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22 Junie 2014 
 

OGGENDDIENS: Ds. Piet 
 

Ons is bly om vandag weer - in opdrag 
van Jesus - op spesiale manier aan ons 
Verlosser te dink en met Hom verenig te 
word deur die tekens van brood en wyn. 
Almal wat aansoek gedoen het om saam 
met ons Nagmaal te vier, word hartlik 
daartoe uitgenooi en ons bede is dat die 
Here ons ryklik sal versterk met die Woord 
en Sakrament.  
 

Skriflesing: Kolossense 1: 24 - 2: 5  
Teks: Kol 1: 27 - 28 
Tema: Ons leer mekaar van Christus 
sodat ons almal tot geestelike 
volwassenheid in Hom kan groei. 
 

Ons kom vandag by die laaste van ons 
temaprediking onder die tema 
“Geloofsgroei in groepe”. Ons staan 
vandag stil by die griekse woord “didagé” 
wat “leer/om te leer” beteken. Wanneer 
ons bymekaar kom in die erediens of in 
groepe dan moet ons mekaar leer en so 
lei tot geestelike volwassenheid in 
Christus. Die inhoud van hierdie leerplan 
is Christus. 
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps 25-1: 2, 7; Votum; Seën; 
Loflied Ps 34-1: 1, 2, 6 (tweede mel)          
Geloofsbelydenis Sing Sb 12-3: 1, 2. 
 

Verootmoedigingsdiens 
Samevatting van die wet uit 1 Joh 4: 15-5: 
5; Gebed; Sing Ps 19-2: 3, 4.  

 Woorddiens 
Skriflesing; Woordverkondiging; Sing na 
prediking Ps 119-1: 11, 39. 
 

Sakramentbediening 
Nagmaalsformulier van Calvyn; Sing Ps 
23-1: 1, 3; Nagmaalbediening; Sing aan 
tafel Ps 116-2: 3, 5;  Danksegging.  
 

Antwoorddiens  
Liefdegawes; Sing Ps 119-2: 22, 27; 
Seën; Amen Sb 13-3. 
 

AANDDIENS: Ds. Piet 
 

Skriflesing: Job 1 
Teks: Job 1: 8 - 12 
Tema: Ware geloofsdankbaarheid word 
getoets in beproewing.  
 

Om watter rede glo jy in God? Ons het 
vanoggend die wonderlike beloftes en 
seën van God in en deur die Nagmaal kon 
geniet en vanaand wil ons dankie sê vir 
hierdie wonderlike genade. Maar sê nou 
maar net daar lê vannag of more vir jou  
ingrypende en geweldige beproewing 
voor. Sal jy dan nog so dankbaar voel?  
 

Die Satan se antwoord aan die Here oor 
Job is veelseggend toe Hy gesê het: “Dis 
nie sonder rede dat Job u dien nie”. Om 
watter rede glo jy in God en dien jy hom?  
 

Vooraf sang 
Lied 579: 1, 3, 5, 6 en Sb 12-4: 1, 2, 3 
(Mel Ps 145) 
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Ontmoetingsdiens 
Intreelied Lied 588: 1; Votum; Groetseën; 
Loflied Sb 12-6: 1, 4, 5; Gebed.  
  
Woorddiens 
Skriflesing; Woordverkondiging 
  
Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes; Gebed vir BnB 
(Suid-Sudan); Sing Sb 14-2: 1; 
Wegstuurseën; Amen Sb 13-2. 

 
MEELEWING 

● Magda Huisman (groep 5 - 084 548 

2714) is ontslaan uit die hospitaal en 

sterk tuis aan met hartversaking en 

bloeddrukprobleme.  

● Anneke Steenkamp (groep 38 - 082 856 

6278) se skoonpa is oorlede. Ons dink 

aan haar en Johan.  

● Baie sterkte aan sovele lidmate wat 

sukkel met verkoue en griep.  
 

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

 
DS KAREL EN SUSAN MET VERLOF 

Ds Karel en Susan is met verlof tot en met 
29 Junie. Ons bid hulle „n aangename 
rustyd toe.  
 

BAIE GELUK 
Barend en Maria Pretorius se eersteling 
babaseuntjie is Maandag gebore! Mag hy 
vir julle baie vreugde verskaf. 
 

ONS GROET 
● Hein en Petru Lubbe wat met bewys 

van lidmaatskap vertrek. 

● Pieter du Preez wat met attestaat 

vertrek na die Geref. Kerk Die Bult. 

 
 
 

 ONS DINK OOK AAN DIE VOLGENDE 
LIDMATE WAT SUKKEL MET SIEKTE 

OF SWAK GESONDHEID 
Sr Sannie Reyneke, sr Filina Coetsee, sr 
Marianne Kruger, sr Bettie Ras, sr Janet 
vd Walt,  br Mannetjie Viviers, sr Hester 
Buys, br en sr Fanie en Ria Bezuidenhout 
en sr Estette Bredenkamp. 
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 
Vir ondersteuning of besoeke deur die 
hospitaalbesoeke-diensgroep, skakel 
hierdie week vir: 
siekes@oosdoppers.co.za 
Anna Smith (083 765 9813) 
Hendrik vd Walt (079 022 2526) 
 

 AFKONDIGINGS 
Die volgende aktiwiteite vind DV 
hierdie week plaas: 
 

Vandag 
09:00 Gebedsgroep  
09:30 Oggenddiens: Nagmaal 

Tee en Koffie  
Nagmaal-ete 

18:00 Aanddiens 
 

Maandag 
18:00 Kersmark 
19:00 Gebed en ondersteuning 
 

Dinsdag 
06:00 Manne Ondersteuningsgroep 
18:30 Ouderlinge gebedsgroep 
18:30 Bediening na buitediensgroep 
 

Woensdag 
18:30 Bybelstudie: Klipdrif 
 

Vrydag 
Skole sluit vir wintervakansie 
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV hierdie 

week verjaar! 
Sondag, 22 Junie 
Sr Bettie Ras (88)       018 290 6367 
Br Niekie vd Walt       084 601 3235 
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Br Gerrie v Deventer      083 450 2518 
Jsr Elbè v Jaarsveld      081 212 4411 
 

Maandag, 23 Junie 
Sr Elsa Geldenuys       083 446 6503 
 

Dinsdag, 24 Junie 
Sr Marijke Faught       072 216 1447 
 

Woensdag, 25 Junie 
Sr Therese Coetzee      082 334 9064 
 

Donderdag, 26 Junie 
Jbr Pieter Coetzer       018 290 5149 
Jbr Janus Kruger       076 215 1351 
Br Thys Kruger       083 675 4887 
Br Jurgen Schreck       084 253 1240 
Sr Wilmarie vd Merwe      083 379 9154 
Sr Lynette vd Walt       083 321 6378 
 

Vrydag, 27 Junie 
Sr Alicia Bruwer       082 332 0295 
 

 

ANDER AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe vanoggend vir  
   Barmhartigheid.  
•  Gawe by die deure vanoggend vir die  
   Voorsieningsfonds. 
•  Gawe volgende Sondag vir die  
   Teologiese studentekas. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit   
   in  die bussies by deure. 
•  Diensbeurte: Groep  6 en 7. 
 
  

KENNISGEWINGBORD 
● Cachet Skoolverlaterskamp 13-18 

Julie. 

 
 KENELKANDER  

Ons herinner u graag daaraan dat die 
Kenelkander 2014 gereed is.  Dit is ons 
gemeente se inligtingsboekie wat elke 
gesin ontvang. U kan onder u 
groepsnommer in die Skuur u 
Kenelkander afhaal. 
 

NUWE BYBELVERTALING: 
PROEFVERTALING BESKIKBAAR 

Die BDV (Die Bybel: 'n Direkte Vertaling) 
se eerste proefvertaling is beskikbaar. 
Hierdie nuwe vertaling is op aandrang van 
die GKSA deur al die kerke saam met die 
Bybelgenootskap aangepak om te dien as 
3 de amptelike vertaling naas die 
19933/53 en 1983 vertalings.  Aankope 
kan gedoen word deur die 
Bybelgenootskap se webblad by  
www.bybelgenootskap.co.za. Kyk uit vir 
die  "Koop Bybels" kliek-blokkie.  
Koste: Leeromslag R 99.00 en hardeband 
R 35.00  
 

U kan ook u naam op die 
kennisgewingbord skryf sodat ons almal 
saam kan bestel en so die 
versendingskoste te deel. Betaal die geld 
vir u bestelling by Adele in.  
 

 

BET-EZER VRA HULP 
Berni is ŉ 52 jarige vrou met ŉ seun van 
13 jaar en ŉ dogter van 5. Sy het ŉ 
ernstige drankprobleem wat dringend 
aangespreek moet word as sy haar 
bevoegdheid om haar 2 kinders groot te 
maak, wil behou. In Desember 2012 het 
Bet-Ezer haar gehelp om van die 
omgewing van Potchefstroom na Port 
Edward te verhuis nadat ŉ berader gevind 
het dat die kinders waarskynlik deur die 
pa van die dogter gemolesteer word. Berni 
het ŉ besonder goeie kunstalent om 
muurskilderye te maak en was vir ŉ jaar ŉ 
voorbeeldige en hardwerkende lidmaat in 
die AGS gemeente in Port Edward. Haar 2 
kinders is pragtig opgevoed en hul gedrag 
het baie harte in die gemeente vir die 
gesin oopgemaak.  
 

Soos dikwels gebeur, het sy voor 
versoekings geswig en die afgelope 3 
maande weer begin drink. Na ernstige 
oorweging het die bestuur van Bet-Ezer 
aanbeveel dat sy vir rehabilitering na die 

http://www.bybelgenootskap.co.za/
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Elimkliniek in Kempton Park gestuur word. 
Hierdie kliniek is een van die weinige waar 
daar professionele berading en terapie 
volgens Christelike beginsels plaasvind. 
Dit alleen kan verseker dat toekomstige 
versoekings nie weer sal lei tot terugval 
nie. Ds. Amanda Richter is die persoon 
wat betrokke is by drankverslawing. Berni 
is verby die stadium van ontkenning, is 
bewus van die omvang van haar probleem 
en wil gehelp word.  
 
Om hierdie behandeling moontlik te maak 
benodig Bet-Ezer R6100 vir die periode 
van 3 weke (sonder subsidie is dit 
R18330), asook busvervoer vir moeder en 
dogter van Port Edward na Johannesburg 
en terug. Indien lidmate of diakonieë wil 
help, kan hulle met my by 0828519176 in 
verbinding tree. 
 
Vir nuwe lidmate kortliks die volgende: 
Bet-Ezer is ŉ gesamentlike projek van die 
Gereformeerde gemeentes in 
Potchefstroom se Diakonieë wat die 
afgelope 10 jaar hawelose gesinne help 
met huisvesting, kos, klere, 
kleuterskoolfooie, verkryging van 
bestuurderslisensies waar nodig, 
inskakeling by gemeentes wat kan help 
om hulle finansieel te ondersteun en 
Christelike berading. 
Jurg van der Walt (Die Bult) 
 

Ds Plum Shire-vallei Malawi - 'n 
visserman en 'n visser van mense 

Stap saam met TOPIA op ‟n reis van 
verandering. Sien die impak van ‟n 
bybelse lewens- en wêreldbeskouing 
(lwb) in mense, gemeenskappe en 
nasies. Luister hoe die stories ontvou in 
en deur God se kerk. 

By TOPIA spits ons ons toe om hande 
met kerkleiers in Suidelike-Afrika te vat.  
Hierdie is nie beroemde predikers wat jy 
op Twitter kan volg en gereeld hulle blogs 

kan lees nie.  Hulle is leiers van klein 
kerkies in arm gemeenskappe.  Hulle het 
baie keer nie eers skool voltooi nie en 
bitter min van hulle het naskoolse 
opleiding.  Tog bring hulle hoop en laat 
hulle voetspore van hoop in Afrika. 

Ek ontmoet ds Plum in Marka, die mees 
suidelike punt van Malawi, in die Shire-
vallei.  Hier langs die Shirerivier is dit 
warm en wemel dit van muskiete.  In 
Marka is die meeste mense vissers of 
kleinboere.  Die Evangelical Presbyterian 
Church (EPC) van Malawi het my genooi 
om leiers van kerke in die Shire-vallei te 
begelei.  Ds Plum is hulle leier in hierdie 
vallei.  Hy bedien agt gemeentes in die 
streek.  Vier aan die Malawi kant en vier 
aan die Mosambiekse kant van die 
Shirerivier.  Hy gebruik dit wat hy het om 
die groot gebied wat aan hom toevertrou 
is, getrou te bedien.  Met 'n trapfiets en 'n 
mokorro, 'n uitgeholde boomstomp, reis hy 
baie kilometers om kerke en hulle leiers te 
bemoedig en toe te rus.  Ds Plum is 'n 
visserman soos baie ander wat in die 
Shire-vallei bly.  'n Paar dae in die week is 
hy op sy mokorro en vang hy vis.  Die res 
van die week is hy 'n visser van mense. 
Met sy trapfiets ry hy groot afstande om 
gemeentes te bedien.  Hy het 180 km 
heen en weer op sy fiets gery om die 
opleiding by Marka by te woon.  

Ds Plum is nie teologies opgelei nie en 
omdat hy nie skool voltooi het nie, sal hy 
nie sommer toegang tot 'n Bybelskool of 
universiteit kry nie.  Tog is ds Plum een 
van God se uitverkore instrumente om sy 
koninkryk in die Shire-vallei uit te bou.  By 
ds Plum leer ek van toewyding, 
deursettingsvermoë, opoffering, 
gasvryheid, vriendelikheid en 'n positiewe 
houding teenoor die lewe.  Hy borrel van 
energie.  In ds Plum sien ek iets van God 
se grootheid en wysheid.  Die nederige 
visserman is soos Petrus van ouds 'n 
visser van mense. 
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Gebede: 
·        Dank en prys die Here vir wie Hy  
         is. 
·        Bid vir die uitbou van God se  
         koninkryk in Afrika. 
·        Bid vir kerke en kerkleiers in die  
         Shire-vallei. 
·        Bid dat God deur TOPIA gemeentes  
         en individue kan inspireer en   
         mobiliseer om saam met TOPIA  
         hierdie koninkryksboodskap in   
         Suidelike-Afrika uit te dra. 
·        Dank God vir tweedegeslag- 
         fasiliteerders en bid God om ons   
         getrou te ag om nog mense te stuur  
         wat sy boodskap kan uitleef en   
         versprei. 
·       Wees saam met ons bly oor die  
        nuwe lewe wat God aan ons   
        toevertrou het.   
        Lizanné is op 2 Junie 2014 gebore. 
·       Dank die Here vir sy beskerming  

        aan ons gesin tydens hierdie besoek  

        aan Malawi, Mosambiek en Zambië     

        die afgelope sewe weke. 
 

Blog – Wil jy Topia se Blog ontvang? 
Teken in by www.topia.org.za/blog of 
stuur „n epos aan support@topia.org.za 
 

Koninkryksbelegging – Indien God jou roep 
om by TOPIA ‟n koninkryksbelegging te maak: 
ABSA tjekrekening, TOPIA Tessa Trust, 
Takkode: 632005,  
          Rekeningnommer: 4074089319 
  

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

Lizanne, Lourens, Arina, Lizanné en Johannes 
Aucamp 
 

BEDIENING IN DIE NOORDE VAN 
NAMIBIë 

Ds Jan du Plessis skryf:  
Ek is van die begin van die jaar af weer 
terug hier in Tsumeb en Grootfontein om 

hulpdiens te lewer. Ons is tans besig om 
beplanning te doen vir die voortsetting van 
die bediening van die evangelie, asook vir 
die uitbreiding van die Koninkryk hier in 
die noorde van Namibië. Soos gewoonlik 
is die oes wit op die lande maar die 
arbeiders min, die geld skaars en die 
afstande net te groot om werklik 
effektiewe bediening te doen met die oog 
op die uitbreiding van die Koninkryk.  
 

Ons wil graag weer 'n voltydse predikant 
vir Grootfontein en Tsumeb beroep, die 
sal ons DV op 'n manier kan bolwerk, 
maar die visie is om ook iemand te beroep 
om dmv evangelisering uiteindelik 
kerkplanting te doen in gebiede waar daar 
tans groot ontwikkeling aan die gang is. 
Ons benodig finansiele en geestelike 
ondersteuning 
 

Ons reaksie:  
Ons wil die moontlikheid ondersoek om „n 
ondersteuningsgroep vir dié bediening te 
vestig. Ons vra dat lidmate met bande 
met Namibië of enige ander 
gemeentelede wat die saak wil 
ondersteun, bymekaar kom en hieroor 
besin. Ons sal kennis gee van so „n 
byeenkoms. Intussen kan jy solank met 
Koot v d Walt (079 395 2789) gesels oor 
die moontlikhede.  
 
 

KERKLIKE TYDSKRIFTE 
Beskikbaar in die voorportaal van die 
Skuur vir lidmate wat daarop ingeteken is. 
 
 
 
 ONS GEMEENTE SE BEGROTING VIR 

1 MRT 2014 TOT 28 FEB 2015 
 

Sien asb op „n aparte bladsy die 
begroting. „n Formele voorlegging sal op 
27 Julie aan die gemeente gedoen word 
om die begroting te bespreek.  
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                                          Susters 
TEESKINKGELEENTHEID 

Tee word vandag in die Skuur bedien onder die leiding van  Kinnie Yssel (groep 12), 
Mari Steyn (groep 27) en  groep 42.                                                       
Baie dankie aan die groepsusters en hul groepe se susters en broers wat met die skink 
en opwas help! Ons moedig susters en broers aan om te kom help met die skink en 
opwas - so leer ons mekaar en ons nuwe groepe beter ken! 
 

NAGMAALETE 
Baie dankie aan elke groepleier en die susters van Blok D wat regstaan met die ete van 
vandag! Dankie ook aan groepe wat positief gereageer het, voorbereidings getref het en 
saam kom eet.  
 

ONS HULDE SLAAPSOKKIE, TANDEPASTA EN SJAMPOE PROJEK 
Baie dankie aan almal wat gehelp bedsokkies brei het.  Daar is nog „n behoefte vir 
tandepasta en sjampoe by Ons Hulde-versorgingsoord. Hierdie items kan op die tafel in 
die voorportaal gelaat word. Almal se hulp hiermee sal werklik baie waardeer word. Kom 
ons help die inwoners om hierdie winter heerlik warm te wees en so versorg te word. 
Dankie vir almal wat alreeds hiermee gehelp het. Die bedsokkies, tandepasta en 
sjampoe sal op 23 Junie na Ons Hulde geneem word. Byvoorbaat dankie vir elkeen 
se hulp en bydrae. 

 
 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 
 

BENODIG JY DALK IEMAND WAT NUTSMANWERK VIR JOU MOET DOEN?  
Skakel vir Louis Abrie (078 708 8804) indien jy sweiswerk, diefwering, 
veiligheidshekke, traliewerk, basiese elektriese werk, boomsloping ens. benodig.  

 
 
 

SOLIDARITEIT VESTIG ‘N SKENKINGSKANTOOR VIR HULLE 
UITREIKPROJEK: HELPENDE HAND 

Daagliks lewer die publiek kos, klere, komberse, huishoudelike toerusting, boeke en 
enige ander bruikbare tweedehandse items by skenkingskantore af. Die middele word 
dan gebruik om kleuterskole, bejaardes en ander hulpbehoewendes te help.  
Corné Yssel van ons gemeente vestig nou ook so „n kantoor in Potchefstroom en vra u 
ondersteuning om behoeftige gemeenskappe te help. Ons Diakonie het deur middel van 
Bet-Ezer „n samewerkings ooreenkoms met Helpende Hand gevestig en ondersteun 
graag die inisiatief.  
Indien u enige goedere wil skenk, skakel Corné by 082 923 9094. Sy sal die goedere by 
jou kom afhaal.  

 


