

Woensdag, 31 Oktober 
Sr Magdi Malan       072 829 8147 
Jbr Gerhard Turkstra      018 290 5566 
 

Donderdag, 1 November 
Br Bertie Werkman      083 233 4941 
 

Vrydag, 2 November 
Jsr Xhantè Pretorius      072 454 6749 
 

Saterdag, 3 November 
Br Frans du Preez       082 834 2120 
Jbr Albert du Preez      076 792 1767 
 
 

ANDER AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe vanoggend vir  Barmhartig- 
   heid.  
•  Gawe by die deure vanoggend vir  die   
    Teologiese Studentekas. 
•  Gawe volgende Sondag vir   
   Emeritusfonds. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit   
   kan in  die bussies by deure gesit  word.     
•  Diensbeurte: Wyk  13 en 14. 
 
 
 

REëLINGS VIR ONTVANGS EN 
BEVESTIGING VAN DS. KAREL EN 

SUSAN STEYN  
Die oomblik waarvoor ons gebid en 
gewerk het, het aangebreek. Ds. Karel en 
Susan word vandag op Empangeni 
losgemaak en arriveer Woensdag in 
Potch. Ons is die Here so dankbaar en 
sien uit na ‘n nuwe begin vir ons 
gemeente. Dit kan nie anders dat ons ook 
hierdie nuwe begin met feestelikhede vier 
nie. Kom ons laat Karel-hulle die warm 
liefde van hierdie gemeente ervaar. 
 

 Bederfmandjie 
Ons wil graag vir hulle ‘n bederfmandjie 
in die huis sit wanneer hulle  eers-
komende Woensdag hier aankom. 
Lidmate is welkom om bydraes hiervoor 
te gee. Iets soos tuisgebak met die 
resep daarvan aangeheg bv. konfyt, 
brood, beskuit ens of ‘n spesiale, 
uitsoek kruideniersitem.  
 

 Eetbord 
Hulle trek Vrydag in Rocherstraat 79 in 
(reg langs ds Piet). Ons gaan dan sorg 
vir ‘n eetbord wat hulle deur die dag 
aan kan peusel. 
 

 Informele kuieraand – 16 Nov om 18:15 
Op Vrydagaand, 16 Nov, om 18:15 
gaan ons lekker bring-en-braai saam 
met Karel en Susan en spesiale moeite 
doen om hulle aan die gemeente 
bekend te stel. ‘n Gasheer en vrou 
gaan hulle so bietjie vanaf 18:15 aan 
ons bekend stel en die vure sal 19:00 
gereed wees vir ons braai en kuier. U 
bring u eie eetgerei, vleis en drinkgoed. 
Ons sal sorg vir pap, sous, brood en 
konfyt.  
 

 Formele ontvangsmiddagete 
Op Sondag, 18 Nov, word ds Karel deur 
dr Klasie Heystek bevestig en lewer hy 
ook sy intreepreek. Daar sal enkele 
formele dinge na die erediens in die 
kerk gebeur. Daarna bied ons vir ds 
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Karel en sy gaste, afgevaardigdes van 
ander gemeentes en vir gemeentelede 
‘n ontvangsete in die Skuur aan. 

 
BAIE BELANGRIK: U moet asseblief voor 
12 Nov by die kerkkantoor aandui watter 
geleentheid u gaan bywoon en die 
getal van die gesin. Ons moet veral vir 
die Sondag se ete die presiese getal hê 
ter wille van die feit dat ons ook gaste 
ontvang.  
 

KENNISGEWINGBORD 

 Sam Bezuidenhout Tuindienste  

 Montego Hondekos 

 Konferensie: Christelike onderwys 

 ES le Grange vra Linne!!! 

 Gee-jaar 
 

WYKSBYEENKOMS: WYK 12 EN 17 
Wyke 12 en 17 eet vandag om 12:00 saam by 
Dana en Annari Schutte, Plot 428 Vyfhoek 
(N12). 
 

WYKSBYEENKOMS: WYK 29 
Wyk 29 kuier op Sondag 4 November om 
16:00 saam by Douw en Hantie Grobler, 
Albertusstraat 22, Bailliepark. Koffie, tee en 
sap sal voorsien word. Elke gesin bring asb ‘n 
bordjie eetgoed. 
Bevestig asb by Douw Grobler dat u sal kom. 
(082 733 8385) 
 
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. 
 
 
BEROEPE ONTVANG 

 Ds RA Bain van Cachet na Die 
Kandelaar. 

 Ds W Jobse van Barkly-Oos/Maclear-
Elliot-kombinasie na Jeffreysbaai. 
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SUSTERS 
 

TEESKINKGELEENTHEID 
Tee word vandag in die Skuur bedien deur wyke 8, 22 en 30.  Daar is vandag poeding 
beskikbaar teen ‘n donasie. Baie dankie vir die 3 wyke se susters wat help! 
 

BAIE DANKIE 
Ons wil graag die susters van Blok B bedank vir hulle moeite en voorbereiding met die 
Kerkraadsvergadering. ‘n Groot dankie ook aan Blok A vir die moeite en heerlike 
Sustersamekoms wat vir ons aangebied is. Ons het dit terdeë geniet!!! 

 
BELANGRIKE DATUMS VIR OKTOBER 

11 Nov Sondag 10:00 Almal Belydenisaflegging 

14 Nov Woensdag 18:00 Blok B Teologiese skool -Promosieplegtigheid 

18 Nov Sondag 19:00 Blok C Ouderlingevergadering - verversings 

16-18 
Nov 

Naweek  Almal Ontvangs van ds Karel en Susan Steyn 

24 Nov Saterdag 09:00 Almal Kersmark 

25 Nov Sondag 12:00 - Nagmaalete – geen ete 

2  Des Sondag 18:00 Almal Kerssangdiens 

 
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. 
  

LYSTE 
Behalwe die Kersmark se hulplyste, is daar ook Hulplyste vir die ontvangs van Ds Karel en 
Susan Steyn in die Skuur. Ons vra die susters wat bereid is om te help om asb so gou moontlik 
hul name op te sit. 
 

 

HUIZEMARK 
 EIENDOMSAGENTSKAP

ONS HET VOORDUREND POSTE BESKIKBAAR

VIR AGENTE EN BEMARKERS

  ONS DOEN :

* Huise, * Woonstelle, 
* Meenthuise,  
* Besigheidspersele,  
* Plase,  * Plotte

Verkope  &  Verhurings
VIR  ALLE

EIENDOMSBEHOEFTES
SKAKEL

Rolene vd Walt

Linda Nolte

082 859 6209

082 785 3951
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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 – Augustus 2012 

God het tydens die afgelope rit na Malawi my opnuut verras daarmee hoe getrou en uniek Hy is. In my 
aanvanklike beplanning sou ons in Suid-Afrika wees. Die toerusting in Suid-Afrika het egter deur die mat 
geval en skielik is ek na Malawi om ’n sinode van die Evangelical Presbyterian Church by te woon. 
Vanuit TOPIA hoop ons al lankal om ’n vaste geleentheid te kry om kerkleiers in Malawi te bedien. Ons 
werk alreeds op ’n gereelde basis in die noorde van Mosambiek en die ooste van Zambië. Skielik kry 
ons hier ’n geleentheid om bande in Malawi te bou en nou is daar nou ’n oop deur vir ons om kerkleiers 
in die suide van Malawi te bedien. Die voetspore van hoop wat ons vandag wil deel, gaan oor die dorpie 
Motopi en die kerkleiers in Motopi. Lees gerus op die blog oor die Voetspore van hoop in Mosambiek. 

Ons het verlede jaar vir Thys en Dorette Cronje in Motopi, Botswana besoek. Tydens daardie besoek het 
ons ooreengekom dat ons hierdie jaar kerkleiers in Motopi sou toerus. Met Lizanne en die kinders by die 
huis, was dit lekker om my ouers saam te neem. Die fasilitering begelei kerkleiers om leuens met 
waarheid te vervang, om leiers te help om liefde te betoon en hulle te begelei om hulle gemeenskap te 
dien. In een van die praktiese toepassings word die kerkleiers gevra om elke dag God se liefde aan 
iemand te gaan betoon. Hier deel ek sommige van die voetspore van hoop wat hulle getrap het: 

 ’n Ouerige man wat ook ’n plaaslike gemeenskapsleier is, het vir die eerste keer in sy getroude lewe 
sy eie badwater op die vuur verhit. Hy het iets daarvan begryp dat die kulturele leuen dat ’n man 
beter as ’n vrou is, nie waar is nie. Hy moet sy vrou liefhê soos Christus die kerk liefhet. 

 ’n Kerkleier het ’n stuk van sy grond gaan afsny en aan iemand in die gemeenskap wat nie grond 
het nie, gegee om te bewerk. 

 ’n Mamma wat besef dat sy verantwoordelik is vir haar seuntjie se opvoeding en vir die eerste keer 
help sy haar kind met sy huiswerk. 

 In ’n telefoniese gesprek ná die fasilitering vertel Dorette dat die vrou van een van die kerkleiers vir 
haar vertel het dat haar man anders is na die opleiding. Alhoewel hy lankal ’n leier in die kerk is, het 
hy nie gereeld sy Bybel gelees nie. Ná die opleiding lees hy elke dag sy Bybel. Hy was ook ’n leier 
by ’n kerk wat bykomend voorvaders aanbid. Na die opleiding het hy sy band met daardie kerk 
verbreek. Deur God se genade is hierdie man nie bloot ’n kerkleier nie, maar ook die stamhoof van 
die hele omgewing rondom Motopi. 

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 dat ek die Portugese taal sal bemeester om dit te kan praat en skryf. 

 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/

