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10 Junie 2018 
 

 

OGGENDDIENS: Ds Piet 
 
Ons is baie dankbaar en bevoorreg om 
vandag die Sakrament van die Nagmaal te 
kan vier. Lidmate van ander gemeentes wat 
aansoek gedoen het om die Sakrament te 
gebruik, word uitgenooi om saam met ons 
hierdie voorreg te geniet.  
 
Tema: Die Here kom regtig gou en die 
Nagmaal bevestig dit! Wag getrou op Hom en 
werk ywerig om sy koms te bespoedig.  
 
Die Here wil vanoggend met hierdie Nagmaal 
dat ons „n bietjie verder moet kyk as wat ons 
gewoonlik wil. Hy wil ons oë rig op sy 
Wederkoms! Hoekom? Sodat ons in die lig 
daarvan met groter dringendheid in die geloof 
kan leef. Wanneer ons vanmore die brood en 
die wyn uit die Here Jesus se hande ontvang, 
dan moet ons vir onsself afvra: leef ek regtig 
met die dringende verwagting dat hierdie 
Jesus weer gaan kom? Glo ek regtig dat Hy 
more kan terugkeer?  
 
Wel, miskien glo ons almal dit maar ons 
lewens wys dit nie! Ons lewe toon dalk nie die 
merktekens van iemand wat regtig met groot 
verlange en dringendheid op die Here wag nie! 
Petrus teken vir ons twee groepe mense: dié 
mense wat nie  glo dat Jesus weer gaan kom 
nie en dié wat regtig glo dat Hy gou gaan kom. 
En daar is „n duidelike verskil tussen die twee 
groepe se lewenswyses. Hoe wys my lewe 
aan watter groep ek behoort?  
 

Lofsang met die oog op die erediens 
Lied 213: 1, 2  
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps 116-1: 1, 10; Votum; Seën; 
Loflied Sb 1-2: 1, 2, 3; Geloofsbelydenis: dele 
uit NGB artikel 37 
 

Verootmoedigingsdiens 
Wet uit Kol. 3: 1 - 11; Sing Sb 10-1; Gebed 
 

Woorddiens 
Skriflesing: 2 Petrus 3;  
Teks: 2 Petrus 3: 12;  
Woordverkondiging;  Nagmaalformulier van 
Calvyn, Sing Ps 23-1: 1 en Ps 23-4: 3; 
Nagmaalbediening; Sing aan tafel Sb 18-6: 1, 
2, 4, 5; Dankgebed 
 

Antwoorddiens 
Liefdegawes; Sing Sb 7-2: 1, 2; Seën; 
Amenlied Sb 13-2. 

 
AANDDIENS:  Ds Piet 

 
Tema: Christus is die bron van jou 
lewensblydskap en oorgawe! 
 
Ons het Christus vanmore op baie 
persoonlike wyse in die Nagmaal ontmoet ook 
vanaand weer hier in die erediens. Wat is die 
impak van hierdie ontmoeting op jou en hoe 
reageer jy op wat Hy vir jou doen? Die Here 
Jesus se ontmoeting met Maria Magdalena 
daardie Sondagoggend na sy opstanding 
openbaar dat Hy alleen die bron van jou 
lewensvreugde kan wees en dat wanneer jy 



 2 

Hom so persoonlik ontmoet, verander Hy jou 
lewe in „n lewe van oorgawe aan Hom.  
 
Lofsang met die oog op die erediens 
Lied 215: 1, 2, 5 en Sb 14-4: 1, 2, 3, 4 
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied Sb 12-5: 1; Votum; Seën; Lofsang 
Sb 5-3 : 1,  2; Gebed  
 

Woorddiens 
Skriflesing: Johannes 20: 11 – 18;  
Teksvers: Joh 20: 16; Woordverkondiging 
 

Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes; Slotsang Sb 3-4: 1, 4, 5; 
Wegstuurseën;  Amen Sb. 13-3. 
  

MEELEWING 
● Oom Bert Floor (Groep 28 - 083 388 1250) 

is Woensdag in Multicare opgeneem vir 
behandeling. Hy verswak steeds en ons bid 
dat die hospitalisasie vir hom beterskap sal 
beteken. 

● Rita Schutte (Groep 27 - 082 654 2811) se 
operasie is uitgestel na eerskomende 
Woensdag.  

● Joey Lubbe (Groep 19 - 083 232 9376)  se 
operasie het goed afgeloop en sy sterk tuis 
aan. 

● Jan van Jaarsveld (Groep 19 - 081 212 
3729) se pa het „n terugslag beleef met 
nierprobleme wat ontwikkel het.   

● Jacoba van Rooy (Groep 39 - 083 507 
8567) het Maandag en Dinsdag intensiewe 
toetse ondergaan. Sy het ook 'n twee 
uurlange gesprek met 'n sielkundige gehad, 
wat deel van hulle prosedures is. Die 
bloedtoetse is taamlik onveranderd van 'n 
maand gelede, sodat die toestand nie 
dramaties versleg het nie. Hulle is net 
bekommerd daaroor dat sy steeds gewig 
verloor. 

 

Ons bid dat die Here 
beterskap/bemoediging en troos sal gee. 

 
BAIE GELUK 

Nardus en Christa v Zyl se 2de baba-seuntjie, 
Bernard, is Dinsdag gebore. Baie geluk ook 
aan oupa Dawie en ouma Alta. 

ONS VERWELKOM 
● Pieter en Gretha Joubert wat opgeneem 

word uit die NG Kerk. Hulle woon in die 

Hoofwoning, Ferdinant Postma Skool,  

groep 34. 

● De Vos en Odette Joubert vanaf 

Kroonstad.  Hulle woon in Etosha Estate 

no.9, groep 41. 

 
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  
Susan Lourens (073 898 0181) 
 

 
PROGRAM VAN DIE WEEK 

Vandag 
09:00 Gebedsgroep 
09:30 Oggenddiens: Nagmaal  
 Geen Kleuterbediening 
 Geen Katkisasie  
 Tee en Koffie in die Skuur 
12:00 Nagmaalete  
18:00 Aanddiens 
 

Maandag 
18:00 Kersmark 
 

Dinsdag 
06:00 Manne-ondersteuningsgroep 
 

Woensdag 
09:30 Bybelstudie 
19:00 Bybelstudie 
 

Donderdag 
18:30 Kinderfees vergadering 
19:00 Spesiale sitting Klassis Potchefstroom 
 

Volgende Saterdag 
09:00 Sustersamekoms 
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AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid  
   (Zapper betaalmetode beskikbaar)  
•  Gawe by die deure vanoggend vir die  
   Diakonie. 
•  Gawes volgende Sondag vir die  
   Teologiese studentekas. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  in  
   die bussies by die deure. 
•  Diensbeurte: Groep 32 en 33. 

 
DS PIET LANGVERLOF REëLINGS 

Ons gemeente het die goeie praktyk dat ŉ 
predikant na 5 jaar dienstydperk, 3 maande 
verlof moet neem. Ds Piet het reeds verlede 
jaar Junie gekwalifiseer vir langverlof na „n 
(tweede) vyf jaar dienstydperk. Hy beplan om 
die helfte van die langverlof saam met gewone 
verlof te kombineer om DV van 2 Julie tot       
3 September 2018 met verlof te wees. 

As gemeente gun ons ds Piet die ruskans, en 
weet ook dat hy die tyd sal gebruik om ook 
geestelik verryk terug te keer. Die volgende 
bedieningsreëlings is deur die kerkraad vir 
hierdie tydperk getref:  

1. Eredienste: al die eredienste soos 
geskeduleer op die Jaarkalender gaan 
voort en sal deur ds Pieter van der Walt, 
prof Herrie van Rooy, prof Naas 
Ferreira en ander besoekende 
predikante waargeneem word.  

2. Pastorale versorging: Ds Pieter van der 
Walt neem verantwoordelikheid vir die 
pastorale sorg. Vir tye wat hy moontlik 
nie beskikbaar is nie, sal die 
skriba/kerkkantoor pastorale sorg na 
ander beskikbare predikante verwys. 
Lidmate moet asb enige pastorale 
behoefte via hulle groepouderling of die 
Kerkkantoor onder die kerkraad se 
aandag bring. 

3. Bybelstudies: 
● Die twee-weeklikse Woensdag-

oggend Bybelstudiegroep sal deur prof 
Herrie van Rooy waargeneem word.  

● Die twee-weeklikse Woensdag-
aand Bybelstudie groep sal op hulle 

   eie voortgaan soos onderling gereël  

   is. 
● Die Klipdrift Bybelstudiegroep sal 
onder leiding van ouderling Koot 

              van der Walt voortgaan.  
4. Weekskatkisasie: Die weeklikse Gr 11 

klasse gaan voort soos ds Piet met die 
katkisante en hulle ouers gereël het. 
Engela van der Walt 
(Kinderfeesbediening) en Prof Naas 
Ferreira neem van die klasse waar.  

5. Die weeklikse Dinsdagoggend 6:00 
Mannegroep aanhuis van ds Piet sal vir 
hierdie tydperk nie bymekaar kom nie 
(die manne kry in elk geval swaar om 
vroeg in die winterkoue bymekaar te 
kom).  

 
BYBELVERSPREIDINGSPROJEK: 

BIBLES FOR BELIEVERS  
Kom ons gee verlede Sondag se fokus op die 
Bybel in Afrikaans hande en voete en help 
Andre Jooste en sy span by Harvest 
Ministries en Bible for Believers om Bybels in 
die mense van Mosambiek se eie taal vir hulle 
te laat kry. Julle sal onthou dat André enkele 
Sondae gelede vir ons van hulle 
Bybepverspreidingsprojek kom vertel het. 
  
Neem „n “R 5.00 boekie” in die voorportaal 
waarin jy vyfrandmunte kan spaar en as 
jou boekie vol is, is dit genoeg om een 
Bybel te borg. Ons wil graag die projek voor 
die einde van Junie afhandel. Vul asb die 
vormpie in en laat dit op die toonbank in die 
voorportaal sodat ons net kan rekord hou van 
almal wat spaarboekies gevat het. Dit is ook 
„n ideale projek vir „n kleingroep om op 
hierdie manier betrokke te raak as elke gesin 
in die kleingroep „n boekie neem en vol maak. 
Kom ons toon so ons dankbaarheid vir die 
Bybel in ons eie taal.  

 

WAPENDRAERBEDIENING 
Ons dank die Here vir wapendraers wat bid vir 
ons leraars en gemeenteleiers. 
 

Daar is nog toewydingskaarte in die 
voorportaal asook poskaarte met die leiers se 
name op en gebedsgidse. 
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Ons dank die Here vir die ouderlinge 
vergadering en die leiers wat die strategiese 
plan en doelwitte wat die Vlamvat taakspan 
opgestel het, goedgekeur het en dit ten volle 
ondersteun. 

 

VLAMVAT-PROJEK 
(FANNING THE FLAME) 

 

Die kerkraad het by hul vorige vergadering die 
Vlamvat-strategie goedgekeur en ons gaan 
dus volstoom voort om ons (die hele 
gemeente) se doelwitte te bereik. Eersdaags 
gaan daar ŉ inligtingsblaadjie aan u uitgedeel 
word sodat u meer ingelig is rondom die 
projek. Gedurende die naweek van 14 - 16 
September word „n Gemeentelike werkswinkel  
aangebied waartydens elke lidmaat „n 
geleentheid sal kry om insette te lewer. Dit is 
ook baie bemoedigend dat die Briarswood-
gemeente in die VSA, waar die Fanning the 
Flame-projek sy oorsprong het, voortdurend 
vir ons gemeente bid.  
 
Die taakspan het strategiese doelstellings (wat 
ons graag wil bereik) opgestel vir elk van die 
geïdentifiseerde areas van uitnemendheid. 
Ons het saam met Richard Verreyne vergader 
om beplanning daaromtrent te doen. Vandag 
gee ons inligting oor die laaste drie areas van 
uitnemendheid (hierdie “areas” is uitgewys as 
gebiede waaraan gewerk moet word om dit 
meer effektief uit te leef in ons gemeente). 
Vandag gaan ons kyk na 
Kleingroepdissipelskap, Bekering sowel as 
ons Verbintenis aan die verlede: 
 

Strategie #7 - Kleingroepdissipelskap 
 

Omdat ŉ Gesonde Gemeente 
KLEINGROEPDISSIPELSKAP (onder hier-
die term verstaan ons die opdrag om deur 
kleingroepbediening mekaar te bedien om 
getroue volgelinge van Christus te wees) 
beklemtoon, sal ons… 
 

1. Toesien dat die Bedieningsdiensgroep en 
die ouderlinge op deurlopende basis die  
Bybelse beginsel van kleingroepebediening 
by lidmate inskerp en deurlopende poog 
om meer lidmate by kleingroepe in te 
skakel.  

2. Die Bedieningsdiensgroep taak om 
kleingroepe toe te rus in/vir die taak van 
dissipelskap oa verantwoordbaarheid, 
onderlinge vertroue en liefde. 

3. Deurlopende toerusting vir kleingroepleiers 
gee met betrekking tot die beginsel van 
dissipelskap en die toepassing daarvan in 
hulle kleingroepe. 

4. Die diensgroep vir Bediening na Buite taak 
om kleingroepe toe te rus om ŉ missionale 
ingesteldheid te ontwikkel en ŉ praktiese 
uitlewing daarvan te demonstreer deur 
spesifieke projekte in die gemeente en of 
gemeenskap. 

5. Deur die ouderlinge sorg dat die 
kleingroepleiers volledig inskakel by die 
ouderlinge en diakens se bedieningswerk 
en strukture. 

 

Strategie #8 - Bekering 
 

Omdat ŉ Gesonde Gemeente gereeld hom 
OPNUUT BEKEER, sal ons … 
 

1. Deur die bediening van die Woord (op alle 
vlakke) die gemeente toerus om ŉ 
ingesteldheid by elke lidmate te ontwikkel 
tot die verstaan van en praktiese uitleef 
van daaglikse bekering waaronder ook die 
bekering van die negatiewe waardes, 
onder andere ook eksklusiwiteit. 

2. Die gemeente bewus te maak van die 
sondige ingesteldheid dat die kerk net vir 
“grootmense” is en opregte bekering 
aanmoedig om die kerk ook as kerk van 
“kinders” in te rig. 

3. Die gemeente bewus maak van die sonde 
van formalisme en hoe om daarvan te 
bekeer. 

4. Die lidmate bewus maak van die gevaar 
van valse gerustheid en begelei na die 
behoefte om verdieping van elke lidmaat 
se geloof. 

 

Strategie #9 – Verbintenis aan verlede 
 

Omdat ŉ Gesonde Gemeente sy VERLEDE 
HERBESOEK, sal ons ..… 
1. Die stryd rondom die vrou in die amp en 

die impak daarvan op die gemeente in die 
verlede en toekoms verreken. 
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2. Die positiewe hoogtepunte en negatiewe 
laagtepunte van die verlede identifiseer en 
doelbewus bereken watter invloed dit op 
die toekoms van die gemeente uitoefen. 

3. Die veranderde demografie van die 
gemeente en gemeenskap bepaal en 
invloed daarvan op die bediening 
deurlopend verreken. 

4. Die gawes en invloed van elke vorige 
predikant op en in die gemeente bepaal en 
dankbaar dien hoe God die gemeente ook 
in die toekoms sal versorg deur die gawes 
wat Hy gee. 

5. ŉ Komitee aanwys om die 50-jarige 
Feesviering in 2020 te beplan sodat dit ŉ 
betekenisvolle rol kan speel in die Vlamvat 
bediening. 

6. In die beoordeling van die geskiedenis ook 
die realiteite van die hede verreken en hoe 
dit die bediening van die gemeente 
beïnvloed. 

In die volgende nuusbrief sal ons begin om 
verslag te doen oor ons vordering ten opsigte 
van die geïdentifiseerde areas van 
uitnemendheid. Ons vra u voortdurende 
voorbidding vir wysheid en insig vir die span 
wat die beplanning doen en dat die Heilige 
Gees in ons elkeen „n begeerte na „n waarlik 
Bybelsgesonde gemeente sal wek. 
Sou u enige vrae en/of voorstelle het – onthou 
dat die bostaande „n werksdokument is - 
skakel gerus met Ds Piet of Tom Larney wat 
die administrateur van die projek is. 

 
HULP MET GROND VIR 
TERREINOPVULLING 

Kan iemand dalk help met „n vrag opvulgrond 
vir ons kerkterrein of ons dalk verwys na 
iemand by wie ons sulke grond kan kry? Ons 
terrein benodig „n groot vrag opvulgrond om al 
die gate en ongelykhede op te vul sodat ons 
na die winter weer gras kan plant. Kontak ds 
Piet as jy kan help.  
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 

verjaar! 
Dinsdag, 12 Junie 
Sr Ans Viljoen (81)  082 681 1310 

Woensdag, 13 Junie 
Sr Belinda Bezuidenhout 072 907 2133 
Sr Elaine Els   072 908 2131 
Jsr Amber vd Walt 
 

Donderdag, 14 Junie 
Sr Adele Burger  082 561 7685 
 

Vrydag, 15 Junie 
Jbr Ruan Yssel  079 300 9215 
 

Saterdag, 16 Junie 
Sr Cindy du Plessis  082 255 2484 
Sr Riëtte Myburgh       083 412 9526 
Jbr Sebastian Pretorius      
Sr Surina Scholtz  072 566 9977 
 

KINDERFEES 2018 
Die Kinderfees vind hierdie jaar weer plaas na 
oorweldigende positiewe terugvoer vanuit die 
gemeenskap na 2017 se fees. Vir die sukses 
is dit nodig dat ons gemeente se lidmate deel 
is van die beplanning en ook deelneem in die 
week (1-5 Oktober net soggens van 07:00 tot 
13:30). 
Bid en besin asseblief hieroor en woon die 
beplanningsvergadering by op 14 Junie om 
18:30 in die Skuur. Indien jy nie hierdie 
vergadering kan bywoon nie en tog graag wil 
deelneem, kontak gerus vir Engela by 
0825567806. 
 

MY KIND EN CHRISTELIKE ONDERWYS 
Daar was die afgelope jaar verskeie sake wat 
ŉ direkte invloed het op die skoolonderwys 
van ons kinders, bv. die uitspraak van die 
Hooggeregshof in Junie 2017 wat bepaal dat 
openbare skole nie ŉ spesifieke godsdiens 
mag bevorder nie, asook druk op skole wat 
uitsluitlik Afrikaans as voertaal het. Ons sal op 
die lang duur in Potchefstroom nie hierdie 
verwikkelinge vryspring nie. 
Ouers van skoolgaande kinders en ander 
belangstellendes word uitgenooi na ŉ 
vergadering eerskomende Donderdag (14 
Junie 2018) om 18:00 (nm) in die Skuur by die 
Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Oos 
(Paryslaan). Die onderwerp is: "My kind en 
Christelike onderwys". Die voordele en 
beperkings van elk van die skoolmodelle gaan 
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bespreek word, naamlik openbare skole, 
privaatskole en tuisskoling. 
Die geleentheid word gereël deur Totius-
Akademie, ŉ plaaslike laerskool. Die 
onderwerp is veral van belang vir ouers van 
kinders wat aan die begin van hulle 
skoolloopbaan staan. 
 

 
WERKSGELEENTHEDE 

Die diakonie versoek dat lidmate wat opsoek 
is na werk, hul CV‟s na die kerkkantoor stuur.  
Lidmate wat werk het om aan te bied, word 
ook gevra om hulle inligting na die kerkkantoor 
te stuur. Die diakonie sal die inligting dan 
gebruik om te kyk waar hulle lidmate kan help.  
(kerkkantoor@oosdoppers.co.za) 
 
 

ONS NOOI JOU UIT NA DIE NASKOOLSE 
JONGMENSE SE BYBELSTUDIE-GROEP 

Enige naskoolse jongmense (werkendes/ 
studente/getroud/ongetroud): Is jy opsoek na 
'n Bybelstudie of kleingroep of plek waar jy 
geloof met ander jongmense kan deel? Kom 
sluit by ons "Elim-Bybelstudie" aan. 
Donderdagaande om 19:00-20:30 in die 
kerksaal in "Elim". Ons soek die Evangelie se 
antwoorde op relevante vrae!  
Kontak: Hanno- 072 105 3961 of Jaco- 083 
610 2421 
 
 

KENNISGEWINGBORD 
● Skoolverlaterskamp 8-13 Julie 2018 

 

 
BEROEPENUUS 

 BEROEPE ONTVANG 
·    Ds WJ Botha (Kobus) van Bloemfontein-
Noord na Durban-Noord. 

·Ds MH le Roux (Marco) van Newcastle na 
Kemptonpark. 

   

BEROEP BEDANK 
· Ds WJ Steyn (Willem) van Potchefstroom-
Die Bult na Vereeniging. 
 

 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

mailto:kerkkantoor@oosdoppers.co.za
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 Naudè en 

groep 10, Estelle v Hamburg 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 van der 
Walt en 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! 

 

GESOEK 
Dames wat panne/bakke huistoe geneem het moet dit ASB terug bring kerk toe.  
 
 

NAGMAALETE 

Baie dankie Anna Smith en die susters van Blok B wat vir ons die heerlike nagmaalete voorsit. 

 

SUSTERSAMEKOMS - SATERDAG 16 JUNIE  

Liewe suster, ons nooi jou hartlik uit om Saterdagoggend vanaf 9:00 saam 
met ons te kom kuier in die Skuur, vir hierdie kwartaal se 
Sustersamekoms. Skryf asb jou naam op die naamlys in die portaal van 
die Skuur sodat ons getalle het vir voorbereiding van die eetgoed. 

Tema: Nou is die regte tyd om jou gawes weer soos ‘n vuur aan te blaas. 

 

 

KWARTAALPROGRAM 

DATUM DAG TYD WIE WAT 

16-Jun Saterdag 09:00 Blok A Sustersamekoms 
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DIE BESTE LEERMEESTER 

2 Tim. 3:16 “Die hele Skrif is deur God geïnspireer 

en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, 

dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en „n 

regte lewenswyse te kweek,...” 

 

Skool is belangrik.  In die skool leer ons lees, skryf, 

somme maak en baie ander dinge.  Die rede waarom jy skool toe gaan, is om soveel moontlik 

te leer om jou vir die lewe voor te berei.  Wanneer jy kan lees, is dit makliker om werk te 

kry.  Wanneer jy „n werk het, kan jy geld verdien en jou gesin onderhou.  Om skool toe te 

gaan, is belangrik.  Maar die beste leermeester is die Bybel.  Leer soveel as wat jy kan in 

die Bybel, want hoewel dit belangrik is om Wiskunde te leer, is dit nog belangriker om God 

se Woord te leer. Jesus het gesê die ewige lewe is om God te ken (Joh 17 vers 3).  

 

Leer my alles wat U wil hê ek moet weet Here, ek is gretig om soveel kennis te kry as wat 

ek kan. Amen. 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 

 


