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22 November 2015 
 

 

OGGENDDIENS: Ds. Johannes Aucamp 
 

Ons verwelkom vanoggend vir ds. Johannes 
wat ons gaan lei in die erediens.  Ná die 
erediens gaan hy vir ons meer vertel oor die 
werk wat TOPIA tans doen. Ons gemeente 
ondersteun hom graag in die koninkrykswerk 
wat hy doen. 
 
Skriflesing: Kol. 1:15-23 (83 vertaling)   
Teks: Kol. 1:20 
Tema: Jesus Christus het gesterf om  
           alles met homself te versoen 
 
Ontmoetingsdiens 
Votum;  Seën; Loflied Ps 150:1-2 (2001 
beryming); Geloofsbelydenis 
 
Verootmoedigingsdiens 
Verootmoediging: Rom 13:8-10  
Sing Sb 9-3: 1-2; Wet  
  
Woorddiens 
Gebed; Skriflesing; Woordverkondiging 
 
Antwoorddiens 
Dankgebed; Sing Sb 3-2: 1-3 Liefdegawes; 
Sing Sb 3-2: 4-6; Seën; Amenlied Sb13-3. 

 
 

GROEPBEDIENING 
Vanaand gee ons weer aan al die groepe in 
die gemeente geleentheid om bymekaar te 
kom.  Daar vergader ook `n groep by die 
kerkgebou onder leiding van ds. Piet.  Hulle 
kom om 18:00 bymekaar. Bring asseblief jou 
Bybel en Psalmboek saam. 

MEELEWING   
● Isak van der Walt (Groep 26 - 082 703 

1874) se knievervangingoperasie het goed 

afgeloop en hy sterk tuis aan.  

● Sarita du Preez (Groep 34 - 082 375 

0572) sterk tuis aan nadat sy in Mooimed 

opgeneem was vir behandeling. 

● Joey Lubbe herstel mooi na haar 

rugoperasie. Sy ervaar wel probleme met 

spiere in haar een voet en ons vertrou dat 

dit ook gesond sal word. Sy bly steeds in 

Pretoria todat die hersteltydperk verby is. 

● Sterkte aan al ons studente en skoliere die 

jaareindeksamen. Ook aan al die 

onderwysers en dosente met die baie 

merkwerk wat voorlê.  
 

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

 
 

ONS DINK OOK AAN DIE VOLGENDE 
LIDMATE WAT SUKKEL MET SIEKTE 

OF SWAK GESONDHEID 
Srs Filina Coetsee, Marianne Kruger, Bettie 
Ras, Janet vd Walt, Hester Buys, brs. Isak 
vd Walt, Tjaart Snyman en Fanie 
Bezuidenhout. 
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 
Vir ondersteuning of besoeke deur die 
hospitaalbesoeke-diensgroep, skakel 
hierdie week vir: siekes@oosdoppers.co.za 
of  
Louw en Magdaleen Venter (082 566 5879) 

mailto:siekes@oosdoppers.co.za
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SOSIALE MEDIA VIR ONS GEMEENTE 
Webblad:  www.oosdoppers.co.za 
Facebook:  
www.facebook.com/oosdoppers 
Ons wil ook graag „n vriendelike versoek rig, 
dat u nie op die gemeente se elektroniese 
sms-stelsel terug antwoord nie,  maar asb 
die kerkkantoor bel of e-pos stuur, 
aangesien dit „n rekenaar-sms is. 
 
KONTAKBESONDERDE: PREDIKANTE & 

KANTOOR 
Ds. Piet:  018 290 5635 / 082 779 1237 
Ds. Karel:  018 294 3067 / 072 476 8794 
Kerkkantoor:  018 290 7690 
 

AFKONDIGINGS 
Vandag 
09:00 Gebedsgroep  
09:30 Oggenddiens 
 Tee en Koffie 
 Geen Katkisasie 
          Geen Kleuterbediening 
18:00 Groepsbediening 
 

Vrydag 
Kersmark uitpak 
 

Saterdag 
Kersmark begin 
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 

verjaar! 
Sondag, 22 November 
Sr Joanne Labuschagne      079 0665 170 
 

Maandag, 23 November 
Br Klaas Smits       072 430 1710 
Sr Lisel v Heerden       082 779 7580 
Br Japie Visser       082 570 5808 
 

Dinsdag, 24 November 
Sr Angelique Dunn      082 900 3656 
 

Woensdag, 25 November 
Br Hannes Botha       082 776 3311 
Br Louis Kruger       082 856 6894 
 
 

Donderdag, 26 November 
Br Walter Plotz       083 487 7497 
 

Saterdag, 28 November 
Sr Anine Korb      072 984 4089 
Br Pierre Volschenk     082 467 5800 
 
  

ANDER AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid 
•  Gawe by die deure vanoggend vir die  
   Teologiese studentekas. 
•  Gawe volgende Sondag vir Klassis  
   Sustentasie. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  in   
   die bussies by deure. 
•  Diensbeurte: Groep  19 en 20.  
 
 

KENNISGEWINGBORD 
● Riviertoer 2-6 Desember.  Alle 

Hoërskoolleerders is nog steeds welkom. 

● Boek: Christus Alleen in Psalm 110 

 
HUIS AMELIA 

Huis Amelia benodig oorskiet wol vir tolletjie-
brei.  Gee gerus by die kerkkantoor af of 
kontak vir Marie Oosthuizen (082 929 3834) 
indien jy hiermee kan help! 
 

BAIE DANKIE 
Hoewel die afgelope tyd vir ons gesin baie 
swaar was, is ons dankbaar vir die 
ondersteuning en liefde wat ons deurentyd 
ervaar het. Soveel mense het geskakel, e-
posse en SMS'e gestuur, besoeke gebring 
en ons mildelik van etes voorsien.  Groot 
dankbaarheid ook teenoor ds. Piet en ds. 
Karel vir hulle bemoedigende en 
vertroostende ondersteuning. Ons is 
bevoorreg om deel te wees van 'n 
gemeenskap wat die liefde van Christus in 
woord en daad uitleef.  
  

Christina, Willemien, Iemke en Matthys, 
Johan en Esté, Christa en Ruan. 
 
 

http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.facebook.com/oosdoppers
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Liewe Dominee Piet en ds Karel en Oos-
gemeente 

 Die Kruger familie wil baie dankie sê vir al 
julle meelewing en dat julle ons geliefde 
Ouma Kosie altyd op die hande gedra het. 
Ons het troos gevind in Ds Karel se mooi 
boodskap by die troosdiens en die wete dat 
sy gegaan het na waar daar vir haar 'n 
plekkie berei is. 
Die susters en 'n paar broeders het die saal 
pragtig ingerig en 'n heerlike ete aan ons en 
ons familie en vriende wat van ver gekom 
het bedien. Ons waardeer dit ondeindig baie. 
  

Groete, Die Kruger familie 
  
 

ALMANAK 2016 
Die Almanak 2016 is in die kerkkantoor 
beskikbaar @ R70. 
 

KERKLIKE TYDSKRIFTE 
Die kerklike tydskrifte is in die voorportaal 
van die Skuur beskikbaar vir lidmate wat 
daarop ingeteken is. 
 

MEDIAVERKLARING: NG EN 
GEREFORMEERDE KERKE 

  

16 November 2015 
Die afgevaardigdes van die NG Kerk en die 
Gereformeerde Kerke het vanoggend in 
Pretoria vergader. Dit was die eerste 
vergadering sedert die Memorandum van 
ooreenkoms  vroeër vanjaar deur albei kerke 
se Algemene Sinodes goedgekeur is. 
  
Verskeie sake is bespreek, waaronder 
gesamentlike deelname aan die 500-jarige 
viering van die Hervorming in 2017 asook 
verootmoediging en voorbidding met die oog 
op die knellende droogte, soos dit ook 
Sondag gesamentlik in die onderskeie kerke 
plaasgevind het. 
  
Die besluit van die NG Kerk oor dieselfde 
geslagverhoudings was hoog op die agenda. 
Verteenwoordigers van die NG Kerk het die 
besluit verduidelik. Van die GKSA se kant is 

dit duidelik gestel dat die kerk buite-egtelike 
en homo-seksuele verhoudings afkeur, en 
die huwelik tussen 'n man en 'n vrou as die 
enigste Godgegewe ruimte beskou vir die 
uitlewing van die seksuele. Die GKSA wil juis 
in ooreenstemming met die ooreengekome 
Memorandum daaroor met die NG Kerk in 
gesprek tree. 
  
Van die kant van die NG Kerk is so 'n 
gesprek verwelkom. Die gesprek sal DV 
vroeg in volgende jaar begin. Beide 
afvaardigings het die groot klem wat die 
Bybel lê op die eenheid van die kerk 
beklemtoon. 
  
Onderteken: 
Ds. Cassie Aucamp (GKSA)     082-377 
1112 
Dr. Gustav Claassen (NGK)    082- 856 
1943 
 
  

KERSMARK: 28 Nov - 5 Des  
 
 
 
 
 
 
 
Liewe gemeente 
 
Vrydag pak ons uitstallers uit en Saterdag 
begin die mark! Baie sterkte aan ons 
komiteelede wat aan stuur staan van al die 
verskillende afdelings. Dit is altyd so lekker 
“when a plan comes together”! Ons weet dat 
hierdie mark in ons Hemelse Vader se 
hande vasgehou word en vertrou met vaste 
oortuiging dat ons sy seën sal ontvang op 
elkeen se werk. 
 
Jy is welkom om steeds deur die week nog 
te laat weet indien jy met iets kan help! 
 
Sien die tabel hieronder wie die 
skakelpersone is vir die verskillende 
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afdelings. Die lyste in die voorportaal van 
die Skuur is daar vir jou gerief om jou 
naam reeds op te skryf. 

 

 

Hulp word 
benodig by 
die volgende 
afdelings: 

Skakel-
persoon 

Selnommer 

Restaurant  
Sessie 14:00 
tot 17:00  

Corrie du 
Plessis 

072 909 0715 

Etes:  
“Die Tafel” 
Nog elke dag 
geregte 

Hestie J v 
Rensburg 

072 383 9510 

Toesighouers  Susan 
Lourens 

073 898 0181 

Kassiere Marie 
Oosthuizen 

082 929 3834 

Hulp met 
versiering 
van Skuur 

Susan Steyn 079 595 1502 

Algemene 
hulp  

Adele 
Delport  

082 532 8658 

Bemarking/  
Advertensie 

Rieëtte 
Venter 

082 898 4197  

 

Bemarkingsgeleenthede 
Met die 7 500 gaste wat die Kersmark 
jaarliks besoek, bied dit vir besighede „n 
ideale bemarkingsgeleentheid.  Makelaars, 
prokureurs, eiendomsagente, 
reisagentskappe ens. kan hul produkte / 
spesiale aanbiedinge hier ten toon stel teen 
„n vaste bedrag vir die week.  Nedbank het 
ons reeds genader en is een van ons eerste 
groot besighede wat op ons terrein 
bemarking sal doen. 
Skakel gerus vir Rieëtte (082 898 4197) of 
Adèle (082 532 8658) indien u, of enige van 
u vriende met besighede in die geleentheid 
belangstel. 

Restaurant 
Die Restaurant benodig nog bediendes vir 8 
skofte om te help met opruiming in die 
kombuis.  Kontak asb vir Corrie du Plessis 
(072 909 0715) indien u bediende vir „n dag 
of meer kan gee. 
 

*Verder vra ons dat almal wat hulle name 

opgegee het om gedurende die week in 

die kombuis te help, by Corrie du Plessis 

in die kombuis ‘n draai te maak om seker 

te maak van die tyd wat jy werk en die 

reelings. 

 

*Dames wat aangebied het om vleis 

vooraf gaar te maak moet asb vanoggend 

die vleis by Corrie du Plessis in die 

kombuis afhaal. 

 
Ons benodig ook nog „n paar kelners tydens 
die Kersmark. Kom verdien „n ekstra geldjie 
vir die vakansie! Kontak Alta v Zyl (079 873 
7922) 
 
ONS BID ONS KERSMARK KOMITEE BAIE 
STERKTE TOE MET AL DIE REËLINGS EN 

AANBIED VAN DIE MARK. KOM ONS 
MAAK HULLE HANDE STERK MET ONS 

HULP EN ONDERSTEUNING.  
BID DIE HERE OM SY ONMISBARE SEËN 

OP ONS MARK. Ds Piet 
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                                            Susters 
 

 

TEESKINKGELEENTHEID 
Tee word vandag in die Skuur bedien onder die leiding van Maryna vd Walt (groep 13), 

Odelia Venter (groep 28), en Annari Schutte (groep 44).      
                              

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! 
 
DANKIE 

● „n Spesiale dankie aan al die susters wat gehelp het met die afgelope twee begrafnisse. Ook 

die ondersteuning by die huise van die families. „n Dankie aan Corrie du Plessis, Christelle 

Vorster en groepsusters wat hier onderskeidelik leiding geneem het. 

 

● Baie dankie aan blok A vir die heerlike nagmaalete verlede Sondag onderleiding van Hestie J 

van Rensburg. Ons het groot waardering vir al julle moeite en harde werk en ons het heerlik 

geëet! 

 

                     IN GESPREK MET DIE GELOWIGE MA VAN VANDAG                           
En jy gelowige vrou en ma van vandag, is jou gebedsmatjie ook dun geslyt? 

Miskien is jou kind nog klein, en kniel jy net om die vrese en angste van sy hartjie voor God te lê. 
Vrese wat vir hulle so werklik kan wees. Maar hoe groot is die bekommernis as jou kind moeilik leer, 

of sy gesondheid is geknou. 
Het jy dalk ŉ kind wat jy, met ŉ swaar gevoel in jou hart, wéét nooit heel te maal soos ander kinders 

sal blom nie? 
Is daar opstandigheid of depressie by jou tiener? Of is jou lieflingskind vasgevang in ‟n web van 

drank of dwelms of slegte vriende? 
Wonder jy soms in die nag: Is my kind se geloof daar in die vreemde land nog sterk?   

Werk my getroude kinders se huwelik? Miskien vra jy terneergeboë hoe hanteer ek hulle 
verbrokkelende verhouding? 

Of 
Is jóú matjie, geseënde vrou, dun geslyt van dankbaarheid? 

Gee die wonder van jou slapende kindjie ŉ warmte om jou hart? Het jou klein kind se kinderlike 
geloof jou geloof versterk? 

Vermuwe jou seun se ontwikkelende manlikheid jou hart? Is jou dogter, besig om pragtig te ontluik? 
Is jou kind jou beste vriend? Het die enetjie met min gawes vir jou so kósbaar geword en die 

swaarkry jou geestelik laat groei? 
Kon jy, soos Naomi, jou skoonkind omhels en ryk en verryk word deur ŉ nuwe liefdesband? 

Uiteindelik vir ons almal nog die een groot vraag: Wat hou die toekoms vir ons kinders in? Klein of 
groot. 

Kan jy, ma, wat hier sit, soos Jogebet jou kind met vertroue in die Here se arms lê? Kan jy jou kind 
laat gaan in die volle wete dat .... 

al is my kind ook hoe verdwaald en hoe groot ook al my bekommernis oor my kind se 
gesondheid of huwelik of toekoms, of hoe moeilik die afskeid van die een wat ek die wêreld in 

moet stuur - 
As my kosbare, verbondskind in die Hand van die Here is, kan die swaard van Maria nooit my hart 
deurboor nie. Want deur Christus is my kind ook God se kind - wat Hy nóóit, nóóit sal verlaat nie. 
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OOSDOPPERTJIES 
DIE BYBELKOERANT 

                                         REDAKSIONEEL 

“Verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig …”  So klink die 

opdrag wat Paulus aan Timoteus oordra (2 Tim. 4:2).  En dit was nie maar net 

‘n vroom opdrag nie; vir Paulus was dit ‘n leefwyse, soos ons duidelik in Hand. 

16 kan sien.  Nadat hulle stukkend geslaan is en in boetboeie in die tronk sit, 

sing hy en Silas lofliedere!  Wat ‘n getuienis moes dit nie vir die ander 

gevangenes gewees het nie!  Geen wonder nie dat die bewaarder se eerste 

woorde aan hulle was:  “Wat moet ek doen om gered te word?” 

Koning Hiskia steek hierteen maar sleg af.  Hy wys aan die gesante al sy skatte, maar hy vertel 

hulle niks van die grootste skat nie!  Nie ‘n enkele woord oor die wonderlike God wat sy gebed 

verhoor en hom genees het nie.  Dit sou tog die natuurlikste ding ter wêreld wees!  Maar hy sê 

niks… 

Hoeveel geleenthede gaan daar nie in ons lewe verby nie, geleenthede wat ons nie hoef te skep 

nie!  En dan mis ons dit, om eers agterna met spyt te dink:  nou het ek ‘n gulde kans om te 

getrui, verlore laat gaan. 

Waarom?  Miskien omdat ons ook, soos Hiskia, so ingestel is op indruk maak, so besig met 

onsself en ons eie klein koninkrykies, dat ons God en sy koninkryk uit die oog verloor.  Of 

miskien omdat ons nie,  soos Paulus en Silas, ‘n drang het om mense van hulle verkeerde pad 

na die Lewe te lei nie.  Of miskien is dit doodgewoon omdat ons niks het om oor te getuig nie, 

omdat ons godsdiens te leeg is, en daar niks is wat kan uitborrel by ons monde nie? 

“Die liefde van Christus dwing ons,” skryf Paulus in 2 Kor. 5:14. 

Dwing sy liefde jou ook? 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG DIE WEEK! 

 


