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7 Mei 2017 
 

 

 OGGENDDIENS: Ds. Karel 
 

Ons verwelkom graag vanmore al ds Karel, 
Susan en Sion se familie, vriende en ander 
gaste by hierdie besondere geleentheid.  
 
Skriflesing: Esra 2:70-3:13, Haggai 2:1-5 en 
Sagaria 4:6-10 
Teksverse: Esra 3:11-12 
Tema: Wees hoopvol-emosioneel oor die 
kerk, want aan die Here se liefde is daar 
geen einde nie! 
 
Hoe moes die Israeliete gevoel het toe die 
fondamente van die tempel weer gegooi 
was? Ons hoor die jongeres het van vreugde 
gejubel, terwyl die oueres bitterlik gehuil het. 
Die oueres het nog die eerste tempel, die 
een wat Salomo laat bou het, geken. Hulle 
het geweet hoe hy gelyk het. Juis daarom 
huil hulle. 
 
Maar juis daarom dat God deur Haggai en 
Sagaria vir die Israeliete die besonderse 
beloftes gee dat sy Gees met hulle sal wees 
en dat dit deur die Heilige Gees is wat hulle 
die werk sal kan voltooi. Daarom sal die dag 
van klein dingetjies op iets besonders 
uitloop. 
 
Hier waar ons vandag staan, verander die 
bediening in Potchefstroom-Oos. En baie 
van ons gaan vandag emosioneel wees oor 

die feit dat dinge nie meer dieselfde gaan 
wees nie. Tog, ook vir ons, bly die Here se 
belofte staan: sy Gees sal altyd by ons 
wees, dit is Hy wat ons die krag gee om die 
werk te doen en ook hierdie dag van klein 
dinge sal op iets wonderlik uitloop! 
 
Voorafsang 
Lied 334: 1, 2, 3, 4 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps. 145-1: 1, 2; Votum; Seën; 
Loflied Ps. 106-2: 1, 2 en Ps. 107-1: 1, 10; 
Geloofsbelydenis: HK Sondag 21 v/a 54 en 
55; Sing Ps. 118-1: 1, 12 
  
Verootmoedigingsdiens 
Wetlesing: Matt 22:34-40; Sing Ps. 103-2: 3, 
4; Gebed 
  
Woorddiens 
Skriflesing; Sing Ps. 100-1: 2, 3; 
Woordverkondiging;  
  
Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes; Gebed vir Bediening 
na Buite; Sing Lied 478: 1, 2, 3, 4; Seën; 
Amenlied Sb.13-3. 
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GROEPBEDIENING  
Vanaand gee ons weer aan al die groepe in 
die gemeente geleentheid om bymekaar te 

kom. 
Daar vergader om 17:00 `n groep by die 
kerkgebou onder leiding van Ds. Piet. 
Bring asseblief jou Bybel en Psalmboek 
saam.  

 
 MEELEWING 

 

● Joey Lubbe (Groep 19 - 083 232 9376) 

se knievervanging in Mooimed het goed 

afgeloop.  

● Kleintjie Wiese (Groep 17 - 082 455 

5523) is in Medikliniek opgeneem met 

onverklaarbare bloedverlies.  

● Bettie Niemand (Groep 16 - 082 421 

5380) is in Medikliniek se ISE opgeneem 

met hartprobleme.  

● Matilda Willemse (Groep 27 - 082 375 

9418) is tuis in die bed met brongitis. 

● Koot van der Walt (Groep 38 -  079 395 

2789) was in Die Wilgers Hospitaal 

opgeneem vir longtoetse.  

● Aneleh Schutte (Groep 27 - 082 339 

5547) ervaar swak gesondheid.  

● Peet du Plooy (Groep 33 - 076 573 8250) 

is in Vereeniging opgeneem vir mediese 

toetse. 
 

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

 
BAIE GELUK 

Krause en Roeline van der Walt het die 
afgelope week `n kleindogter ryker geword. 

 
ONS VRA VOORBIDDING VIR DIE 
VOLGENDE LIDMATE WAT SUKKEL 

MET SIEKTE OF SWAK GESONDHEID 
Bettie Ras, Janet vd Walt, Hester Buys, 
Anna Scholtz, Isak vd Walt, Tjaart Snyman, 
Andy en Blossom Pretorius en Aneleh 
Schutte. 
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 
Vir ondersteuning of besoeke deur die 
hospitaalbesoeke-diensgroep, skakel hierdie 
week vir: siekes@oosdoppers.co.za of   
Anna Smith (082 765 9813) 

 
BAIE DANKIE 

Hiermee my opregte dank en waardering vir 
al die onderskraging, oproepe en 
boodskappe gedurende die afgelope jaar 
met my operasies en langdurige 
herstelproses. Besondere dank aan ds Piet 
vir sy daarwees en bemoediging. Alle eer 
aan ons Hemelse Vader vir sy hand van 
genesing... Sy Genade is vir ons genoeg... 
Pieter Bredenkamp 
 

PROGRAM VAN DIE WEEK 
Vandag 
09:00 Gebedsgroep 
09:30 Oggenddiens 
          Kleuterbediening 

Geen Katkisasie  
Tee en Koffie 

 Afskeids-ete: Ds Karel en Susan 
Groepbediening 
 

Maandag 
18:00 Oosdopperfees 
19:00 Bedienings-diensgroep 
FOKUSTYD: EERSTE WEEK 
 

Dinsdag 
06:00 Mannegroep 
18:00 Katkisasie gr 10 
18:00 Klassis Potchefstroom vergader op 
Fochville 
 

Woensdag 
10:00 Amandelbloeisels 
17:15 Katkisasie gr 11 
17:30 Katkisasie gr 9 
18:30 Gebed en Ondersteuning 
18:30 Bybelstudie: Klipdrif 
 

Saterdag 
8:30 tot 14:00: Prof Henk Stoker: Hoe reik 
ons as Christene uit na mense met 
ander oortuigings (gelowe)? (In die Skuur) 
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AFSKEIDSGELEENTHEID VAN DS KAREL 
EN SY GESIN 

 

Die program van die afskeidsgeleentheid is 
in die Dienelkander opgeneem en ons 
versoek alle lidmate om na die diens in die 
kerkgebou agter te bly vir die kort program 
wat hier gaan plaasvind. Daar is nie 
katkisasie vandag nie.  
Lidmate wat vir die ete bespreek het, word 
herinner om hulle eie wyn saam te bring. 
Daar sal wel sap op die tafels bedien word.  
 

BAIE DANKIE AAN MUSICI 
Baie dankie aan Truida van der Walt (orrel) 
en ons musici gaste  - Marguerite van Wyk 
(sopraan), Human Coetzee (tjello),  George 
Fazakas (fluit) - wat vanoggend optree,  ons 
waardeer dit opreg! 
Tydens kollekte: "Bist du bei mir" van J S 
Bach 
Tydens die seremonie: "Neem my in U          
beskerming" van Awie van Wyk. 
 

BAIE DANKIE 
Waar begin mens om dankie te sê vir 4 en `n 
half jaar se saam werk, saam lag, saam huil 
en saam genade van die Here ontvang? Ons 
staan verstom voor die Here vir die liefde, 
genade en seën wat Hy deur die 
Oosdoppers aan ons bewys. Veral in die 
afgelope paar weke het daar soveel lidmate 
ons ondersteun met oproepe, gesprekke, 
afsprake, boodskappe en dikwels net deur `n 
hand druk of `n drukkie. Soveel lidmate het 
ons toegevou en seën toegewens met die 
uitdagings van `n nuwe gemeente en die 
afskeid by die Oosdoppers wat voor ons lê. 
 
Aan die een kant is ons baie opgewonde oor 
die nuwe uitdagings en nuwe geleenthede 
wat voor ons lê. Aan die ander kant beleef 
ons `n diep hartseer oor al die verhoudings 
wat hier agter bly en wat nou gaan verander 
met ons weggaan. Julle is elkeen kosbaar vir 
ons en het `n besonderse rol vertolk in ons 
vorming. Ons is werklik lief vir julle! 
Vir oulaas, Oosdopper-groete tot weersiens 

Karel, Susan en Sion 
 
NS: Daar sal altyd `n plekkie regstaan by 
ons vir enige Oosdopper wat aan die 
Weskus `n draai kom maak! 
 
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 

verjaar! 
 

Sondag, 7 Mei 
Jsr Zara Bezuidenhout      082 335 3304 
Sr Simonè v Niekerk            083 609 3689 
 

Maandag, 8 Mei 
Sr Tilla Botha       072 445 3506 
Jsr Tineke Coetzee       
Br Boet Schoeman      082 927 0012 
 

Dinsdag, 9 Mei 
Sr Rina Vosloo       082 818 5196 
 

Woensdag, 10 Mei 
Sr Corrie du Plessis      072 909 0715 
Sr Hannatjie du Plessis        072 827 4744 
Jsr Ilani Grobler    
Br Huib v Hamburg (71)       082 550 5493 
 

Donderdag, 11 Mei 
Jsr Amonè Delport            079 156 2993 
Sr Rachel Vorster (80)         083 235 7941 
 

Vrydag, 12 Mei 
Sr Carina Coetsee                078 011 2050 
Sr Leischa Lazenby      082 668 5655 
Sr Nauma Pretorius      082 586 9111 
 

Saterdag, 13 Mei 
Sr Elani du Preez       074 143 0098 
 
 

AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid 
•  Gawe by die deure vanoggend vir die  
   Emeritusfonds. 
•  Gawes volgende Sondag vir die  
   Emeritaatsfonds. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  in  
   die bussies by die deure. 
•  Diensbeurte: Groep 1 en 45. 
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GEMEENTEKAMP VERANDER 
 

Ons gemeentekamp sal nie voortgaan nie in 
die lig van te min kampers wat kans sien vir 
die koue! Ons almal wil graag steeds die 
toerusting wat beplan is, ontvang en daarom 
gaan ons die Saterdagoggend die toerusting 
hier in Die Skuur aanbied. Op die wyse sal 
meer mense dalk die geleentheid kan 
bywoon. 
TEMA:  Hoe reik ons as Christene uit na 
mense met ander oortuigings (gelowe)? 
SPREKERS:  Prof. Henk Stoker en die 
Kumar-broers uit Indië. 
DATUM:  13 Mei 2017      
TYD: 8:30 tot 14:00 
8:30 Ons spring weg met lekker koffie en 
beskuit 
9:00 - 10:30 Tema sessie 1  
10:30 - 12:00 Kuier saam om „n Brunch-ete 
12:00 - 13:30 Tema sessie 2 
NOU BAIE BELANGRIK: Almal wat die 
oggend wil meemaak moet asseblief eie kos 
saambring vir die maak van die brunch. 
Bring ook „n skottelbraai of gasplaat saam. 
Vir die wat nie sulke toerusting het nie, sal 
ons ekstra braaigeriewe voorsien. Kontak vir 
Anna Smith - 082 765 9813 - vir meer 
besonderhede.   
 

2017 FOKUSTYD: 8 MEI - 11 JUNIE 
 

Bou ons nog reg met die 
boustene van ‘n gesonde 
gemeente wat wil groei? 
Ons jaarlikse geestelike 
fokustyd aan die hand van 
bogenoemde tema begin 
môre. Ons gaan saam 
opnuut ondek wat van 

hierdie Bybelse boustene is en gaan in 5 
weektemas die volgende stellings met 
Skrifwaarhede vul:  

1. Die kerk is…. 

2. n Erediens is….. 

3. Onderlinge meelewing is.... 

4. Die koninkryk is…. 

5. Om te getuig is…. 

Hierdie week fokus ons op: 
Die kerk is….. 

● Om God lief te hê 

● Om ons Vader te gehoorsaam 

● Om uit Christus se versoening te leef 

● Om deur die Heilige Gees vrug te dra 

● Om anders as die wêreld te wees. 

 
ONTHOU OM VRAE AAN DS. PIET DEUR 
TE STUUR WAT HY VOLGENDE SONDAG 
SAL PROBEER ANTWOORD. Kom ons 
fokus saam op God en sy Woord! 
Harde kopieë en elektroniese weergawes 
van die Fokustyd Werkboekie kan by die 
kerkkantoor aangevra word. Die werkboekie 
is ook op ons gemeente se Webblad geplaas 
en kan vandaar afgelaai kan word. 
Lidmate wat ‘n harde-kopie gevra het kan 
dit in die kerkkantoor afhaal asb. 
 
 

AMANDELBLOEISELS 
Ons nooi u almal na ons Amandelbloeisel-
byeenkoms, Woensdag om 10:00 by die 
Skuur. Carlien Kahl bied „n groei-sessie vir 
liggaam en siel aan: 
Doelgerigte praktiese bewegings vir optimale 
funksionering 

- Ons liggame is wonderlik geskape en 

het die vermoë om nuwe neorone te 

skep wat ons gedagtes skerp hou, ons 

lewenslus aanwakker en ons in staat 

stel om elke dag take aan te pak met 

sukses. 

- Deur gebruik te maak van toepaslike 

bewegings, stimuleer ons nuwe 

neurale netwerke in ons lyf en brein 

om te groei.  Ons is letterlik nooit te 

oud om ons liggaam en gees in balans 

te kry om doelgerig te kan lewe nie. 
 

“You can’t help getting older, but you don’t 
have to get old” - George Burns - 
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NUUS VAN DIE DIAKONIE 
 

Kleingroepe se omgee 
Ons sê baie dankie aan kleingroepe wat op 
gereelde basis bydraes maak vir: 
Barmhartigheidsorg - Die afgelope maand is 
R 1780.00 deur kleingroepe bygedra en dit 
help baie. Ons wil ander groepe wat nog nie 
die wenk opgevolg het nie,  aanmoedig om 
hieraan te dink. 
 
Amelia vervoer - Baie dankie aan lidmate 
wat na vore getree het en help met die 
vervoer van ons Amelia lidmate op Sondae. 
Ons waardeer julle opoffering.  
 

MILDEHANDE 
Mildehande bring Dinsdag 9 Mei om 10:00 „n 
besoek aan Ons Hulde.  Jy is welkom om 
saam te gaan.  Ons besoek hierdie maand „n 
paar ouetehuise om behoeftes op te neem.  
Neem ook asb „n sepie of waslappie saam.  
WAT on ookal kan skenk is baie WELKOM. 
Groete, Annetjie Tel: 082 764 4826 of  079 
307 7337 
 

 
TSWANA BYBELS TE KOOP 

Ons het 100 Tswana Bybels teen „n baie 
groot afslagprys bekom.  „n Bybel vir R50-00 
vir u huishulp kan die grootste geskenk 
wees!  U wat nie huishelpers het nie, gaan u 
nie ook aan „n kind wat smag na „n Bybel, so 
„n geskenk gee deur u R 50 by die 
kerkkantoor in te betaal nie? So versprei ons 
die Woord van die Here met dankbaarheid! 
Bybels van vandag af reeds beskikbaar in 
kerkkantoor. 
Ed Coetsee              
 

OOSDOPPERFEES  
Die gewildste Fees in Potchefstroom! 

 
VLEISBESTELLINGS 
Veisbestelvorms beskikbaar in die 
voorportaal van die kerk en die Skuur. 
 

BYDRAE-LYSTE 
Daar is reeds lyste in die Skuur met items 
wat benodig word. Kyk asb wat u kan bydra 
en dui dit so op die lys aan.   
 

 SOSIALE MEDIA VIR ONS 
GEMEENTE 

Webblad:  
www.oosdoppers.co.za 
Facebook:  
www.facebook.com/oosdoppers 
 
Beeldmateriaal van preke kan hier gesien 
word: http://ow.ly/ivfZ309vsdc 
 
Ds Karel se preke kan aanlyn besigtig word 
by http://karelsteyn.blogspot.co.za. en word 
ook weekliks uitgestuur per e-pos. 
 
Ds Piet stuur weekliks sy preke per e-pos uit. 
Laat weet hulle indien jy dit wil ontvang. 
 
Ons wil ook graag ‟n vriendelike versoek rig 
dat u nie op die gemeente se elektroniese 
sms-stelsel terug antwoord nie, maar 
asseblief die kerkkantoor bel of ‟n e-pos 
stuur, aangesien dit ‟n rekenaar-sms is. 
 

 
 KONTAKBESONDERHEDE: 

PREDIKANT & KANTOOR 
Ds. Piet:  018 290 5635 / 082 779 1237 
Kerkkantoor:  018 290 7690 
 
 

KENNISGEWINGBORD IN DIE SKUUR 
Ons Hulde: Minimark - 20 Mei 

http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.facebook.com/oosdoppers
http://www.facebook.com/oosdoppers
http://www.facebook.com/oosdoppers
http://ow.ly/ivfZ309vsdc
http://karelsteyn.blogspot.co.za/
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           SUSTERS IN DIE 
GELOOF 

 
" D I E  V R E U G D E  V A N  ŉ  L E W E N D E  G E L O O F "  

 

TEESKINKGELEENTHEID 

Tee word vandag onder die leiding  Ina Jordaan (Groep 17), Estelle v Hamburg 

(Groep 18) en Elize Schutte (Groep 19) bedien. 

Volgende week skink Marian de Kock (Groep 20), Christa van der Walt (Groep 21), Elsie 
Buijs (Groep 22) en Magdaleen Venter (Groep 45) tee. Baie dankie julle! 

● Baie dankie aan die groepsusters en hulle groepe se susters en broers wat met die skink 

en opwas help! 

● Ons moedig susters en broers aan om met die skink en opwas te kom help – so leer ons 

mekaar en ons nuwe groepe beter ken! 
 

SUSTERSBYDRAE 

Die susters se fondse word uit elke suster se vrywillige bydrae (R150 per jaar) 

verkry asook die fondse wat tydens fondsinsameling geleenthede geïn word. 

Hierdie geld word gebruik om na minderbevoorregtes uit te reik en daar word jaarliks 

aan verskillende verdienstelike instansies, donasies gegee. 

BLIKKIES-WARMHARTE 

Die doel van die blikkies (wat jy in die voorportaal van die kerk kan kry) is dat almal hulle 

lastige kleingeld in ‟n blikkie sal gooi en die vol blikkie dan in die voorportaal van die kerk sal 

neersit. Die geld word dan gebruik om blomme of iets toepaslik aan te koop vir iemand wat 

deur beproewing gaan. Die blikkies se kleingeld het dit moontlik gemaak vir die susters 

om in 2016 vir 29 persone ‘n blomme-bederf of iets anders te gee. Baie dankie vir julle 

getroue bydra! 
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DS KAREL EN SUSAN SE GROET- 'n GROOT DANKIE VIR DIE SUSTERS! 
  

Graag sê ons 'n groot warm dankie uit dankbare harte vir al die susters wat gehelp het met 

vandag se ete en voorbereidings. Spesiaal dankie aan Alta van Zyl vir haar voorloop met die 

ete. Dankie ook aan Carina CoetSee vir die groete-boodskap. 

  

BANKBESONDERHEDE VIR SUSTERS SE INBETALINGS 

Susters, let daarop dat die Susters „n aparte bankrekening het vir al hul bydraes, 

nagmaaletes se inbetalings, ens. Die rekeningbesonderhede is: Potchefstroom-Oos Susters, 

Capitec Bank,      Tjekrekening: 145 652 5695,   Takkode: 470 010 

 

KWARTAALPROGRAM 

TWEEDE KWARTAAL 

DATUM DAG TYD WIE WAT 

13 Mei Saterdag Naweek Naamlys Gemeentekamp by kerk 

15-27 Mei Maan-Vry 13:00 en 18:00 Naamlys Oosdopperfees - Vleiswerk - etes 

27 Mei Saterdag 09:00 Almal Oosdopperfees 

11-Jun Sondag 19:00 Blok C Ouderlingverversings 

13-Jun Dinsdag 19:00 Blok B Sustersamekoms 

25-Jun Sondag 12:00 Blok A Nagmaal & ete 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 

VIVIERS INGELYF 

PROKUREURS  
Skakel Pierre Viviers vir die volgende regsdienste: 

 Opstel van testamente 

 Boedel- en aftreebeplanning 

 Bereddering van bestorwe boedels 

 Stigting van trusts 

 Registrasie van onroerende eiendom 

 Siviele litigasie – Hoë- en Landdroshof 

 Skuldinvorderings 

 Huweliksvoorwaardeskontrakte 

 Lugvaartregsdienste  

 Lugvaartversekering – FSP nommer 43890 

Eerstevloer 

Octrongebou 

James Morokalaan 62 

Potchefstroom 

 (018) 297-5201 k/u 

pierre@viviersattorneys.co.za 
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Matt. 19:14: “Laat staan die kindertjies en moet hulle 
nie verhinder om na My toe te kom nie, want die 
koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle” 

 

 

Liewe maats,  

Vandag neem ons afskeid van Ds. Karel, tannie Susan en klein Sion - 

daarom handel ons storie ook oor Josua wat sy volk vir oulaas groet.  

Gelukkig gaan ds Karel nie weens ouderdom weg nie,  maar is deur die 

Here geroep om in „n ander gemeente te gaan werk! 

Ons is baie dankbaar vir die vriendskapsbande wat ons in hierdie paar jaar 

met hulle kon sluit en al bly hulle een van die dae ver sal hulle steeds in 

ons harte, gedagtes en gebede wees! Ons bid dat die Here hulle ryklik sal 

seën in die nuwe gemeente! 

Liefde, al die Oosdoppertjies 

 

 

 

JOSUA GROET SY VOLK VIR OULAAS 

SIGEM. - Josua seun van Nun het gister hier vir oulaas sy mense toegespreek.  Hy het 

verlede maand 110 jaar oud geword. 

In sy hartroerende toespraak het hy die volk uitgedaag om te kies wie hulle wil dien:  Die 

Here, of die afgode van die Amoriete.  Nadat die volk eenparig gekies het om die Here 

te dien, het hulle plegtig hulle verbond met die Here hernu.  „n Gedenksteen is ook op die 

plek opgerig. 

Josua was as jong man sy voorganger, Moses, se regterhand en dus die natuurlike keuse 

om Moses op te volg toe Moses op die vooraand van die intog in die beloofde land gesterf 

het.  Hy moes dus die Israeliete lei in die moeilike jare toe Kanaän ingeneem is en die 

volk gevestig moes raak in hulle nuwe tuiste.  Dit het hy met groot onderskeiding gedoen. 

Die Bybelkoerant wou by hom weet wat hy as die hoogtepunt van sy lang loopbaan beskou.  

“Om getuie te wees van al die wonders wat die Here gedoen het, was „n heerlike 

ervaring,”  het dié godsman geantwoord.  “Maar die besliste hoogtepunt was vir my die 

genade dat die volk hier in die nuwe land te midde van baie versoekings, aan die Here 

getrou gebly het.”  

Lees Josua se hartroerende afskeidsboodskap in Jos. 24. 


