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8 April 2018 
 

 

OGGENDDIENS:  Ds. Piet 
 

Tema: Hou jou gedagtes skoon want jy is 
wat jy dink!  
 
Ons teks sê dit baie duidelik: jy is wat jy dink! 
Van „n ander kant gesien: wie sou jy in my 
oë wees as ek kon weet wat jy dink? Of kan 
ek dalk reeds iets van jou gedagtes te wete 
kom in hoe jy praat en wat jy doen?  
 
Na Vicky Momberg twee jaar effektiewe 
tronkstraf opgelê is vir die gebruik van „n 
rassistiese woord, word almal op sosiale 
media gemaan om versigtig te wees in wat jy 
skryf of sê want anders word jy dalk ook 
aangekla.  
 
Die afleiding wat „n mens kan maak is dan: 
maar gelukkig kan ek dink wat ek wil, solank 
ek dit net nie sê of skryf nie! Is dit waar? Kan 
ek maar dink wat ek wil? 
 
Nee, ek kan nie! Ons Here Jesus waarsku 
juis dat dit in my hart - in my innerlike 
gedagtewêreld - is waar sonde gebore word 
en wat my onrein maak! Daarom moet ek 
oor my gedagtes wag hou, ek moet my hart 
oppas! Ek moet my gedagtes skoon hou 
want ten diepste bepaal hulle (my gedagtes) 
hoe ek gaan praat en optree! Jou gedagtes 
is die spieël waarin jy jou ware self kan sien! 
Wat sien jy daar? Meer nog: wat sien God 
daar?  
 

Lofsang met die oog op die erediens 
Lied 241: 1, 2 en Lied 155: 1, 2, 3 
  
Ontmoetingsdiens 
Intreelied en Votum: Ps 19-2: 5; Seën; 
Lofsang Ps 111-2: 1, 2, 4; Geloofsbelydenis: 
Sing Sb 12-3: 1, 2 
  
Verootmoedigingsdiens 
Sing Ps 139-1: 1, 12; Wetlesing: Fokus op 
die Tiende gebod met HK vraag 113 en lees 
Kol 3: 1 - 10; Sing Ps 38-1: 8, 15 (Alterna-
tiewe melodie); Gebed  
  
Woorddiens 
Skriflesing: Spreuke 4: 20 - 27 en  
Spreuke 27: 19 en Markus 7: 14 - 20. 
Teks: Spreuke 4: 23 en Spreuke 27: 19;  
Sing Sb 11-3: 1, 6 (Mel Sb 16 - 1); Woord-
verkondiging 
  
Antwoorddiens 
Gebed;  Liefdegawes; Gebed vir Bediening 
na Buite; Sing Ps 19-1: 6, 7; Seën;  
Amenlied: Sb 13-2. 
  
  

AANDDIENS: Ds. Piet 
  
Tema: Aanbid God! Nie die simbole van sy 
redding nie.  
 
Dit is skokkend om in ons teks te lees dat 
koning Hiskia die koperslang, wat Moses in 
die woestyn in opdrag van God gemaak het, 
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stukkend slaan! Dit moes vir die volk ook „n 
ontnugtering gewees het dat so „n belangrike 
simbool van God se redding vernietig word! 
Die Here het dan self gesê dat die slang 
gemaak moet word en nou slaan die koning 
dit stukkend!  
 
Die probleem was egter dat die koperslang 
belangriker as die Here geword het. Die volk 
het die slang aanbid en nie die Here nie. 
Hiskia het „n ernstige poging aangewend om 
die volk terug te lei na ware aanbidding van 
God en daarom tree hy so ingrypend op!  
 
Deur die eeue bly dit „n probleem in die hart 
van gelowiges dat hulle geheg raak aan die 
simbole van God se redding in plaas 
daarvan om aan God self geheg te wees! So 
word die wyse van die erediens (liturgie) 
belangriker as om God self te ontmoet! Die 
viering van paasfees belangriker as die 
Paaslam self. Die kruis word simbool van 
redding in plaas van die Redder aan die 
kruis! Die beker en brood belangriker as die 
liggaam en bloed van Christus. Die program 
van die gemeente belangriker as diens aan 
God! Waarvan moet ons ons bekeer om God 
in plaas van sy simbole van redding te 
aanbid?  
 
Lofsang met die oog op die erediens 
Ps 47-1: 1, 4 en Ps 48-1: 1, 5 
  
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps 93-1: 1, 4 (Mel Lied 582); 
Votum,  Seën; Lofsang Ps 81-1: 1, 2, 9, 10, 
11;  Gebed 
  
Woorddiens 
Skriflesing: 2 Konings 18: 1 - 8; 
Teksverse 4 en 5; Woordverkondiging 
  
Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes; Vrae, getuienis, 
bespreking; Sing Ps 96-2: 1, 3, 4, 5;  Seën;  
Amenlied: Sb 13-3. 
  

MEELEWING 
● Willem Aucamp (Groep 6 - 084 989 6750) 

se moeder is oorlede en word more in 
Kemptonpark begrawe.  

 

Ons bid dat die Here bemoediging en 
troos sal gee. 

 
 

ONS VRA VOORBIDDING VIR DIE 
VOLGENDE LIDMATE WAT SUKKEL 

MET SIEKTE OF SWAK GESONDHEID 
Janet vd Walt, Isak vd Walt, Tjaart Snyman,  
Andy en Blossom Pretorius  en Koos en 
Marlene Jooste. 
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 
Vir ondersteuning of besoeke deur die 
hospitaalbesoeke-diensgroep, skakel hierdie 
week vir: siekes@oosdoppers.co.za of   
Rina Seyffert (072 429 9247) 

 
 

PROGRAM VAN DIE WEEK 
Vandag 
09:30 Oggenddiens  
          Tee en Koffie in die Skuur  
18:00 Aanddiens 
 

Maandag 
18:30 FTF-Groep 1 vergadering 
 

Dinsdag 
Skole open 
06:00 Manne ondersteuningsgroep 
18:00 Katkisasie Gr 11 - ds Piet 
18:00 Sustersbestuur 
 

Woensdag 
09:30 Bybelstudie 
17:30 Katkisasie Gr 8 - Jaco Lemmer 
17:30 Katkisasie Gr 10 - Herman Stavast 
18:30 Gebed & Ondersteuning 
19:00 Bybelstudie 
 
Donderdag 
16:30 - 18:00 Diakonie: Gespreksgroepe 
18:00  FTF-Taakspan vergader 
18:15  Diakonie dagbestuur 
18:30 Katkisasiediensgroep 
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AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid   
   (Zapper betaalmetode beskikbaar)  
•  Gawe by die deure vanoggend vir die  
   Emeritusfonds.  
•  Gawes volgende Sondag vir die Kerkblad. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  in  
   die bussies by die deure. 
•  Diensbeurte: Groep 14 en 15. 
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 

verjaar! 
 

Sondag, 8 April 
Sr Annemie Niemann      082 702 9048 
 
Maandag, 9 April 
Br Pieter Bredenkamp (71)  082 879 7507 
Br Andy Pretorius (89)      076 391 6402 
Br Wouter vd Spoel (83)      018 294 7935 
 
Dinsdag, 10 April 
Br Naas Ferreira       082 897 3966 
Sr Zanè Jordaan       074 064 8969 
Sr Maryna Labuschagne      082 778 8361 
Br Dirk Lubbe (70)                082 771 9245 
Br Francois Watson      082 855 0423 
 
Woensdag, 11 April 
Br Deon Havenga            082 563 7182 
Sr Marna v Emmenis      083 647 3695 
 
Donderdag, 12 April 
Sr Nicolette Visser           082 925 2377 
 
Vrydag, 13 April 
Sr Estelle Earle       079 506 0595 
Br Ig Hefer        083 651 2055 
Br FJ Visagie       083 354 3712 
 
Saterdag, 14 April  
Sr Hannetjie Coetzer      084 580 0201 
Br Samuel de Lange      076 502 6048 
Jsr Karli Ferreira        
 
 
 

BESLUITE VAN DIE KERKRAAD 
 

Begroting 2018-19  
Die begroting is goedgekeur en sal op  
15 April aan die gemeente voorgelê word.  
 
Kerkraadslede:                   
Die volgende name word voorgehou vir 
goedkeuring:  
 

Ouderlinge: Peet du Plooy, Dries Schutte  
                 (Wilgeboom) & Earnest de Vries 
 
Diakens: Elani du Preez, Andreas Alberts &  
              Riana Heystek 
  

Besluit oor VIDA 

Beskrywingspunt: Art 46 KO: 

Beskrywingspunt oor die vrou in die 

besondere dienste as ‘n nie wesentlike 

saak (Notule: 23 April 2017) 

Die kerkraad van die Gereformeerde Kerk 

Potchefstroom-Oos (GKPO) het by ŉ 

spesiale vergadering op 23 April 2017 

besluit om ŉ beskrywingspunt na die 

Algemene Sinode te aanvaar, nl: Art 46 

KO: Beskrywingspunt oor die vrou in die 

besondere dienste as ŉ nie-wesentlike 

saak. 

Kennis word geneem: 

§  Dat die GKPO beskrywingspunt oor die 

vrou in die besondere dienste as ŉ 

nie-wesentlike saak by Sinode 2018 

gedien het, maar nie gehandhaaf is 

nie. 

§  Dat nie een van die ander 

beswaarskrifte of beskrywingspunte 

rakende die vrou in die besondere 

ampte gehandhaaf is nie; 

§  Dat waar die GKPO se eie standpunte 

nie ondersteunend tot Sinode 2018 se 

besluite rakende die vrou in die 

besondere ampte is nie, dit wenslik is 

dat die Kerkraad vorige besluite in 
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hierdie verband in perspektief stel. 

Derhalwe bevestig die kerkraad van die 

GKPO opnuut: 

·   Die standpunt dat die Skrif geen 

hindernis op grond van geslagtelikheid 

plaas vir die roeping, verkiesing en 

bevestiging tot die amp van diaken, 

ouderling of predikant in die kerk van 

die Here nie. 

·    Die kerkraad is ook daarvan oortuig 

dat die saak van die vrou in die amp 

nie ŉ belydenis saak is nie (dit raak 

nie die wese van ons geloof nie). 

·    Gesien in die lig van die Kerkraad se 

standpunt dat die saak van die vrou in 

besondere dienste ŉ nie wesentlike 

saak is nie, sal die kerkraad juis nie 

dwingend in hierdie verband optree 

nie. 

·  Die Kerkraad is wel bedag op die 

sensitiwiteit en moontlike impak in die 

GKSA om vrouens in die amp van 

ouderling te bevestig, en daarom sal 

die kerkraad, soos wat die Gees ons 

lei voortgaan om vrouens se gawes 

optimaal en ten volle binne bestaande 

strukture aan te wend om die 

bedieningsbehoeftes van die GKPO in 

verantwoordelikheid aan te spreek. 

 

 

GROEP 37 - VYFHOEKPROJEK 

Ons groep maak slaapmatjies, kussinkies en 

musse bymekaar vir Sonja Kahl se klassie 

by Vyfhoekskool.  Ons benodig nog kontant 

vir aankoop van slaapmatjies.  Indien jy kans 

sien om by ons projek betrokke te raak, 

kontak vir Anna Smith 082 765 9813. 

                
 

 

 SAKKIE-PROJEK VIR DIAKENS-KOSKAS 

Daar is sakkies in die portaal van die kerk 

beskikbaar.  Neem asseblief 1X per maand n 

sakkie ( as u bereid is om n bydrae te gee). 

Koop die item aan en plaas dit weer in die 

houtkas voor in kerk se portaal. 

Indien van die groepleiers wil, kan hulle n 

paar sakkies  neem en in hulle groepe 

uitdeel. Onthou die bydrae is absoluut 

vrywillig. 

Baie dankie vir almal wat reeds bygedra 

het - dit word opreg waardeer! 

 

 

OOSDOPPER-GHOLFDAG  

Ons gholfdag sal nou plaasvind op Vrydag  

25 Mei.  Ons maak steeds staat op u onder-

steuning om hierdie projek suksesvol af te 

handel. 

 

OOSDOPPERFEES: VLYTIGE VINGERS 

Die Vlytinge Vingers in die Handelshuis 

benodig asseblief alle kreatiewe maaksels, 

bv: Hekelwerk: Hangeroortreksels, musse, 

slaapsokkies, serpe; Ingelegte lekkernye; 

Papier/plankie-ontwerpe. Ook wit-olifante, 

kinder-speelgoed en ou klere.  

Bring bogenoemde items asb kerk toe tot  

14 Mei,  en alle varsgebak op 26 Mei. 

 

 

KERKLIKE TYDSKRIFTE 

Maart-maand se tydskrifte is in die 

kerkkantoor beskikbaar vir lidmate wat 

daarop ingeteken is. 
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"WAT EET JOU WERKERS” 
 

'n Onderwyseres vertel van 'n gesprek wat 

sy met haar skoliere  gehad het oor hoe 

hulle met hul huiswerkers praat. Toe sy vra 

of hulle hul huiswerkers eerbiedig 

aanspreek, was sommige uit die veld 

geslaan. Huiswerkers word partykeer nie 

eers op hulle naam aangespreek nie, maar 

hulle ouers se vriende word "ge-oom en ge-

tannie." Een meisie het egter die mooi 

opmerking gemaak dat hulle hul tuiswerker 

as "ma-Anna" aanspreek, wat 'n mooi 

aanspreekvorm is. 

 

Toe vra die juffrou of huiswerkers dieselfde 

kos as hulle gesin eet. Dit was nie oral die 

geval nie. “Wat dan van die Bybelse 

beginsel?”, wou die juffrou weet. Goeie 

vraag. Geld daar ander reëls vir huismense 

as vir huiswerkers met daaglikse kos, 

aanspreekvorm en basiese behandeling?  

 

Paulus leer vir ons in Galasiërs 3:28 dat alle 

gelowiges gelyk is voor God. In Christus is 

die skeidsmure tussen mense afgebreek, al 

is party gelowiges eienaars en ander 

gelowiges huiswerkers. Respek vir mekaar 

geld steeds ook hier. 

Gedagtes van „n lidmaat 

 

KENNISGEWINGBORD 

● TOPIA saambid- en kuiergeleentheid 

 

 

ALGEMENE INLIGTING 
 

 WOW-HERWINNINGSPROJEK 

    (WEN ONS WêRELD)  

Papier, plastiek, karton, glas, blikkies en 

polystyrene -  hoef nie gesorteer te wees nie, 

herwinningsitems moet wel in plastieksakke 

toegebind wees. ASB GEEN huisafval nie! Die 

glas/blikkies/plastiek moet asb uitgespoel wees. 

 

 

 LIEFDEGAWES VIR BARMHARTIGHEID 

(DIAKONIE) ZAPPER 

(Selfoon toepassing) 

Hierdie QR simboolkode is 

gekoppel aan die Diakonie 

se rekening en slegs 

bydraes vir Barmhar-

tigheid kan daarmee 

gemaak word - geen ander 

betalings aan die Diakonie of kerkraad nie 

 

 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 Piet 

stuur weekliks sy preke per e-pos uit. Laat weet 

hulle indien jy dit wil ontvang. 

 

KONTAKBESONDERHEDE: PREDIKANT, 

HULPDIENS & KANTOOR 

Ds. Piet:  018 290 5635 / 082 779 1237 

Hulpdiens:    Ds. Pieter vd Walt –  

                     082 851 3637 

            Prof. Herrie v Rooy –  

                     083 700 3933 

Kerkkantoor: Adele 018 290 7690 

Kosterspaar: Johan 061 336 7255 

                     Elsa 073 959 8051

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
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           SUSTERS IN DIE GELOOF 
"Skuil Onder God se Vleuels" 

 

TEESKINKGELEENTHEID 

● Baie dankie aan die groepsusters en hulle groepe se susters, broers en kinders wat 

met die skink en opwas help!  

● Ons moedig susters en broers, selfs gesinne aan om met die skink en opwas te kom help – so 

leer ons mekaar en ons nuwe groepe beter ken! 
 

Tee word vandag deur die volgende groeplede en hul groepsusters bedien: Marna Naude en 

groep 10,  Estelle v Hambrug en groep 18, Marian de Kock en groep 20, asook Elsie Buijs en 

groep 39. 

Volgende week skink  Marlene Wiggill en groep 2, Wilma Viviers en groep 11, Christa vd Walt 
en groep 21, asook Marie Oosthuizen en groep 31 se susters tee. Baie dankie julle! 

 

 

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.  Baie dankie vir julle getroue bydra! 

 

MELKFONDS, TEESKINK EN OPWAS 

Liewe gemeentelede, ons gemeente is oor die jare bederf met melkkoffie! „n Voorreg waaroor 
van ons lidmate baie sterk voel. Daarom neem ons die vrymoedigheid om jou bydrae te vra vir 
die melkfonds. Plaas jou bydrae in die melkfondshouers by die bedieningspunte. Ons saamkuier 
rondom „n tee of „n koffie is vir ons almal baie spesiaal en belangrik en daarom neem ons die 
vrymoedigheid om ons groeplede aan te moedig om almal, mans, vrouens en kinders te help 
met veral die opwas na die tee. Elke groep het deur die jaar slegs 5 beurte om tee te skink en 
soos die spreekwoord sê “vele hande maak ligte werk”! 
 

 

SUSTERSBYDRAE 

Die susters se fondse word uit elke suster se vrywillige bydrae (R150 per jaar) verkry asook die 
fondse wat tydens fondsinsamelingsgeleenthede geïn word. Hierdie geld word gebruik om na 
minderbevoorregtes uit te reik en daar word jaarliks aan verskillende verdienstelike instansies, 
donasies gegee. 
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KWARTAALPROGRAM 
 

DATUM DAG TYD WIE WAT 

10-Apr Dinsdag 18:00 Bestuur Susterbestuursvergadering 

17-Apr Dinsdag 18:00 Groepsusters Groepsustersvergadering 

21-25 Mei Week 13:00 en 18:00 Naamlys Oosdopperfees - vleiswerk - etes 

26 Mei Saterdag 09:00 Almal Oosdopperfees 

03-Jun Sondag 19:00 Blok D Ouderlingverversings 

10-Jun Sondag 12:00 Blok B Nagmaalete 

16-Jun Saterdag 09:00 Blok A Sustersamekoms 

 

 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 
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Hebreërs 4:12 - “Die woord van God is lewend en kragtig.  Dit is skerper as enige 

swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en 

van gewrigte en murg.  Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.” 

 

Wanneer jy na „n verhoogstuk (maats, dit is amper soos „n konsert) gaan kyk, word 

die teater gewoonlik donker voor die vertoning begin sodat niemand enigiets kan sien 

nie.  Maar sodra die storie begin, skyn die kollig op die 

verhoog sodat jy die akteurs kan sien.  Dit is wat die Bybel 

ook doen.  Alle mense het gesondig en het Jesus nodig vir 

hulle verlossing.  Die Bybel tree op as „n lig in jou hart en wys 

jou wat regtig daar is.  As jy  maklik kwaad word vir mense 

om jou en jy lees die Bybel, help dit om vir jou te wys dat jy geduld en baie meer 

liefde kortkom.  Die Bybel is soos „n kollig wat op die goeie en die slegte skyn. 

 
 

 


