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23 Junie 2013 
 

OGGENDDIENS: ds Karel  
 

Vanoggend het ons die wonderlike 
voorreg om die doop aan Etienne Lionel 

Steenkamp, die seun van Anneke 
Steenkamp, te bedien! 

 

Skriflesing: Lukas 11:29-36  
Teks: Lukas 11:29-30 

Tema: Gryp deur die sakramente vas aan 
Christus! 

 

In ons reeks preke oor ons eredienste, 
staan ons vanoggend stil by die 
sakramente.  Hoekom is daar iets soos 
sakramente en waarom het God dit aan 
ons gegee?  Daarmee saam het ons die 
wonderlike voorreg om vanoggend weer 
te sien en te beleef hoe `n kindjie gedoop 
word.  Tog bly dit slegs `n teken van iets 
veel groter en moet ons nie meer in `n 
teken inlees of soek as wat God self 
daarin gee nie.  Juis dit is waarop dit 
neerkom in hierdie woorde van Jesus.  
Wanneer dit nie meer oor Hom gaan nie 
en meer oor tekens en wonders wat Hy 
moet doen, beweeg ons op gevaarlike 
grond.  Wanneer die tekens vir ons 
belangriker word as die Woord, dan 
beweeg ons op gevaarlike grond... 

 

Voorafsang 
Sb. 4-3:1, 2 en Lied 164:1, 2 
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied: Ps. 92-1:1, 2; Votum; Seën;   
Loflied Lied 428:1, 2, 4;  Geloofsbelydenis 
(Apostolies) 

Verootmoedigingsdiens 

Wet Eksodus 20; Vrspraak: 1 Johannes 5:9-

13;  Antwoord op die wet Sb. 2-4:1, 2, 3 
 

Woorddiens 

Gebed; Skriflesing; Prediking; 
Doopsbediening en Gebed 
  

Antwoorddiens 

Lied na Doopsbediening: Sb. 11-2:1, 2, 3; 
Liefdegawes; Gebed vir BNB; Slotsang  
Lied 184:1, 3, 4; Seën; Sing Sb 13-2 

 
AANDDIENS: ds Karel 

 

Skriflesing: Deutoronomium 8 en 
Heidelbergse Kategismus Sondag 50 

Teks: Deutoronomium 8:3 

Tema: Gee ons vandag ons daaglikse 
brood, sodat ons sal smag na die Brood 
wat lewe gee! 

 

In ons reeks preke oor die Ons Vader-
gebed staan ons vanaand stil by die 
gebed waarin ons God vra om ons ons 
daaglikse brood te gee.  Dit is `n 
eenvoudige gebed waarin ons ons 
hemelse Vader vra om vir ons te voorsien 
in dit wat ons elke dag werklik nodig het.  
Die vraag is egter:  hoe lyk dit in ons lewe 
van elke dag?  En, honger en dors ons na 
dit wat reg en goed is en wat ons werklik 
nodig het?  Kom ons vind saam uit wat 
opgesluit lê in hierdie gebed. 

 

Voorafsang 
Lied 188:1, 2, 3 
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Ontmoetingsdiens 

Intreelied Ps. 42-1:1, 3, 5 ;  Votum; Seën; 
Lofsang Ps. 24-1:1, 2, 3   
 

Woorddiens 

Gebed, Skriflesing; Sing Ps. 46-2:1, 2, 3; 
Woordbediening. 
  
Antwoorddiens 

Gebed ; Liefdegawes; Gebed vir BNB; 
Sing Sb. 17-1:1, 4, 5, 6  ; Seën; Amenlied 
Sb 13-3 

 

MEELEWING 

● Sr  Ans Viljoen (Wyk 15 - 082 681 1310)  

se ma is die afgelope week oorlede, 

ons dink in ons gebede aan haar en die 

familie. 

● Sr Tokkie Theunissen is die afgelope 

week oorlede.  Ons dink aan haar seun 

Br Johan Theunissen (Wyk 34 - 083 

652 5229) en die familie 

● Sr Ria Wahl is die afgelope week 

oorlede, ons dink ook aan haar familie 

in die moeilike tyd. 

● Sr Lina Bezuidenhout (Wyk 28 - 072 

418 0332) sukkel nog met gordelroos. 

● Anja Buijs (Wyk 21 - 076 410 7436) 

gaan Dinsdag vir toetse in Medi Kliniek. 

● Jorrie en Ina Jordaan (Wyk 12 - 018 

290 7345) se seun is baie ernstig siek. 

● Klein Anna-Belle en Lilly-Ann Watson 

(Wyk 29 - 082 855 0423) is in die 

hospitaal opgeneem. 

● Harm Moraal (wyk 10 - 073 944 0519) is 

in Medi Klinkiek opgeneem met „n long- 

probleem. 

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 Marianne Kruger,  
Sr Bettie Ras, Sr Janet vd Walt en Sr 
Nella Swanepoel. 
 

BAIE WELKOM 

Boet en Marthie Schoeman wat met 
attestaat oorkom vanaf Geref. Potch 
Sentraal. Hulle woon in Mimosalaan 2, 
Miederpark - wyk 31. 
 

BAIE GELUK 

Tannie Adrie de Kock het die afgelope 
week `n twintigste (20) agterkleinkind 
ryker geword!  Mag die Here se seën op 
haar rus! 
 

Nardus en Christa van Zyl is geseën met 
die geboorte van klein Christiaan die 
afgelope Vrydag, baie geluk ook aan oupa 
Dawie en ouma Alta! 
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 

Vir ondersteuning of besoeke deur die 
hospitaalbesoeke-diensgroep, skakel 
vir: 
Anna Smith                082 765 9813 

Marian de Kock        082 950 4358 

Marique Reichel       082 657 4508 

Annatjie Grobler        073 258 7833/ 
                                 018 290 9974 

Marietjie Venter  082 852 6870/ 
    018 290 6266 

of e-pos siekes@oosdoppers.co.za 
  

 AFKONDIGINGS 

Die volgende aktiwiteite vind DV 
hierdie week plaas: 
Vandag 

09:30 Gebedsgroep  
10:00 Oggenddiens 

       Geen Kleuterbediening 

       Geen Katkisasie  
          Tee en koffie  
18:00 Aanddiens  
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Maandag 

18:00 Biltongkomitee vergader by die 
pastorie van ds Piet 
 

TROOSDIENS: TANNIE RIA WAHL 

Ons vestig u aandag daarop dat daar wel 
„n troosdiens vir tannie Ria Wahl gehou 
sal word, eerskomende Donderdag om 
14:00 by Binneland Kliniek. 
 
  

FACEBOOK 

Ons herinner ons gemeente en jeug graag 
dat ons „n “Facebook”blad het wat julle 
kan besoek.  Gaan loer bietjie by 
https://www.facebook.com/oosdoppers en 
“like” ons bladsy. 
 

VERJAARSDAE 

Baie geluk aan almal wat DV diè week 
verjaar! 

Sondag, 23 Junie 

Sr Elsa Huisman       083 446 6503 
 

Maandag, 24 Junie 

Sr Marijke Faught       072 216 1447 
 

Dinsdag, 25 Junie 

Sr Therese Coetzee      082 334 9064 
 

Woensdag, 26 Junie 

Br Jurgen Schreck       084 253 1240 

Jbr Janus Kruger       076 215 1351 

Jbr Pieter Coetzer       018 290 5149 

Sr Charlotte Henderson      084 510 6379 

Sr Wilmarie vd Merwe      083 379 9154 

Br Thys Kruger       083 675 4887 

Sr Lynette vd Walt       083 321 6378 
 

Donderdag, 27 Junie 

Sr Alicia Bruwer       083 236 1564 
 

Saterdag, 29 Junie 

Jbr Steven Bezuidenhout       
 

 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 staat te stel om die 
groeiende  behoeftes te kan ontmoet.  
•  Gawe by die deure vanoggend vir die  
   Teologiese studentekas. 
•  Gawe volgende Sondag vir  
   Bedieningshulp. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit   
   kan in  die bussies by deure gesit  
   word. 
•  Diensbeurte: Wyk 15 en 16. 
 
 

NAME WAT VOORGEHOU WORD TER 
APPROBASIE 

Ouderlinge:  Jan-Louis Coetzer,  Nic 
Kotze,  Sybrand vd Merwe,  Wynand 
Scholtz. 
Diakens:  Marie du Plessis,  Johan J v 
Ryssen,  Deon Duvenage,  Simon Korb,  
Phillip Venter. 
 

Ons bid hierdie broers en susters die seën 
en leiding van die Here toe. 
 

GASOUERS BENODIG 

Van 18 Augustus tot 22 September 2013 
(vyf weke) gaan ons as gemeente `n 
Fokustyd neem om onsself in te fokus op 
die beginsels wat ons as gemeente vir ons 
bediening neergelê het.  Tydens die 
fokustyd gaan ons onder meer in 
Bybelstudiegroepe saamdink oor die 
beginsels van ons nuwe 
bedieningstrategie. 
  
Vir hierdie Bybelstudiegroepe gaan ons 
egter “gasouers” benodig om `n 
Bybelstudiegroep te huisves.  Die 
volgende gaan van hierdie gasouers 
gevra word: 

● Stel jou huis vir vyf weke oop vir 

lidmate om saam met jou te groei in 

Bybelstudie. 

https://www.facebook.com/oosdoppers
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● Koördineer die samekoms van die 

groep deur óf self die Bybelstudie te 

lei óf deur iemand te vra om die 

Bybelstudie te lei. 

● Gee vir ons `n foto van julle as 

gasouers, saam met `n tyd wat julle 

die Bybelstudiegroep kan ontvang.  

Ons gaan hierdie foto saam met `n 

lys in die Skuur opsit sodat die 

lidmate hulleself kan indeel by 

verskillende groepe. 

● Ds. Piet en Karel sal `n 

toerustingsgeleentheid reël om met 

die gasouers te praat oor die 

betrokke Bybelstudies en om enige 

vrae te beantwoord. 

● Na die fokustyd ontbind hierdie 

Bybelstudiegroepe.  Indien `n groep 

egter sou wou voortgaan om 

weekliks bymekaar te kom, moedig 

ons dit sterk aan en sal die 

predikante behulpsaam wees met 

dit wat nodig sou wees. 

 

Indien jy jou weg oopsien om as gasouer 
op te tree, gee asseblief jou inligting deur 
aan Adele by die kerkkantoor.  Hierdie 
inligting moet ons asseblief voor 14 Julie 
2013 bereik, sodat daar genoeg tyd is om 
behoorlike toerusting te gee.   
 

DANKIE 

Here, dankie vir die susters van 

Potchefstroom-Oos! Hulle is altyd gewillig 

om te help waar daar nood is! Hulle speel 

so „n groot rol in ons gemeente se 

meelewing en omgee! Dankie dat U in 

hulle harte werk! 

 

Indien daar iets is waarvoor jy dink ons as 
gemeente die Here moet dank, stuur dit 
deur na die kerkkantoor of ds. Karel. 

 

VIETNAM SENDING 

Geagte kerkraad en gemeente, 
  
Die Christelike evangelie begin vestig in 
die oorwegend buddistiese Vietnam. ŉ 
Huiskerk onder die leiding van „n jong 
geograaf, Koos Hagg hou reeds gereeld 
eredienste vir ongeveer 20 lidmate in die 
hoofstad Hanoi. 
  
Die onderrig van Engels aan gretige 
Viëtnamese was die aanknopingspunt 
waardeur Koos die geleentheid gekry het 
om „n Bybelstudie groep te begin wat 
gegroei het tot „n huiskerk. Koos het in „n 
sendingerigte gereformeerde gesin 
grootgeword en het die huiskerk ook so 
gelei. Sy persoonlike behoefte is vir beter 
toerusting en geestelike ondersteuning vir 
sy taak as “tentmaker” predikant van die 
huiskerk, en daarvoor is hy in kontak met 
dr. Flip Buys met die oog op telematiese 
onderrig. 
  
Ons as die Bult gemeente het reeds 
besluit om die Vietnam sending te 
ondersteun saam met dr. Buys. As 
kommissie het ons reeds vir Koos Hagg 
uitgenooi om ons gedurende Julie te kom 
besoek en het aangebied om hom van 
huisvesting en hulp te voorsien tydens sy 
besoek. Hy kan dan die reëlings tref vir sy 
opleiding en dan kan ons meer uitvind oor 
wat se ondersteuning ons kan bied. Koos 
sorg self vir sy reis na en van Suid Afrika. 
  
Koos is in die situasie in Hanoi en sal die 
beste weet wat se hulp hy nodig het, en 
ons kan in konsultasie met hom besin oor 
moontlikhede. 
  
Ons gedagte is om meerdere 
gereformeerde gemeentes te betrek om 
die werk wat Koos doen te ondersteun. 
Behalwe vir gebeds- en morele 
ondersteuning bestaan byvoorbeeld die 
geleentheid dat beskikbare jong of 
afgetrede mense vanuit hierdie 
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ondersteunende gemeentes gestuur word 
om by die huiskerk in Hanoi in te skakel 
en te help met Engelse onderrig aan 
Viëtnamese, met die doel om daardie 
gemeente uit te brei. Sulke mense sal na 
verwagting grotendeels selfonderhoudend 
kan wees deur middel van die Engelse 
klasse, en die geleentheid kry om daardie 
interessante wêrelddeel beter te leer ken. 
  
Om die rede nooi ons u gemeente uit om 
mense te stuur na „n byeenkoms wat ons 
reël vir DV Dinsdagaand vanaf 19:00 in 
die Koffiekamer van die GK Bult (Agter 
aan die saal van die gemeente).  Tydens 
die geleentheid gaan ons saam luister na 
die werk wat die Here in Vietnam doen. 
  
Hierdie is vir ons ŉ geleentheid om aktief 
deel te neem aan die verkondiging van die 
evangelie van Christus aan die 
Viëtnamese. 
  
Enige iemand is hartlik welkom maar 
oorweeg dit tog om iemand van u 
kerkraad ook te stuur. 
  
Bert Werkman (Kommissie Vietnam-
sending) 
Tel nr 0832515038 
 

KENNISGEWINGBORD 

● Skolieskamp Gr 10-12   7 tot 12 

Julie 2013. 

● Riviertoer 

● Studentewoonstel benodig 

 
 

GEBEDE VIR BEDIENING NA BUITE 
UIT “DIE SAAIER” 

Uruguay:  Dank die Here vir ons 
donateurs.  Bid vir die Kerk in Uruguay.  
Baie gemeentes kry swaar en vind dit 
moeilik om hulleself te onderhou.  Bid dat 
ons die nodige materiaal beskikbaar sal 
kan stel vir die kerke wat jaarliks die 
spesiale Kinderdag in Uruguay herdenk.  

Bid dat dit steeds vir ons moontlik sal 
wees om die Bybel ook op die platteland 
te versprei.  
Paraguay:  Bid vir die Kerk in Paraguay 
en dat dit vir ons moontlik sal wees om „n 
Bybelseminaar vir alle predikante aan te 
bied.  Bid dat die Here ons raadslede, 
personeel en hulle gesinne sal beskerm.  
Dank die Here vir ons projekte en bid dat 
Hy die harte van ons donateurs sal 
aanraak sodat ons oor die nodige fondse 
vir Bybelverspreiding sal beskik. 

 

TERUGVOER: SYFERFONTEIN 

Na aanleiding van groot seën wat beleef 
word op Syferfontein skryf Johan Dunn die 
volgende: 
Met groot dankbaarheid teenoor ons Here 
het Angie en ek die voorreg gehad om 
nagmaal saam met die Syferfontein 
gemeente te hê gelei deur ds. Mtsayisa.  
Verder het ons tydens die diens ook die 
voorreg meegemaak dat 5 kinders gedoop 
was met wie se ouers ek doop begeleiding 
gedoen het.  Ongelukkig is 3 van die 
kinders slegs die ma lidmaat van die 
gemeente en ook nog ongetroud.  In 
samewerking met ds. Mtsayisa het ons 
besluit om hul kinders nie van die 
doopbelofte te weerhou nie en ons werk 
maar nog hard daaraan om ook die mans 
op die regte pad te lei. 
  
Nog ‟n gebeurtenis wat vir my besonders 
spesiaal was, was die belydenis aflegging 
van 3 broers, Koos Bontes, Koos Fourie 
en Joël Bontes.  Ek het die voorreg gehad 
om van die begin van die jaar af volwasse 
kategese met hulle te doen en dit was 
inderdaad ‟n besonderse voorreg om te 
ervaar hoe hul ook nou hul geloof openlik 
bely het.  ‟n Geleentheid waarin mens die 
Here nie genoeg voor kan dank, loof en 
prys vir Sy liefde en genade! 
  
Laastens is die gemeente by Syferfontein 
ook baie opgewonde oor die kerk-
geboutjie wat meer en meer ‟n eie 
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aanbiddings-tuiste vir hulle word!  Hulle 
het besluit om die 7e Julie ‟n inwyding van 
die geboutjie te hou en die Klipdrif en 
Ikageng dele van die gemeente gaan 
almal na Syferfontein genooi word vir 
hierdie geleentheid! Ons het egter 1 
probleem met die inwyding: sitplek! 
Daarom rig ons graag „n versoek aan u vir 
skenkings van plastiektuinstoele wat dalk 
nie meer by u in gebruik is nie. Die stoele 
kan veilig in die kerkie toegesluit word en 
baie nuttig gebruik word. Skenkings kan 
by ons kerkkantoor afgelaai word waarna 
Koot vd Walt dit sal kom afhaal. 

 
 

BEROEPE NUUS 
BEROEPE ONTVANG 

·         Ds CB Robinson van Rustenburg na 
Bloemfontein-Suidheuwels. 

  
  

PROJEKTE 
 

Mooirivier Kersmark Borge 
Die Oosdopperfees is agter die rug en 
mens kan dit nie glo nie, maar dis weer 
tyd om te begin met die beplanning van 
die Mooirivier Kersmark vir 2013. Die 
Mooirivier Kersmark is hier om te bly en is 
verseker een van die hoogtepunte op die 
gemeente se kalender. Dit is iets waarna 
almal uitsien, nie net omdat dit so ŉ 
fantastiese geleentheid is om saam te 
werk nie, maar ook vir die besondere doel 
van ons mark, naamlik om fondse in te 
samel vir ons gemeente se bediening na 
buite. Mooirivier Kersmark word DV 23-30 
November 2013 vir ŉ vyfde jaar 
aangebied. 
As deel van ons poging om die Mooirivier 
Kersmark so winsgewend moontlik te 
maak, probeer ons die bedryfsuitgawes 
van die Kersmark, wat ongeveer R70 000 
beloop, te delg deur die werwing van 
borgskappe binne en buite die gemeente. 
Dus wil ons u graag uitnooi om as borg op 
te tree. (Indien u iemand ken wat dalk sal 

belangstel om as borg op te tree, staan dit 
u ook vry om hierdie inligtingstuk aan hom 
of haar te oorhandig of enige lid van die 
komitee met so ŉ persoon in aanraking te 
bring). As erkenning vir u borgskap, en tot 
voordeel van u besigheid (of privaat 
aangeleentheid), beplan ons om 
advertensie ruimte op strooibiljette, die 
webwerf, agterop fakture, en op die Weste 
grensmuur van die kerk in ruil te voorsien: 
Borgskappe word vir die volgende 
aangewend: 

○ Skryfbehoeftes 

○ Sekuriteit 

○ Bankkaart kommissie en 

ander bankkostes 

○ Kunstenaars 

○ Versiering van die saal 

○ Voorraad vir die restaurant 

○ Advertensies 

  
Indien u sou belangstel of nog enige 
ander inligting benodig, kan u met die 
volgende persone skakel: 
Anton Styger    - 078 114 1757 
Rieëtte Venter  - 082 898 4197 
U kan ook ons webwerf besoek by 
www.mooirivierkersmark.co.za vir meer 
inligting oor ons die Mooirivier Kersmark, 
asook ons visie, missie, uitstallers, en 
instansies of projekte wat deur die 
Mooirivier Kersmark se winste ondersteun 
word. 
Help ons asseblief met hierdie groot 
poging van die gemeente om fondse in te 
samel vir die bediening na buite om 
sodoende ons bedieningsfokus ŉ 
werklikheid te maak, naamlik om die liefde 
van Christus prakties aan die wêreld te 
bewys en te verkondig. 
Baie dankie aan al die persone wat reeds 
aangedui het dat hulle wil help en reeds 
met fondse gehelp het. 
Kersmark Borge komitee 
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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

                                SUSTERS 
 

TEESKINKGELEENTHEID 
Tee word vandag bedien deur wyke 10, 12 en 23 in die Skuur. Baie dankie vir die 
dames wat help met die skink en opwas!  Geen poeding tot na die vakansie! 
 
 
  

TOKTOKKIE 
Liewe susters, dit is weer Toktokkie-tyd.  Baie dankie aan die wyksusters wat help 
om bydraes hiervoor in te samel. Die wyksusters wat nog nie hul Toktokkie-
koeverte ontvang het nie kan dit asb so gou moontlik by Marianne Fourie afhaal. 
Baie dankie vir u getroue ondersteuning! 
 
Marianne Fourie 

 

 
 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 
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Kom ons praat oor die preke 
 

Wat was onduidelik in die preek? 

 

 

 

 

 

 

Wat, in die Skrifgedeelte, verstaan jy nie? 

 

 

 

 

Waarin verskil jy met die prediker in die uitleg van die teks? 

 

 

 
 

 

Watter vrae het by jou opgekom toe jy die Skrifgedeelte gelees en na die preek 

geluister het? 

 

 

 
 

 

Waarom sal dit vir jou moeilik wees om die boodskap in jou lewe toe te pas? 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Oor watter Skrifgedeeltes of tema’s sal jy graag ‘n preek wil hoor? 

 

 

 

 

 

 

 

 


