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10 Maart 2013 
 

OGGENDDIENS: ds Karel 
 

Ons is dankbaar om vanoggend weer die 
Sakrament van die Nagmaal te vier. Alle 
lidmate van ander gemeentes wat 
aansoek gedoen het, word uitgenooi om 
saam met ons Nagmaal te vier.  
  
Skriflesing:  Kolossense 1:13-23 
Teks: Kolossense 1:18 
Tema: Christus is die eerste in alles.  Is 
Hy ook die Eerste in jou lewe? 
 

Verlede Sondagaand het ons stilgestaan 
by Paulus se gebed vir die gemeente in 
Kolosse.  Meer spesifiek, ons het gedink 
oor wat ons uit hierdie gebed kan leer vir 
ons eie gebede en ons gebede vir ander 
gemeentes.  Ons het gehoor dat Paulus 
op `n besonderse manier God gedank het 
vir die geloof, liefde en hoop van die 
gemeente en dat Paulus God gesmeek 
het dat die gemeente sal groei in hulle 
kennis van die wil van God, in die dra van 
goeie vrugte en dat God aan hulle sterkte 
sal gee.  Wat egter ook deel is van hierdie 
gebed, is die besonderse lofprysing wat 
ons aan die einde van hierdie gebed kry in 
verse 13 tot 23.  Kom ons vind vandag 
saam uit hoe ons God kan loof in ons 
gebede en wat hierdie lofprysing vir ons 
beteken. 
  
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Lied 163; Votum; Seën; Loflied 
Ps 149-2: 1, 2, 4; Geloofsbelydenis 
(Hardop); 

Verootmoedigingsdiens 
Wet: Matteus 22:34-40; Sing Sb 9-3: 1, 2; 
Gebed. 
 

Woorddiens 
Skriflesing; Sing Sb 3-2: 1, 3, 5 (Melodie 
van Sb 18-6); Woordbediening; Nagmaal; 
Liedere tydens Nagmaal: Sb 17-1: 1, 5, 6; 
Ps 103-2: 1, 4, 5; 
  
Antwoorddiens 
Liefdegawes; Gebed vir BnB; Sing Sb 3-4: 
1, 2, 3, 4, 5; Seën; Sing Amen Sb 13-3 
 
 

 AANDDIENS: ds Piet 
 

Skriflesing: Jesaja 38 
Teks: Jesaja 38: 17 - 20 
Tema: Prys die Here vir tweede kanse in 
jou lewe. 
 

Ons almal het al een of ander tyd gewens 
dat ons „n tweede kans kon kry op baie 
dinge in die lewe. „n Kans om te kan reg 
maak wat ons verbrou het of om beter te 
doen as wat ons gedoen het. Miskien „n 
tweede kans om daardie groot fout van 
jou lewe reg te maak. Koning Hiskia het 
meer gekry: hy kry „n tweede kans op die 
lewe! Die Here het aangekondig dat Hy 
sou sterf en op grond van sy pleitgebed by 
God kry hy nog 15 jaar by sy lewe. Ek en 
jy het egter in Christus nog meer as Hiskia 
gekry! Ons kry tweede kanse elke dag van 
ons lewe! Wat maak jy met jou tweede 
kans?  
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Vooraf sang 
Lied 188: 1,3 en Lied 200:1,2 
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps 32 - 2: 4; Votum, Seën ; 
Lofsang Ps 107 - 1: 1,3,10.  
 

Woorddiens 
Gebed, Skriflesing, Woordbediening. 
 

Antwoorddiens 
Sing Lied 203: 1;  Liefdegawes; Gebed vir 
BnB;  Sing Ps 105 - 2: 1,2 ;  Seën;  
Sing Sb 20 - 2: 7. 
  
 

MEELEWING 
● Jan-Derik Pheiffer van Werner en   
   Annelie (wyk22 - 082 902 0972) was in   
   Medikliniek opgeneem vir  behandeling   
   maar is nou  weer tuis.  
● Handri van Banie en Ananda van der 

Walt (wyk 17 - 083 393 5875) was ook 

in Medikliniek en sterk ook tuis aan.  

● Ons is dankbaar dat Salomé Jonker se 

operasie aan haar gesig afgestel is en 

bid vir volkome genesing. 

● Johan Coetzee (wyk 4 - 083 985 9465) 

gaan môre in vir mediese ondersoeke. 

● Craig Leach (wyk 9 - 072 687 1256) 

was die afgelope week in die hospitaal 

vir `n operasie aan sy knie.  Hy sterk by 

die huis aan. 

● Filina Coetsee (wyk 1 - 018 290 9635) 

se kleindogter se man het die afgelope 

week in die Here ontslaap.  Hulle was 

maar onlangs getroud en ons dink aan 

hulle almal in ons gebede. 

● Pauli de Bruyn (wyk 4 - 082 449 6075) 

het die afgelope week weer `n draai in 

die hospitaal gemaak.  Sy sterk egter 

reeds tuis aan. 

● `n Naby familielid van Frikkie en Anna 

Smith (wyk 12 - 082 765 9813) en 

Danie en Liezl Potgieter (wyk 34 –  

082 591 6051) het Donderdag in die 

Here ontslaap.  Ons dink aan hulle in 

ons gebede. 

● Carine Basson (wyk 24 - 018 293 2415) 

se pa het Donderdag in die Here 

ontslaap.  Ons dink aan haar en die 

familie in ons gebede. 

● Ds Jan Carel Erasmus, emiritus 

predikant van Geref. Kerk Zeerust, het 

hierdie week in die Here ontslaap.  Ons 

dink aan sy naasbestaande in ons 

gebede. 
 

Ons bid dat die Here spoedig beterskap en 
herstel sal gee. 

  
 

ONS DINK OOK AAN DIE VOLGENDE 
LIDMATE WAT SUKKEL MET SIEKTE 

OF SWAK GESONDHEID 
Br Hennie vd Berg, Sr Sannie Reyneke, 
Sr Filina Coetsee, Sr Hettie Viljoen, Sr 
Marianne Kruger, Sr Bettie Ras, Sr Janet 
vd Walt, Sr Tokkie Theunisen en Sr Nella 
Swanepoel. 
  

ONS VERWELKOM: 
Sharlene Sharpley wat weer terug in ons 
gemeente is, sy woon in Malvastraat 124, 
wyk 14. 

 

ONS GROET VIR: 

 Anke Markgraaff wat gemeenskap opsê 

en vertrek na die APK Kerk, 

Bronkhorstspruit. 

 Eon Truter wat met attestaat vertrek na 

GK Belville-Oos. 

 
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 
Vir ondersteuning of besoeke deur die 
hospitaalbesoeke-diensgroep, skakel 
vir: 
Anna Smith                082 765 9813 
Hantie Grobler              082 675 3893 / 

          018 290 6013 
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Marian de Kock                  082 950 4358 
Marique Reichel         082 657 4508 
Annatjie Grobler                 073 258 7833/ 
                                    018 290 9974 
of e-pos siekes@oosdoppers.co.za 
   

AFKONDIGINGS 
Die volgende aktiwiteite vind DV 
hierdie week plaas: 
Vandag 
09:30 Gebedsgroep in Elim 
10:00 Oggenddiens 
       Geen Kleuterbediening 
       Tee en koffie in die Skuur 
       Geen Katkisasie 
18:00 Aanddiens  
 

Maandag 
17:15 Katkisasie (Gr. 9) 
19:00 Gebed- en Ondersteuning   
         (Theronstr 4, Miederpark) 
  

Dinsdag 
06:00 Manne Ondersteuningsgroep 
18:30 Ouderlinge gebedsgroep 
  

Woensdag 
09:30 Bybelstudie 
16:30 Katkisasie (Gr. 10) 
17:15 Katksiasie (Gr. 11) 
17:15 Katkisasie (Gr . 8 Elim) 
17:30 Bybelskool: Geref. Kerk Potchef- 
         stroom se kerksaal:  Ds P Venter 
17:45 Teologiese studente Bybelstudie 
18:00 Beginpunt (sien beriggie hieronder) 
19:00 Bybelstudie by ds Piet se pastorie 
 

Donderdag 
10:00 Nagmaalsbediening by Huis Anna  
          Viljoen 
18:30 Wyksbyeenkoms: Wyk 14 & 16 
 

Vrydag - Sondag 
Gemeentekamp 

 
 

VAN DIE KERKRAADSTAFEL 
 

1. Bedieningstrategie 2013 en verder. 

Rakende die bedieningstrategie, het die 
kerkraad besluit om die volgende 
werkswyse te volg: 
1. Dat die kerkraad op 17 Feb. 2012 die 
bedieningsbeginsels wat in die dokument 
voorgestel word, goedkeur. 
2. Dat die kerkraad kennis neem van die 
praktiese voorstelle en toepassings 
daarvan en die dokument terugverwys na 
die Bedieningskommissie se taakspan om 
die praktiese voorstelle verder te verwerk 
nadat insette van die gemeente verkry is. 
3. Dat die dokument op verskillende 
maniere na die lidmate gekommunikeer 
word vir insette. (Bv. by wyse van 
huisbesoek gesprekke, wyksbyeen- 
eenkomste, Dienelkander, epos, ens). 
4. Dat die taakspan opdrag kry om die 
dokument onder ŉ treffende, pakkende 
bedieningsvisie te verwoord wat in die 
volgende tydperk as bedieningsvisie in die 
gemeente gebruik kan word. 
5. Dat die kerkraad met sy vergadering in 
Mei 2013 die finale dokument goedkeur vir 
implementering en die praktiese 
implementering verwys na ter saaklike 
diensgroepe en/of kommissies. 
6. Dat die gemeente in Augustus en 
September 2013 aan die hand van ŉ 5 
weke fokus tydperk die inhoud van die 
dokument deeglik deurwerk met ŉ reeks 
preke, Bybelstudie en kleingroepriglyne, 
huisgodsdiensriglyne, besprekingsaande, 
ens. 
7. Dat die kerkraad met sy vergadering in 
Okt. 2013 die vordering van die 
implementering moniteer en verder 
besluite neem in verband met die 
hantering van die bedieningsvisie vir 
2014.  
 
In die lig daarvan dat ons vyf 
bedieningsbeginsels geïdentifiseer het, is 
daar spesifiek een saak wat in die nabye 
toekoms die aandag van die predikante 
gaan ontvang, naamlik die toerusting van 
die ouderlinge.  Beide die predikante gaan 
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by elke ouderling huisbesoek doen en 
daarna saam met die ouderling by twee of 
drie gesinne huisbesoek doen om 
sodoende “in diens” toerusting te gee. 
   
2. Toerustingsgeleenthede 
Die Toerustingskommissie beplan heelwat 
toerustingsgeleenthede vir lidmate onder 
ander oor gebed, huweliksverryking, 
toerusting vir die kategete, toerusting 
rakende die Omkeerstrategie asook 
spesifieke toerusting vir ouderlinge en 
diakens. Die eerste belangrik datum wat u 
moet aanteken is die seminaar oor 
gebedsverryking wat beplan word vir 19 - 
20 April. Prof Ben de Klerk gaan as 
fasiliteerder optree.  
 
3. Bykomende pastorale hulp deur ander 
professionele mense. 
In die tydperk toe ds Piet alleen die 
gemeentelike bediening hanteer het, het 
die kerkraad besluit dat bykomende 
pastorale hulp deur prof Chris Venter en 
mev Heleen Coetzee verleen word. Die 
kerkraad het hulle op spesiale tarief 
vergoed vir hierdie dienste. Met die koms 
van ds Karel het die kerkraad besluit dat  
hierdie reëling tussen die kerkraad, Chris 
en Heleen nou verval. Lidmate wat steeds 
op eie inisiatief van prof Chris en mev 
Coetzee se dienste gebruik wil maak, is 
welkom. Hulle sal self met u onderhandel 
oor „n spesiale tarief vir hulle dienste.  
Bestaande pastorale hulp wat nog verleen 
word op grond van die vorige besluit kan 
voortgaan totdat dit afgehandel is.  
Die kerkraad wil dan ook vir Chris en 
Heleen van harte bedank vir hierdie 
hulpdiens wat deur hulle verleen is. Dit 
was en is van onskatbare waarde.  
 
4. Langverlof vir ds Piet 
Die kerkraad het 3 maande langverlof aan 
ds Piet toegestaan waarop hy volgens sy 
beroepsbrief na 5 jaar bediening geregtig 
is. Dit is vir die tydperk 15 April tot 15 Julie 

2013. Gedurende hierdie tydperk sal hy 
voorbereidings doen vir die 5 weke 
fokustydperk op ons bedieningstrategie in 
Aug - Sept vanjaar. Hy sal riglyne vir 
preke, Bybelstudies, 
kleingroepgespreksriglyne, 
huisbesoekriglyne, gebedskalender ens. 
voorberei. (sien die besluit hierbo by pt .1) 
Sy katkisasieklasse, Bybelstudies en 
pastorale werk vir die tydperk sal gereël 
word.  
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV diè week 

verjaar! 
Sondag, 10 Maart 
Br Derik Schutte       082 309 6619 
Sr Nita Wessels       083 391 8856 
Sr Karla Kruger       082 551 3834 
 

Maandag, 11 Maart 
Sr Makie vd Walt       082 686 2283 
Br Errol v Niekerk       083 216 0070 
Br Johan Marais       079 029 3701 
Sr Marna Naude       083 237 8820 
 

Dinsdag, 12 Maart 
Br Nardus v Zyl       082 492 9505 
Sr Beatrix Coetzee       082 897 7158 
Br Oubaas Boltman       082 554 9731 
 

Woensdag, 13 Maart 
Sr Aneleh Schutte       082 339 5547 
Jbr Thinus Vorster       084 505 5010 
 

Donderdag, 14 Maart 
Sr Em Volschenk       082 564 1940 
 

Vrydag, 15 Maart 
Br Werner Pheiffer       071 436 9066 
 

Saterdag, 16 Maart 
Sr Elmarie Pretorius            082 551 1855 

 
  

 ANDER AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid.  
Die Diakonie ervaar „n tendens van 
toenemende behoefte by lidmate om 
finansiële ondersteuning. Kom ons wat 
genoeg van die Here ontvang, gee ruim 
met vrywillige harte om die Diakonie in 
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staat te stel om die groeiende behoeftes te 
kan ontmoet.  

•  Gawe by die deure vanoggend vir die   
   Voorsieningsfonds 
•  Gawe volgende Sondag vir die   
   Emeritusfonds. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit    
   Kan in  die bussies by deure gesit      
   word. 
•  Diensbeurte: Wyk 19 en 20. 
 

DANKBAARHEIDSRUBRIEK - „n nuwe 
permanente toevoeging tot die 

Dienelkander 
Een van die mooi voorstelle tydens ons 
bedieningstrategie werkswinkel was dat 
ons meer klem moet lê op die positiewe 
dinge van die gemeentelike lewe en dat 
ons as gemeente meer ons dankbaarheid, 
vir wat die Here doen, moet verwoord. 
Ons wil dus graag elke week bydraes van 
lidmate ontvang oor dinge wat die Here in 
jou lewe doen waaroor jy dankbaar is of 
wat jy dink ons as gemeente dankbaar 
moet wees. Stuur asb u bydraes vir die 
Kerkkantoor voor 9:00 Vrydagoggende.   
 

DANKIE HERE VIR:  
* Die voorreg van Nagmaal en dat ons dit 
in vrede met U en met mekaar kan geniet. 

 

DEELNAME AAN, KOMMENTAAR OP 
EN VRAE OOR DIE PREDIKING 

Ons wil graag lidmate se deelname aan 
die prediking verbeter en gaan voortaan 
elke Sondag in die voorportaal pamfletjies 
plaas waarop jy kommentaar op of vrae 
oor die dag se boodskap kan lewer of 
vrae. Plaas hierdie pamfletjie in die 
“Versoeke houer”  wat daarvoor in die 
voorportaal aangebring is. U kan ook by 
wyse van epos, Whatsapp of Facebook u 
vrae aan die predikante stuur. Die 
betrokke predikant sal dan die volgende 
Sondag of in die Dienelkander of kortliks 
mondelings daarop terugvoer gee tot 
voordeel van die hele gemeente. Ons wil 

u aanmoedig om hiervan gebruik te 
maak.  
 

BEDIENINGSTRATEGIE 2013 - 
BEDIENINGSBEGINSEL 3 

Dat Potchefstroom-Oos ŉ biddende gemeente 
sal wees. 

 

Teksgedeelte: Efesiërs 3:14-21 en Efesiërs 
6:18-20 
Skrifbeginsels: 

● Om waarlik te kan bid moet ons 

gedurige bewus wees van God se 

liefde vir ons. Dit skep ware 

dankbaarheid.  

● Gebed moet altyd eerste wees in 

persoonlike lewe en gemeentelike 

lewe.  Gebed is die kragbron van die 

gelowige want wanneer jy bid dan werk 

God. 

● In antwoord op die vraag “waarvoor 

kan daar alles gebid word?” leer die 

Skrif dat ons vir alles kan bid wat die 

Gees en die Woord ons leer.Ons moet 

in die Gees bid.  
 

Praktiese voorstelle vir hoe ons hierdie 
beginsel kan uitleef: 

● Vestig weer ŉ weeklikse 

gebedskalender vir die gemeente  

● Gebruik die sms-stelsel om lidmate by 

gebedsbediening te betrek. 

● Ons bid te min en moet meer tyd aan 

gebed afstaan deur bv. meer 

gefokusde gebede en gebedsliedere in 

eredienste. Tyd vir stil gebed voor, 

tydens en na eredienste moet gemaak 

word.  
 

Indien daar nog voorstelle is hoe ons as 
Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Oos 
`n biddende gemeente kan wees, stuur dit 
asseblief deur na die kerkkantoor of die 
predikante. 
 

WYKSBYEENKOMSTE 
Eerskomende Donderdag, 14 Maart om 18:30 
is daar `n wyksbyeenkoms vir wyk 14 en 16.  
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Met die duur van die vakansie sal daar nie 
enige wyskbyeenkomste wees nie.  Die 
eerste wyksbyeenkoms is weer op 11 April vir 
wyke 17 en 18.  Hoop om julle almal daar te 
sien! 
Die doel van die wyksbyeenkomste is dat 
ons mekaar kan leer ken en dat ons saam 
praat oor die bediening in en van die 
gemeente.  Maak asseblief `n poging om 
hierdie byeenkomste by te woon. 

 
BEGINPUNT 

Woensdag wat kom gaan ons begin met die 
Extreme Elim Makeover!  Ons kom so teen 
18:00 bymekaar en elkeen bring asseblief 
R30 saam.  Ons gaan pizzas bestel, saam 
eet en dan gaan ons begin om die Elim oor te 
verf, so trek jou oudste klere aan!  Dis die 
perfekte geleentheid om bietjie weg te kom 
van die swottings af! Hoop ons sien julle 
almal daar! 
 

KERKKANTOOR 
Adele neem haar jaarlikse verlof gedurende 
die komende skoolvakansie. Die kerkkantoor 
sal gesluit wees vanaf Donderdag 21 Maart 
tot Dinsdag, 9 April. 

 
KERKLIKE TYDSKRIFTE 

Die kerklike tydskrifte is in die Skuur 
beskikbaar vir gemeentelede wat daarop 
ingeteken is. 
 

 
 Wetenskaplike ontdekkings en die Bybel. 

Wat is die waarheid? 
Het die wetenskap die Bybel 

verbygegaan? 
Prof. John Lennox besoek Potchefstroom 

 18 & 19 Maart. 
  
Prof. John Lennox was die afgelope klompie 
jare suksesvol in debatte gewikkel met 
bekende nuwe ateïste soos Richard Dawkins 
(2x), Christofer Hitchens (2x) en Sam Harris. 
Hy het groot gehore toegespreek by 
universiteite soos Harvard, Princeton en 
Stanford. Hierdie wiskundige van Oxford en 
wêreldbekende Christen Apologeet besoek 
Suid-Afrika vir die eerste keer in Maart hierdie 
jaar. Hy tree op in die Kaap (UCT), 

Johannesburg (Wits), Potchefstroom (Puk) en 
Pretoria. 
 
Potchefstroom: 
Maandag, 18 Maart - Sanlam Ouditorium, 
Studentesentrum, NWU-PUK kampus 
18:30-20:00, Science, Christianity and the 
New Atheism? 
Getuienis vanuit die wetenskap en die 
bestaan van God. 
  
Dinsdag, 19 Maart - GKSA Ouditorium, 
Fakulteit Teologie, Naby Fanie (sportterrein) 
9:00-10:30, Does Rationality Lead Us Away 
From God? 
Are God and faith the enemies of reason and 
science? 
  

Gratis!   Almal welkom! 
 
 

DIAKONIE - KOSKAS 
Liewe lidmate - daar word weekliks vir „n paar 
huisgesinne kospakkies gepak, dit het tot 
gevolg dat ons weekliks kos vir die koskas 
nodig het. 
Ons benodig op die oomblik rys, pasta, meel, 
suiker, koffie, tee en geblikte vleis/vis. 
Baie dankie vir die bydraes wat ons reeds 
ontvang het! Dit word opreg waardeer! 
 
 
BYBELSKOOL : Waarmee is die Deputate 

Omkeerstrategie vir die GKSA besig? 
Die bybelskool van die Gereformeerde Kerk 
Potchefstroom sal plaasvind op onderstaande 
datums om 17:30 in die gemeente se 
kerksaal.  
13 Maart:  Ds Piet Venter - Die pad vorentoe. 

 
 

GEMEENTEKAMP 2013 
  

Wanneer? 15 - 17 Maart 2013 
Waar?  Weltevrede Vakansie-Oord 
Tema? Vervolging 
  

Baie dankie aan almal wat bespreek het vir 
die gemeentekamp! Onthou asb om so gou 
as moontlik u kampgelde in te betaal. 
Vir enige navrae of inligting kan u met Anna 
Smith 082 765 9813 skakel. 
  
 Kampkomitee groete 
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DIE KERKBLAD 
 

 
Lees ... 

in 

hierdie 

uitgawe 

van  

Die 

Kerkblad 

 Dit is 

nie die kerk 

wat 

allereers vir 

jou iets 

moet doen 

nie. Jy mag 

nie eers vra watter nut het die kerk in jou 

lewe nie. Lees in “Van die redakteur” oor 

jou betrokkenheid by die kerk. 

 Die huidige ernstige tekort aan teologiese 

student in die GKSA is nie ’n swartkerk- of 

witkerk-saak nie. Dit is ’n Christus-saak. 

Prof. Rantoa Letšosa skryf hieroor in die 

Brandpunt-rubriek. 

 Die fokus van hierdie uitgawe is: Die kerk 

in beelde. Lees meer oor die kerk as familie 

van God, die tempel van God, die liggaam 

van God en die wingerdstok en die lote. 
EN NOG BAIE MEER 

Teken in op Die Kerkblad! 

Skakel Angie Mokobi by (018) 297 

3986 vir meer besonderhede; e-pos 

tydskrifte@gksa.co.za 

 
 

GEBEDE VIR BEDIENING NA BUITE 
UIT “DIE SAAIER” 

Kameroen:  Dank die Here dat baie mense 
by ons holistiese programme baat vind.  Bid 
vir die verdere sukses daarvan en dat dit „n 
nog groter impak op die lewens van mense 
sal hê.  Bid vir die vertaling van die Kapsiki 
Bybel en vir die hersiening van die Fulfulde, 
Mungaka en Mofa Bybels.  Bid veral vir die 
jeug van ons land.  Bid steeds vir Bybelwerk 

in Ekwatoriaal-Guinee en Sao Tomè en 
Principe. 
Nigerië: Dank die Here dat dit vir ons 
moontlik is om gemiddeld meer as „n miljoen 
volledige Bybels per jaar in ons land te 
versprei.  Bid dat Hy die ontvanger van elke 
Bybel sal seën.  Bid vir ons werk onder die 
jeug,  veral vir ons opstelkompetisie en TV-
Bybelvasvra vir die Hoërskool leerders.  Bid 
dat dit die interaksie van die jeug met die 
Bybel sal verbeter.   
 
 

BEROEPE NUUS 
BEROEPE ONTVANG 

·         Ds HJ Stoltz van Bloemfontein-
Suidheuwels na Ontdekkers. 

  
 BEROEPE BEDANK 

·         Ds ASA de Bruyn van Wilropark na 
Rietvallei as medeleraar. 

 
 

PROJEKTE 
  

Gholfdag: Die gholfdag was ons eerste 
projek vir die jaar en ons is dankbaar om 
terug te rapporteer dat dit suksesvol afgeloop 
het. Nogmaals baie dankie aan almal wat 
daarby betrokke was. 
 
Oosdopperfees: Ons volgende projek vir die 
jaar is die Oosdopperfees op 25 Mei 2013! 
Wat „n feesgeleentheid is dit nog elke jaar!  
Ons sien met opgewondenheid daarna uit! 
 
Ons wil julle graag reeds aanmoedig om vir 
die Boeke Oase die oortollige boeke in jul 
kaste te bring sodat ons dit daar beskikbaar 
kan stel aan lidmate.Die Boeke Oase was 
verlede jaar ons beste stalletjie by die 
Oosdopperfees en het ook die meeste fondse 
geïn!  Bring gerus die wat jy verlede jaar daar 
gekoop het ek klaar gelees het, sodat ons dit 
weer met ander kan deel! Enige navrae oor 
die Boeke Oase kan by Ment Larney gedoen 
word. 
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                                SUSTERS 
 

TEESKINKGELEENTHEID 
Tee word vandag in die agterste saal bedien deur wyke 2, 31 en 33. Baie dankie vir die 
ekstra moeite hiermee met die bediening en opruiming. 
Daar is nie poeding beskikbaar tot na die skoolvakansie nie. 

 
 
 
 

1ste KWARTAAL  - PROGRAM 

DATUM DAG TYD WIE WAT 

10 Mrt Sondag 12:00 Blok B Nagmaal & ete 

15 Mrt Vrydag 18:00 Naamlys Gemeentekamp 
 

 
BENODIGHEDE IN DIE KOMBUIS 

Liewe susters, die volgende items is nodig in ons kombuis. Voordat ons aankoop wil ons 
„n versoek rig aan die dames wat dalk van hierdie items in hulle huise ekstra het of wat 
nie meer in gebruik is nie om dit vir die kombuis te skenk: 
Medium kastrolle;    Rasper;      Whisk;     Handklitser;     Skerp messe en groente 
messies;   Houtlepels;    Vatlappies;     Ronde eierpan;       Swart oondpanne;     
Stainlessteel oondpanne;  Medium plastiese mengbakke met deksels;      Groot 
plastiese melkbekers.  
 

 
DANKIE 

Baie dankie aan al die susters van Blok B wat ons vandag trakteer met „n heerlike 
Nagmaalete. Ons sien baie uit daarna! 
 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 
 

 


