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2 September 2018 
 

OGGENDDIENS: Prof Sarel van der Walt 
 

Tema:  Gelouterde hoop. 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied: Lied 205 : 1-3; Votum; Seën; 
Loflied: Lied 184: 1-4; Geloofsbelydenis:                  
12 Artikels; 
 
Verootmoedigingsdiens 
Wet: Eksodus 20 (1983 Afrikaanse 
Vertaling); Sing: Ps 79-1: 5, 6, 9 (tweede 
melodie); Gebed 
 
Woorddiens 
Skriflesing: 1 Petrus 1: 3-21 (1983 
Afrikaanse Vertaling) 
Teks: 1 Petrus 1: 7 (1983 Afrikaanse 
Vertaling) 
Sing:  Ps 23-1: 1, 2; Woordverkondiging 
 
Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes; Slotsang: Sb 18-6: 1-5; 
Wegstuurseën; 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 
● Salomi Lubbe (Groep 9) is Vrydag 

oorgeplaas na Potchefstroom. Sy sukkel 
steeds met geheueverlies. Haar seuntjie, 

Sakkie word Dinsdag om 12:00 uit die 
Geref. Kerk, Klerksdorp-Noord begrawe. 

● Dirk Lubbe (Groep  19 - 082 771 9245) 
sterk tuis aan na sy skouer-operasie. 

● Magdaleen Venter (Groep 24 - 082 306 
8940) ondergaan nog verskillende 
toetse. 

● Oom Johan Coetzee (Koster Groep 4 - 
061 336 7255) se broer is die afgelope 
week oorlede en word Dinsdag in 
Sasolburg begrawe.  

● Hendrico v Rooyen (Groep 16 - 073 909 
9296) gaan steeds gebuk onder 
gesondheidsprobleme. 

● Tannie Riekie Schutte (Groep 1 - 079 
669 1588) het geval en haar heup erg 
gekneus. 

● Simon du Plooy (van Myra, Groep 18 - 
082 453 8630) het ‘n hartaanval gehad 
en toetse ondergaan om te besluit hoe 
groot die skade is en wat hulle gaan 
doen. Hy is nog in die hospitaal. 
 

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 
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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   
Rina Seyffert (072 429 9247) en  
Marthie Schoeman (082 920 7082) 
 

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

Kleuterbediening  
Katkisasie Les 19 

 Tee en Koffie in die Skuur 
Groepbediening 
 
Maandag 
18:30 Finansdiensgroep 
 
Dinsdag 
18:00 Katkisasie gr 11 
 
Woensdag 
17:30 Katkisasie Gr 8 - Jaco Lemmer 
17:30 Katkisasie Gr 10 - Herman Stavast 
 
Donderdag 
18:30 Ouderlinge: Blokvergadering 
 
 

AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid  
   (Zapper betaal-metode beskikbaar)  
•  Gawe by die deure vanoggend vir Trans-  
   Oranje (Streeksinode). 
•  Gawes volgende Sondag vir die  
   Teologiese skool: Publikasies. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  in  
   die bussies by die deure. 
•  Diensbeurte: Groep 16 en 17. 
 
 
 
 

Ons bid saam  
 

Dankie Here 
Dat U ons aanspoor om aan te hou bid en nie 
moedeloos te word nie. (Lukas 18:1) 
Dat U ook vir ons bid. (Joh.17:9,10) 
Dat U gebede verhoor en dat leiers reeds 
daarvan kan getuig. 
 

- Ons bid vir eenheid in Christus in ons 
gemeente (Ef. 4:3-6) en onder 
Christelike kerke in die algemeen 

- Help ons om mekaar se hartseer 
(gebrokenheid) en vreugdes te deel in 
die wete dat ons almal afhanklik is van 
Christus se reddende genade. 

- Ons bid vir die voorbereiding van die 
Geestelike Fondasies dagseminaar die 
15 September 2018. Maak ons gewillig 
en bereid om by te woon en te leer. 

- Ons bid vir die beplanning en die 
uitvoer van die kinderfees vroeg in 
Oktober. Mag dit alleen wees tot eer 
van U naam en die uitbreiding van U 
koninkryk! 

- Ons bid vir ons kinders, die wat nog nie 
in die skool is nie, hulle wat skoolgaan 
en ons jongmense. Laat ons ouers, 
kategete en leiers hulle reg leer en lei 
sodat hulle mag groei in hulle kennis 
van U en hul liefde vir U en vir mekaar. 

- Ons bid vir die beplanning, besinning en 
die uitvoer van ons jeugbediening. 

 

Wapendraergebede: 
 Ons dat U elke leier sal lei tot ware en 

volkome vertroue in U. 
 Ons bid vir verdieping in hul 

gebedslewe en hul persoonlike 
verhouding met U. 

 Ons dat elke leier sal lei volgens U wil 
(dit is so duidelik in U Woord) 

 Dankie Here dat U betrokke is by 
elkeen van hul lewens! 
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Kontak asb. kerkkanttoor@oosdoppers.co.za 
of elsiecferreira@gmail.com vir 
gebedsversoeke of gebedsverhorings! 

 
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 

verjaar! 
 

Sondag, 2 September 
Sr Lu Erasmus       082 553 6040 
Jbr Benjamin Terblanche    
 
Dinsdag, 4 September 
Sr Chrisda du Plooy      018 290 6738 
 
Woensdag, 5 September 
Sr Lallie v Zyl (75)              072 141 8316 
Sr Elna Visagie       082 329 5450 
 
Donderdag, 6 September 
Br Gerhard Turkstra      082 786 9528 
 
Vrydag, 7 September 
Sr Isabel Bouwer       072 453 0975 
 
 

DIAKONIE 
Liewe gemeente, die Diakonie se finansies 
bly onder groot druk omdat daar op ‘n 
gereelde basis groot behoeftes in ons 
gemeente is waarna hulle omsien.  
Ons rig daarom ‘n ernstige beroep om 
lidmate aan te spoor om vir die Diakonie 
finansieël by te dra. 
 

DIE VLAMVAT-PROJEK:  
TWEE DINGE OM TE ONTHOU 

Ons het nou al baie keer vertel en geskryf 
oor ons Vlamvat-projek, wat baie goed vorm 
aanneem.  Hier is nog twee dinge vir u 
aandag: 
1. Ons het 'n brosjuretjie saamgestel met 

agtergrond oor die projek en ook 'n kort 
uiteensetting oor die verskillende projekte 
in ons strategiese plan wat ons wil 
aanpak.  Daar lê van die brosjures op die 
kas bo-op die kluis in die portaal.  Vat 

gerus een daarvan en bring uself op 
hoogte van die mooi dinge wat beoog 
word. 

2. 'n Baie mooi geleentheid word beplan vir 
Saterdag, 15 September in ons kerksaal 
en u word almal hartlik daarheen 
uitgenooi (dit duur van 08:30 tot 15:30).  
Dit is die Geestelike Fondasies 
Dagseminaar wat telkens by kerke 
aangebied word as deel van die Vlamvat-
projek.  Ds. Richard Verreynne, wat ons 
hierin begelei en met wie ons al 'n hartlike 
band opgebou het, bied dit aan.  Daar is 
sessies oor: 

• Gesonde Gemeente – Lewe en 
Oorvloed 

• Christus ons Alles in Alles 
• God bo Alles ons Passie! 
• Verstaan Genade!  Bou op 

Genade! 
• Christen en Gemeente 

Die beplanning is voorlopig dat ons 
Nagmaalete vervang word met 'n 
vleisbraai die middag na die afloop 
van die dag se program.  Ons sal u 
nog verder op hoogte hou van die 
beplanning.  Maak solank 'n knoop in 
u oor vir die datum. 

 
VLAMVAT:  HOëRSKOOLJEUG 

Binne ons kerk se Vlamvatstrategie verdien 
die hoërskooljeug net so 'n belangrike plek 
soos al die ander bedieningsgroepe.  Die 
hoërskooljeug is op 'n belangrike fase in 
hulle geloofslewe waar ons as gemeente 
saam, hulle moet intrek, aktiveer en deel 
moet maak van ons totale geloofsbestaan 
as 'n gemeente.  Die saak gaan nie 
halsoorkop aangepak word nie.  Daar gaan 
ernstig gebid, besin, gedink, gepraat en 
geluister word - veral geluister word na ons 
hoërskooljeug self - alvorens ons hier 'n 
strategie gaan formuleer en implimenteer. 
  
Daar is reeds 'n kerngroep lidmate wat 
aangedui het dat hulle by hierdie bediening 

mailto:kerkkanttoor@oosdoppers.co.za
mailto:elsiecferreira@gmail.com
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diensbaar wil wees, maar ons benodig nog 
broers en susters om saam met ons die pad 
te stap.  Hiermee dus 'n oop uitnodiging aan 
alle lidmate wat graag ook hierby betrokke 
wil raak en bydraes en insette wil lewer.  U is 
meer as welkom. Ons eerste 
beplanningsvergadering sal Dinsdag 11 
September om 17:00 in die Skuur plaasvind 
Kontak gerus vir  Chris de Bruyn by 082 855 
7962 
 

"VLAMVATSPAN VIR NASKOOLSE 
JONGMENSE" 

As deel van ons kerk se Vlamvatstrategie 
moet ons weer besin oor die bediening van 
naskoolse jongmense. Hiervoor het ons ‘n 
span van 5 lede bymekaar getrek om ons in 
die proses te lei. Oor die volgende klompie 
maande gaan ons saam bid, luister, dink  en 
ontdek waarheen die Here oppad is met ons 
kerk en haar jongmense. Ons wil dit afskop 
deur die bediening aan jongmense in GK 
Potch-Oos te evalueer. Ons wil graag leer by 
ander gelowiges en kerke. Ons wil saam 
ontdek hoe om jongmense in ons gemeente 
en gemeenskap op ‘n volhoubare, 
skrifgetroue, maar tog relevante manier te 
bedien. 

Vir die volgende paar weke  stel ons ons oë 
en ore in om vas te stel wat die goeie én die 
minder goeie aspekte van jongmens-
bediening in ons gemeente is. Bid dat ons as 
gemeente eerlik sal besin hieroor en die 
geleenthede en die uitdagings sal raak sien. 
Wil u graag meer hieroor uitvind? Kontak 
gerus vir Hanno van Schaik 072 105 3961  

 

DANKBAARHEIDSFEES 
Liefste gemeente, kom vier weer saam met 
ons fees om ons dankbaarheid  te bewys op 
Vrydag  die 26 Oktober 2018. 
Dis in die vorm van 'n skaapbraai! 
Almal word hartlik na die fees uit genooi! 
 (Jul kan  natuurlik geld, bykosse en 'n 
skapie skenk of dalk het jy 'n spitbraai vir 

ons om te leen.) 
Dit is noodsaaklik om die korrekte getalle te 
kry dus, skryf  jou naam op om te verseker 
jy kry ook 'n lekker sappige stukkie 
gebraaide skaapvleis! Daar sal 'n vorm 
wees in die portaal! 
Kontak diaken: Riaan van der Walt (082 784 
9215) 
 

AMANDELBLOEISELS 

Nadat ‘n tyd verloop het, het ons 
Amandelbloeisels weer saam gekuier.  Ons 
is almal hartlik welkom geheet deur Ina, 
veral ook Hannie Kruger van “Ons Hulde” 
wat ook by ons groep ingeskakel het.  Soos 
gewoonlik word ons samekoms geopen met 
skriflesing en gebed.  Die taak het ds Pieter 
van der Walt waargeneem. 

Hy lees uit Lukas 15 van drie gelykenisse:  
Die verlore skaap,  Die verlore penning en 
Die vader wat sy verlore seun terug gekry 
het.  Al drie was verlore en word met groot 
blydskap weer gevind en gedeel met 
vriende wat saam met hulle bly is. 

Net so is daar groot blydskap onder die 
engele van God oor een sondaar wat hom 
bekeer. 

Christa van der Walt lees vir ons uit die 
boekie van Nina Smit - “Huis ons Tuiste”.  
Dit word so mooi raar geskets dat ons almal 
terug gevoer word na dae lank gelede. 

Ons bede is dat dat ons kleinkinders ook 
met ‘n tikkie heimwee sal terug dink aan 
hulle kinderjare waar hulle geborge 
opgegroei het in oupas en oumas se huise 
van liefde, bederf en omgee en ook geleer 
het van liefde vir God en hulle naaste. 

Die vriende wat verjaar het word geluk 
gewens deur Annatjie en ‘n klein geskenkie 
is aan elkeen oorhandig, ons sing hulle toe 
die Seënbede op hulle nuwe lewensjaar wat 
aan hulle geskenk is.  Daarna geniet ons 
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heerlike sop en broodjies wat met liefde vir 
ons deur die bestuur voorberei is.  Son 
onder die gesels en gekuier eindig ‘n 
aangename oggend saam met ons mede- 
Amandelbloeisels. 

Tot volgende keer, groete van huis tot huis. 

 

KERSMARK 

Liewe gemeente, oor 3 maande skop hierdie 
jaar se Kersmark af.   

Ons begin solank items bymekaar maak wat 
die dekor-span kan gebruik en sal bly wees 
as u ons hiermee kan help: 

• AA-batterye 
• Kleefband 
• Kreatiewe items (blomme, pennetjies 

ens.) 
• Verpakkingsmateriaal (koerante, papier, 

boksies ens.) 
 

BYBELVERSPREIDINGS-PROJEK 
Die Bybelverspreidings-projek het in totaal 
R4280-40 opgelewer wat via die Adminburo 
direk aan Bibles for Believers oorbetaal is. 
Baie dankie vir almal wat bygedra het. 
 

KENNISGEWINGBORD 
● “Breadtags for Wheelchairs” 
● Cachet: Kamp 
● Fondsinsamelingsprojek: Rosetuin    

     aftree-oord 
● Opedag: Totius Akademie -                     
    12 September 15:00 

 
BEROEPE NUUS 

BEROEPE ONTVANG 
● Ds EJ van Jaarsveld [Janré] van 

Tsumeb na Durban-Noord. 
 
 
 
 

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 
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 

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: Lorette Bester en 
groep 4, Ria Robberts en groep 13, Nelleke du Toit en groep 24, asook Carina Smits en groep 
33. 
 

Volgende week skink Sonette Turkstra en groep 5, Lana Laufs en groep 14, Annari Schutte en 
groep 25, asook Stephanie Earle en groep 34 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, 29 SEPTEMBER 
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. Corrie du Plessis is die sameroeper van die poedingtafel 

en julle kan met haar skakel indien jul enige vra het. 
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ONS HULDE 
Liewe susters, meeste van die bejaardes in Ons Hulde kry baie swaar.  Hulle benodig skenkings 
van 2L roomysbakke (vir hul medikasie/badkamerbenodigdhede), asook persoonlike items soos 
seep, tandepasta, ens.  Skenkings is vrywillig en kan by die kerkkantoor ingehandig word. 
 

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. 

 

 

DERDE KWARTAAL 
DATUM 

 DAG TYD WIE WAT 
Jul-Aug - - Almal Cansaprojek 
09-Sep Sondag 19:00 Blok C Ouderlingverversings 

15-Sep Saterdag 
 

  16:00 Blok A Nagmaalete 
 

 

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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HOëRSKOOLJEUG 

Hoërskooljeug word uitgenooi deur die jeug van NG-Grimbeekpark om 

Sondaemiddae saam Frisbee te speel. 

Dit is 15:00 elke Sondag by hul kerk op die gras. Dogters en seuns is 

welkom. 

 

AANBID NET EEN (Tweede Gebod) 

Die meeste mense aanbid iets of iemand - selfs al besef hulle dit nie! 

Party kinders aanbid beroemde mense.  Party mense aanbid rykdom en party mense 

aanbid hulleself.  Mense aanbid hierdie dinge deurdat hulle dit die 

belangrikste ding in hulle lewe maak.  As Jan nie kerk toe wil gaan nie 

omdat hy die hele tyd rekenaarspeletjies wil speel en hy ignoreer sy 

vriende omdat hy vir twee dae aanmekaar net fliek wil kyk, dan aanbid 

Jan vermaak. 

God wil hê jy moet weet dat Hy wil hê jy moet slegs Hom aanbid.  Dit 

beteken nie jy kan nie rekenaarspeletjies speel of fliek kyk nie,  maar dit moet nie 

vir jou belangriker as God wees nie. 
 

 


	Skakel Pierre Viviers vir die volgende regsdienste:

