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24 Junie 2018 
 

 

OGGENDDIENS: Ds Pieter vd Walt 
 

Tema: Wandel deur die Gees  
 

Hoe lyk jou lewe? ‘n Belangrike vraag vir 
ouers, vir elke volwassene, vir jongmense en 
kinders. Waaraan meet jy jou lewe? Wat is 
die beginsel wat van toepassing is? 
  
Paulus gee in ons teks ‘n baie belangrike 
uitspraak: “Wandel deur die Gees …” (1953-
vertaling); “Laat julle lewe deur die Gees van 
God beheers word” (1983-vertaling).  God is 
in beheer van ons lewens.  Deur sy Heilige 
Gees is Hy elke dag by ons en in ons lewens 
aanwesig en beveel Hy ons: “wandel deur 
die Gees”.  Doen ons dit, dan verbly ons 
God die Heilige Gees; doen ons dit nie, dan 
bedroef ons God die Heilige Gees. 
  
Jou lewe moenie deur jouself beheers word 
nie, ook nie deur geld of geluk of deur ‘n 
sondige wêreld nie.  Luister na wat die Gees 
vir jou wil sê deur die Woord van God en 
lewe as ‘n Geesvervulde mens. 
  
Dit is ‘n baie moeilike opdrag, te meer omdat 
die Gees en die vlees direk teenoor mekaar 
staan. 
   
Lofsang met die oog op die erediens 
Lied 203:1,2,3 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps 18-1:1,14 (Tweede melodie); 
Votum; Seën; Loflied Ps 33-1:1,2 (Tweede 
melodie); Geloofsbelydenis: 12 Artikels; 
Sing Sb 14-1:1 
 
Verootmoedigingsdiens  
Wetlesing (Ex 20); Sing Sb 8-1:1,2; Gebed 
  
Woorddiens 
Skriflesing: Galasiërs 5:13-26 
Teks: Galasiërs 5:16 
Sing Sb 8-3:1; Woordverkondiging 
  
Antwoorddiens 
Sing Ps 40-1:2,4; Gebed; Liefdegawes; Sing 
Lied 245:1,3; Seën; Amenlied Sb 13-2. 
     

Aanddiens: Prof Naas Ferreira 
 
Tema: Kyk, die Koning het 'n deur 
oopgemaak. 
 

In die boek Openbaring kry ons 7 
getuigskrifte wat Jesus Christus aan Sy kerk 
(gemeentes) op aarde skrywe. Dit is die 
kerk van die laaste dae (die tyd tussen 
Jesus Christus se hemelvaart en 
wederkoms) – presies die tyd waarin ons 
vandag lewe. Die meerderheid van die 
getuigskrifte (6) het grootliks ‘n ‘negatiewe 
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getuienis’ oor daardie gemeente se 
geestelike toestand. Die kerk van die laaste 
dae moet baie beslis daaruit leer.   
  
Die brief aan die gemeente in Philadelphia 
het egter ‘n veel positiewer stemming. Die 
gemeente het wel in uiters moeilike 
omstandighede gelewe, maar Jesus Christus 
het vir hulle ‘n deur oopgesluit wat niemand 
weer kan toesluit nie. Die moeilike 
omstandighede wat hulle elke dag in die 
gesig gestaar het, het nie hulle roeping as 
gemeente benadeel nie. God bevestig – 
midde in die moeilike omstandighede die 
‘oop deur’ wat hulle met volharding moet 
deurgaan in hulle bediening. 
  
As gemeente van Jesus Christus moet ons 
nie huil en wroeg oor deure wat dalk besig is 
om toe te gaan nie. God is in beheer en ons 
moet die deure wat God genadiglik oopsluit 
raaksien en roepingsgetrou volhard in ons 
bediening. 
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied Lied 159: 1, 2 en 3; Votum; Seën; 
Loflied: Lied 190: 1, 2 en 3; Gebed     
 

Woorddiens 
Skriflesing: Openbaring 3: 8 - 13 
Sing: Lied 151: 1 en 2; Woordverkondiging 
 

Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes; Slotsang Sb 15-7: 1, 2, 
5 en 6; Seën; Amenlied Sb 13-3. 

 

 
MEELEWING 

● Prof Bert Floor (Groep 28 - 083 388 
1250) sterk steeds aan in Multisorg 
Hospitaal.   

● Elmien Halgryn (Groep 38 - 083 566 
7683) se knieprosedure het goed 
afgeloop.  

● Jan van Jaarsveld (Groep 19 - 081 212 
3729) se pa verswak daagliks en ons dra 
die gesin aan die Here op.  

● Estette Bredenkamp (Groep 23 – 
082 865 4381) het geval en verskeie 
beserings opgedoen. Sy ervaar ook nog 
baie ongemak na laserbehandeling van 
haar oë. Sy sterk tuis aan. 

● Krause van der Walt (Groep 29 - 082 788 
5910) se moeder is op 97 jaar oorlede en 
sy is Vrydag begrawe.  

 

Ons bid dat die Here 
beterskap/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, 
Bert Floor, Jacoba v Rooy, Grobbie Grobler,  
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 
Hendrik vd Walt (079 022 2526) 
 

PROGRAM VAN DIE WEEK 
Vandag 
09:30 Oggenddiens 
 Geen Kleuterbediening 
 Geen Katkisasie  
 Tee en Koffie in die Skuur 
06:00 Aanddiens 
 

Maandag 
17:15 Finansies: Tel 
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DIE VOLGENDE LIDMATE WORD AAN 
DIE GEMEENTE VOORGEHOU TER 

APPROBASIE 
Ouderlinge:  Brs Pieter Pretorius,  Pieter  
       Bredenkamp en Chris de Bruyn. 
Diakens: Brs Meyer Joubert en Gerrit  
       Jansen van Rensburg, asook  
       Sr Wilna Pretorius.  

 
AFKONDIGINGS 

•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid  
   (Zapper betaalmetode beskikbaar)  
•  Gawe by die deure vanoggend vir die  
   Diakonie. 
•  Gawes volgende Sondag vir die  
   Ekumenisiteit: Buitelands. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  in  
   die bussies by die deure. 
•  Diensbeurte: Groep 36 en 37. 
 

GKSA SE GETUIENIS AAN DIE 
REGERING INSAKE  

GRONDONTEIENING SONDER 
VERGOEDING 

Ons kerk het deur middel van ons “Deputate 
Getuienis teenoor die Owerheid” ook hierdie 
week ‘n voorlegging aan die regering 
gemaak met betrekking tot hierdie 
sensitiewe saak. Dit is baie belangrik dat die 
kerke ‘n Skrifgefundeerde beginselstandpunt 
aan die owerheid deurgee en so ook 
deelneem aan die debat. Lidmate wat die 
volle dokument wil ontvang kan dit per e-pos 
by Adele aanvra.  
 

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  
          Woensdagoggend Bybelstudie-     
          groep 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 
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het. Engela van der Walt 
(Kinderfeesbediening) en Prof Naas 
Ferreira neem van die klasse waar.  

5. Die weeklikse Dinsdagoggend 6:00 
Mannegroep aan huis 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).  

 
BORG-’N-BYBEL-PROJEK  

Harvester Ministries 
Ons herinner u om asb so gou as moontlik u 
“R5-Bybelboekies” vol te maak en in te bring 
sodat ons hierdie projek teen die einde van 
die maand kan afhandel. 
Daar is vanoggend nog ekstra boekies in die 
voorportaal van die kerk beskikbaar vir 
lidmate wat nog donasies wil gee om Bybels 
te borg. Die Bybels word gereed gemaak om 
vir gelowiges in Mosambiek af te lewer sodat 
hulle die Bybel in hulle eie taal kan hê. Baie 
dankie vir u ondersteuning vir hierdie 
belangrike saak. 
 

GAWEVEILING – 3 AUGUSTUS  
Ongeveer 9 jaar gelede het ons met groot 
vrug die eerste gaweveiling in die gemeente 
gehou. Dit was baie groot pret en dis nou 
weer sulke tyd. Op 3 Augustus gaan ons 
weer ‘n gaweveiling hou. Die doel met die 
veiling is om fondse vir ons gemeente in te 
samel asook om gesellig saam te wees. Die 
gaweveiling werk as volg: Elke lidmaat in die 
gemeente is geseënd met gawes wat God 
aan ons gegee het. So kan elkeen wat sy 
weg oopsien, van sy gawes skenk om op die 
veiling te verkoop. Ons wil dit graag 
benadruk dat dit nie ‘n witolifant of 
skrootveiling is nie.  
 

As ‘n lidmaat byvoorbeeld die gawe ontvang 
om houtwerk te doen, dan skenk hy/sy ‘n 
handgemaakte hout item wat verkoop kan 
word. ‘n Ander persoon het dalk die gawe 
ontvang om beskuit te bak en so ‘n persoon 
skenk 5 kg of meer beskuit om te verkoop. 
As jy so geseënd is om ‘n vakansiehuisie by 
die see/elders te hê, kan jy dalk ‘n week of 
twee skenk om te verkoop.  
 
Jy kan ook professionele dienste aanbied 
wat ons kan verkoop soos wiskundeklasse, 
opstel van testamente, doen van boeke, 
ens. Ons hou dan ‘n veilingaand met iets te 
ete en te drinke en terwyl ons gesellig saam 
verkeer, veil ‘n bekkige afslaer die gawes 
op. Alles word verkoop sonder reserwe 
pryse. Kom, broeder en suster, ons gaan 
kyk ‘n bietjie wat se gawes ons het om te 
verkoop en dan skenk ons wat ons het.  
 
Skakel gerus vir Christo van der Walt by 
0836446194, Rieëtte Venter by 0828984197 
of Adéle by die kerkkantoor as jy iets wil 
skenk vir die veiling of meer inligting wil hê.  
Daar is vandag ‘n lys op die tafel in die 
voorportaal van die Skuur waarop jy jou 
gawes kan “skenk”. 
Baie dankie dat ons weer soos in die 
verlede op u ondersteuning kan staat maak.  
Die Gaweveiling span. 

 
VERJAARSDAE 

Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 
verjaar! 

Sondag, 24 Junie 
Sr Marijke Faught          072 216 1447 
 

Maandag, 25 Junie 
Sr Therese Coetzee      082 334 9064 
Jbr Sarel-Francois Haasbroek 
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Dinsdag, 26 Junie 
Br Janus Kruger       076 215 1351 
Br Thys Kruger       083 675 4887 
Br Jurgen Schreck            071 378 0203 
Sr Wilmarie vd Merwe      083 379 9154 
Sr Lynette vd Walt            083 321 6378 
 

Woensdag, 27 Junie 
Sr Elsabe Labuschagne       083 993 7565 
Br Thomas vd Berg      072 448 9932 
 

Vrydag, 29 Junie 
Br Steven Bezuidenhout     
 

Saterdag, 30 Junie  
Jsr Annelie v Vuuren 
 

DIE BYBEL IN AFRIKAANS: 85 jaar 
 

Vir die lidmate wat die aanbieding oor die 
Bybel in Afrikaans misgeloop het, is hier so 
bietjie inligting. Kontak gerus Groep 39 as jy 
meer wil weet.  
 

Noodsaaklikheid van Bybelvertaling 
Oorspronklike tale: Grieks, Hebreeus 
Genesis 1:1 in Hebreeus 

ֶרץְּבֵראִׁש֖  ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱא�ִה֑ ית ָּבָר֣  
Bereesjit bara elohim et hasjamayim we’et 
ha’arets 
In die begin het God die hemel en die aarde 
geskep 
 

Genesis 1:1 in Grieks 
Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν 
En argei epoiesen ho theos ton oeranon kai 
ten ghen 
In die begin het God die hemel en die aarde 
gemaak 
 

Genesis 1:1 in Latyn (Middeleeue) 
In principio creavit Deus caelum et terram 
In die begin het God die hemel en die aarde 
geskep 

 Johannes 1:15 en 16 in verskillende 
vertalings 
1983 
15 Johannes getuig van Hom en roep uit: 
“Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: 
Hy wat ná my kom, is my vóór, want Hy 
was voor my reeds daar.” 
16 Uit sy oorvloed het ons almal genade 
op genade ontvang. 
Statevertaling 
15 Johannes getuigt van hem, en heeft 
geroepen, zeggende: deze was het, van 
welken ik zeide: die na mij komt, is vóór mij 
geworden: want hij was eer dan ik. 
16 En uit zijne volheid hebben wij allen 
ontvangen, ook genade voor genade. 
1933 
15 JOHANNES getuig van Hom en roep en 
sê: Dit was Hy van wie ek gesê het: Hy wat 
ná my kom, is my voor, want Hy was 
eerder as ek. 
16 En uit sy volheid het ons almal 
ontvang, ja, genade op genade. 
1953 
15 JOHANNES getuig van Hom en roep en 
sê: Dit was Hy van wie ek gesê het: Hy wat 
ná my kom, het voor my geword, want Hy 
was eerder as ek. 
16 En uit sy volheid het ons almal 
ontvang, ja, genade op genade. 
Direkte vertaling (Fase 3) 
15 Johannes getuig oor Hom en roep uit: 
“Hý is die Een van Wie ek gesê het, ‘Hy wat 
ná my kom, is my voor, omdat Hy die 
eerste was.’ ” 
16 Uit sy volheid het ons almal genade 
ontvang — ja, genade op genade. 
Die Bybel vir almal 
15 Johannes het vir die mense vertel van 
die Woord. Hy het gesê: “Hy is die Een, ek 
het van Hom gepraat toe ek vir julle gesê 
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het: ‘Iemand sal kom nadat ek gekom het. 
Maar Hy is belangriker as ek, want Hy was 
daar lank voor my.’ ” 
16 Die Woord is vol genade. Ons het 
genade gekry van Hom, baie genade. 
  
 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) 
 
 

KERKLIKE TYDSKRIFTE 
Die kerklike tydskrifte vir Junie is in die 
kerkkantoor beskikbaar vir lidmate wat 
daarop ingeteken is. Intekengelde vir die 
tydskrifte vanaf 1 Julie 2018 tot 30 Junie 
2019 is op die kennisgewingbord beskikbaar. 
 

 
KENNISGEWINGBORD 

● Skoolverlaterskamp: Nooitgedacht,  8-
13 Julie 2018 

 
 

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 BARMHARTIG-
HEID (DIAKONIE) 
 ZAPPER 
(Selfoon 
toepassing) 

 
Hierdie QR 
simboolkode is 
gekoppel aan die 
Diakonie se 
rekening en slegs 
bydraes vir Barmhartigheid 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


 7 

           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: Johanna Venter en 
groep 3,  Elmien Halgryn en groep 12, Cornè Geyer en groep 22, asook Annetjie Vermeulen en 
groep 32. 

Volgende week skink Marlise Styger en groep 4, Ria Robberts en groep 13, Nelleke du Toit en 
groep 24, asook Carina Smits en groep 33 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! 

 
POEDINGTAFEL: HUIS ANNA VILJOEN, 27 JULIE 2018 

Dames ons gemeente neem weer die poedingtafel tydens Huis Anna Viljoen se 
basaar om hulle te help met hierdie fondsinsameling. Ons Oosdoppers is bekend vir 

heerlike poeding maak en moedig julle aan om lekker basaarpoeding te maak, bv. Koekstruif, 
skuimjellie, ens. Verkieslik koue poedings. 

Skryf asb jou naam op die lys in die voorportaal van die Skuur indien jy vir ons kan help om 
poeding te maak vir die geleentheid. 
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KINDERFEES: 1-5 OKTOBER 2018 - hulp met 
kosvoorbereiding 

Ons bied vanjaar weer die Kinderfees aan om aan ons gemeenskap 
se kinders die geleentheid te gee om die Here te leer ken. Ons benodig hulp om ons te help met 
voorbereiding van die kos vir die kinders vir die week. Skryf asb jou naam op die lys in die 
voorportaal van die Skuur indien jy bereid is om hiermee te help. 

 
 

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 

 


	Skakel Pierre Viviers vir die volgende regsdienste:

