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22 Julie 2018 
 

VOORBIDDING 

                                          

 Ons dank ons Hemelse Vader vir die positiewe terugvoer vanaf die 

kerkraad  met betrekking tot die VLAMVAT proses en die 

bedieningstrategieë wat ons gemeente aan aandag wil gee. 

 

 Dank en lof aan die Here wat aan Sy kinders die oortuiging gee om te bid 

vir ons leiers.  

 

 Ons dank die Here dat ds Richard Verreyne (ons voorloper met die 

VLAMVAT) se operasie goed afgeloop het en vir sy herstel. 

 

 Ons dank die Here vir ons plaaslike gemeente, Potchefstroom-Oos en die 

gawes wat Hy vir ons gee! 
 

 

 

OGGENDDIENS: Prof. Naas Ferreira 

 

Vanoggend word die volgende lidmate in 

ampte bevestig: 

Ouderlinge: Br Pieter Pretorius en Br Chris 

de Bruyn 

Diakens: Sr Wilna Pretorius en br Willie van 

Vuuren  

 

Tema: Kom en vind die ware rus … in 
geloof … by God.   
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Die volk Israel was op die regte plek, maar 

met „n verkeerde gesindheid (Agtergrond – 

Numeri 14). Hulle kon die Beloofde Land al 

uit die verte sien – Kanaan is alles wat God 

belowe het. Die verspieders het dit bevestig. 

Tog – hoe hartseer! As gevolg van ongeloof 

kon hulle nie ingaan nie. So naby en tog so 

vêr. Hulle ongeloof maak dat hulle terug 

moet gaan na die onrustigheid van die 

woestyn … om te sterwe. Sonder geloof sal 

God se rus nie gevind word nie.  
 

Alle mense is opsoek na rus. „n Lang 

vakansie kan dit nie regtig bring nie. By die 

vleispotte van Egipte (waarna so baie mense 

terug-verlang) is dit beslis nie te vinde nie. 

Dit word in geloof gevind. Dit is „n rus – van 

die hart. Dit is „n verlang na die volmaakte 

van die Paradys. Dit word alleen gevind in 

God se teenwoordigheid en onder Sy 

Herderlike versorging. En God roep ons om 

dit in ontvangs te neem. Nie eendag nie – 

nou … hier … vandag. Luister na Psalm 95. 

Kom … tot rus!  
 

Ontmoetingsdiens 

Intreelied: Lied 163 (Soos „n wildsbok);  

Votum, Seën;  Loflied: Ps 95-1: 1, 2 en 3;   

Geloofsbelydenis: Voorlesing en sang uit  

Sb 27 (al die verse) 
 

Verootmoedigingsdiens 

Wet: Voorlesing en sang uit Sb 26 (Al die 

verse);  Antwoord op die Wet: Sing  

Sb 26:11;  Gebed 
 

Woorddiens 

Skriflesing: Psalm 95 

Teks: Hebreërs 4:11 

Sing: Ps 95-1: 4;  Woordverkondiging; 

Bevestiging van kerkraadslede; Seënbede 

Ps 134-1: 4 

Antwoorddiens 

Gebed;  Liefdesgawes;  Slotsang Lied 203: 

1-4 (Loof die Here al wat lewe);  Seën;  

Amenlied Sb 13-3. 

 

  GROEPBEDIENING 

Ons Woordbediening vind vanaand in 

kleingroepe plaas. Daar kom ook „n groep 

om 17:00 by die kerk bymekaar. 

  
 

MEELEWING 

● Nansi de Klerk (Groep 1 - 072 199 6339) 

is steeds in Pretoria-Oos Hospitaal. Die 

longontsteking waarmee sy opgeneem 

is, is nou onder beheer. 
 

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, Magdaleen 

Venter, 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 

Marian de Kock (082 950 4358) en  

Earnest de Vries (082 903 8422). 
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PROGRAM VAN DIE WEEK 

Vandag 

09:00 Gebedsgroep 

09:30 Oggenddiens 

 Kleuterbediening 

 Katkisasie, les 14  

 Tee en Koffie in die Skuur 

10:40 Buitengewone kerkaads- 

          Vergadering in konsistorie 

Groepbediening 
 

Maandag 

GEEN Bestuursdiensgroep vergadering 

17:15 Finansies: Tel 

17:30 Diakoniedagbestuur 
 

Dinsdag 

18:00 Katkisasie gr 11 
 

Woensdag 

17:30 Katkisasie Gr 8 - Jaco Lemmer 

17:30 Katkisasie Gr 10 - Herman Stavast 

18:30 Bybelstudie: Klipdrif 
 

Donderdag 

18:30 Kinderfees 

 

AFKONDIGINGS 

•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid  

   (Zapper betaalmetode beskikbaar)  

•  Gawe by die deure vanoggend vir TOPIA. 

•  Gawes volgende Sondag vir die Diakonie. 

•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  in  

   die bussies by die deure. 

•  Diensbeurte: Groep 4 en 5. 

 

DS PIET LANGVERLOF REëLINGS:  

2 Julie - 3 September 

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 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).  

 

GAWEVEILING:3 AUGUSTUS  

Die Oosdoppers hou gawevei-

ling, Vrydag 3 Augustus! 

Skenk asb vir ons jou gawes 

op die lys in die voorportaal 
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van die Skuur - ons het jou gawes nodig om 

van hierdie geleentheid „n sukses te maak. 

Kom geniet „n heerlike “kuier-aand” met sop 

en brood en „n pittige afslaer! 

 

Skakel gerus vir Christo van der Walt (083 

644 6194), Rieëtte Venter (082 898 4197) of 

Adéle (082 532 9768) met enige navrae. 

 

Baie dankie dat ons weer soos in die verlede 

op u ondersteuning kan staat maak.  

Gaweveiling span 

 

KINDERFEES 2018 

Ons Kinderfees is om die draai en ons spring 

nou aan die werk. 

Hoekom ons? - want dit is ons Oosdoppers 

wat hierdie geleentheid aan die kinders in 

ons gemeenskap bied. Daar sal dikwels so 

'n oproep in die Dienelkander verskyn vir 

hulp. 

Komberse:  Daar word ou komberse benodig 

wat ons gaan oortrek vir die kinders om op te 

sit wanneer hulle in groepies in die skuur 

vergader. 

Maak van vlaggies: Susters wat kan stik. Die 

papiervlaggies wat ons verlede jaar gebruik 

het gaan tot niet wanneer daar wind en reên 

is. Ons wil nou materiaalvlaggies maak wat 

omgestik word. Daar is baie meters vlaggies 

nodig en hierdie stikkery sal moet begin. 

Skakel asseblief vir Engela (0825567806) 

 

 

VERJAARSDAE 

Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 

verjaar! 

Sondag, 22 Julie 

Sr Hester Freeke       072 902 5550 

Br Jan Hendrik Visagie      073 390 1914 

 

Maandag, 23 Julie 

Br Peet du Plooy       076 573 8250 
 

Dinsdag, 24 Julie 

Sr Charlene Sharpley      082 745 7811 
 

Woensdag, 25 Julie 

Sr Anelle Venter       076 521 7696 
 

Donderdag, 26 Julie 

Br Hendrik vd Walt      079 022 2526 

Sr Jacoba v Rooy (70)      083 507 8567 

Br Dawie v Zyl       082 774 7936 

Br Jaco Venter       082 766 9153 
 

Vrydag, 27 Julie 

Jsr Lindsey de Kock       
 

Saterdag, 28 Julie 

Br Paul du Plessis (76)      084 504 6640 

Jsr Tiarie Joubert       

Jsr Ariana v Deventer 

Br Ab Yssel (89)       082 078 4608 

 

PREEK: VOORSPOEDSTEOLOGIE 

Na aanleiding van baie navrae oor die 

Voorspoedsteologie en die geweldige groei 

van die CRC kerk (Christian Revival 

Church) in Potchefstroom, gaan prof Naas 

Ferreira volgende Sondagaand hierdie saak 

in die prediking aanspreek. Daar sal ook na 

die aanddiens geleentheid wees vir vrae en 

bespreking oor die saak van 

Voorspoedsteologie. 

  

BORG-’N-BYBEL-PROJEK 

Harvester Ministries 

Handig asb u “R5-Bybelboekies” in sodat 

ons hierdie projek kan afhandel. Ons projek 

sluit 29 Julie af! 

Die Bybels sal vir gelowiges in Mosambiek 

gegee word (In hulle eie taal). 

Baie dankie vir u ondersteuning vir hierdie 

belangrike saak. 
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KERKLIKE TYDSKRIFTE 

Die kerklike tydskrifte vir Julie 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. 

Ons herinner jou ook weer dat jy elektronies 

op die kerklike tydskrifte kan inteken teen 

„n baie goedkoper tarief en dan kan jy dit op 

jou rekenaar of tablet lees.  

 

 

KENNISGEWINGBORD 

● Volledige verslag vanaf  

      Koningskinders 

● Advertensie: Ekstra klasse 

● Psalms in Beeld: Kuns, Klank en Lied 

● Markdag, Amelia Nasorgsentrum:  

      28 Julie 

 Cachet Kampus Basaar - 27 & 28 Julie 

 

 

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.  

 

KONTAKBESONDERHEDE: PREDIKANT, 

HULPDIENS & KANTOOR 

Hulpdiens:  

Ds. Pieter vd Walt: 082 851 3637 en prof. 

Herrie v Rooy: 083 700 3933 

Skriba: Frans du Preez 082 834 2120 

Kerkkantoor: Adele 018 290 7690 

Kosterspaar: Johan 061 336 7255 en  

                     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: Riana Heystek en 

groep 7, Chanelle v As en groep 16, Susan Lourens en groep 29,  asook Annarie Oelofse en 

groep 36. 

 

Volgende week skink Marlise Styger en groep 8, Ina Jordaan en groep 17, Marike Grobler en 
groep 30, asook Marie du Plessis en groep 37 se susters, tee. Baie dankie julle! 

 

 

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. 

 

 

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 neersit. Die geld word 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 

Huis Anna Viljoen se basaar skuif na September - ons sal graag weer op u wil staatmaak om 
ons te help met poedings vir die geleentheid. Sodra ons die nuwe datum het, sal ons dadelik 

reëlings deurgee. 
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KINDERFEES: 1-5 OKTOBER 2018 - hulp met kosvoorbereiding 

Ons bied die jaar weer die Kinderfees aan om aan ons gemeenskap se 
kinders die geleentheid te gee om die Here te leer ken. Ons benodig hulp 
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. 

 

BEDERFBOKSE 

Ons vra dat die susters wat „n “bederfboks” by haar het dit asb aan die einde van die 

maand (29 Julie) in die voorportaal van die kerk sal los indien jy dit nog nie aan 

iemand anders kon oorhandig nie.  Ons sal dit dan weer verder aanstuur. Baie dankie. 

 

KWARTAALPROGRAM 

DERDE KWARTAAL 

DATUM DAG TYD WIE WAT 

Jul-Aug - - Almal Cansaprojek 

31-Jul Dinsdag 18:00 Groepsusters Groepsustersvergadering 

03-Aug Vrydag 18:30 Naamlys Gaweveiling & kuieraand 

14-Aug Dinsdag 18:30 Blok D Sustersamekoms 

09-Sep Sondag 19:00 Blok C Ouderlingverversings 

16-Sep Sondag 12:00 Blok A Nagmaalete 
 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 
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Baie welkom terug na ‘n lekker winter-vakansie maats! Om net seker te maak almal het 

genoeg vitamine om julle teen die koue van die winter te beskerm, besoek ons vandag ‘n 

groente-en-vrugte-padstal!    Sterkte vir die kwartaal! 

 

Op 'n muur by 'n groente-en-vrugte-padstal staan dié versie: 

 

                                     Pit-kos vir elkeen...  

Pampoen, moenie Komkommer nie en sing ‘n Litchi vir ons 

Heer! Jy is Sy Uie kind, Sy oog-Appel! Laat jou Kersie vir 

Hom brand, want so by my Kool, onse Liewe Heer sal jou op-

Raap en jou bewaar, al is jou naam Pieter of Sielie! Hy sal nooit Rissie, 

in Sy arms het Hy jou Beet, met Sy liefde be-Aarbei 

Hy jou! Al is jy soms harde-Koejawel, sal Hy jou nie 

uit Sy hart Skorsie. Daar is jy vir ewig in-Gewortel!! 

 

 

 

 


