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28 Oktober 2018 
 

OGGENDDIENS: Ds. Piet 
 
Ons dink elke jaar op die laaste Sondag van 
Oktober met groot dankbaarheid teenoor die 
Here terug aan die gebeure op 31 Oktober 
1517 (401 jaar gelede) in die dorp 
Wittenberg, Duitsland. Op hierdie dag het die 
Here die Rooms Katolieke priester, Maartin 
Luther, gebruik om die dwaalleer van die 
Rooms Katolieke Kerk oop te vlek en „n 
hervorming/reformasie/regstelling in die kerk 
te bewerkstellig waaruit die gereformeerde 
leer en Gereformeerde kerke ontstaan het.  
 
Die kern van hierdie wegbreek/reformasie of 
hervorming was die feit dat die Bybel as 
Woord van God weer in die sentrum van die 
kerklike en gelowiges se lewe geplaas is en 
die fokus so weer op God geplaas is.  
 
Om hierdie rede gebruik ons ook hierdie 
Sondag om die vertaling en verspreiding van 
die Bybel deur die Bybelgenootskap te 
bevorder. Ons kollekte by die deure gaan 
vandag vir hierdie doel en ons hou ons 
Bybelloop vanmiddag saam met die ander 
kerke om die fokus hierop te laat val. Kom 
ons ondersteun dit van harte omdat ons 
dankbaar is dat ons ook uit die Woord mag 
lewe!  
 
Tema: Die Bybel is God se dinamiet in my 
lewe. 
 

Lofsang met die oog op die erediens 
Ps 147-1: 1, 6, 7 (eerste melodie);  
Lied 255: 1, 2 
    
Ontmoetingsdiens 
Intreelied: Ps 66-1: 7; Votum; Seen; Loflied 
Ps 34-1: 1, 2, 6 (2 de mel); Geloofsbely-
denis HK Vrae 18 - 22 
 
Verootmoedigingsdiens 
Lees die Wet uit Sb 9-2: 1 - 8; Sing  
Sb 9-2: 9; Gebed 
  
Woorddiens 
Skriflesing: 1 Korintiërs 1 : 18 – 2 : 5; 
Teksvers 2 Kor 2 : 4 - 5 
Sing Ps 119-1: 39; Woordverkondiging 
 
Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes; Gebed vir BnB; Sing 
Ps 33-1: 5, 6; Seen; Amenlied Sb 13-2. 
   

  
GESAMENTLIKE HERVORMINGSDIENS:   

18:00 by Die Bult 
Die Geref Kerk Cachet nooi ons weer vir 
ons jaarlikse gesamentlike Hervor-
mingsdiens. Dit word egter vanjaar in die 
kerkgebou van Die Bult om 18:00 gehou. 
Ons sal dus maar vinnig moet beweeg van 
ons Bybelloop om die diens by te woon. 
Hulle het beloof om eers vooraf lekker saam 
te sing om ons nog so bietjie tyd te gee om 
betyds vir die erediens te wees.  
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MEELEWING 
● Rita Schutte (Groep 27 - 082 654 2811) 

se breinoperasie het baie goed afgeloop 

en sy sterk mooi aan. Die gewas wat 

verwyder is, is nie-kwaadaardig en 

daarvoor is ons ook baie dankbaar. 

● Griet du Preez (Groep 26 - 083 464 6553) 

se skoueroperasie het goed afgeloop en 

sy gaan „n week of twee aansterk in 

Centurion. 

● Pieter Joubert (Groep 39 - 079 741 3442) 

se heupvervangingoperasie het ook 

suksesvol afgeloop.  

● Tannie Miems Kruger (Groep 4 - 084 736 

9024) is in die Potchefstroom Hospitaal 

opgeneem vir toetse en bloedoortapping.  

● Baie geluk aan Andries de Klerk en 

Chantelle Bechthold (Groep 35 - 082 773 

3095)  wat gister in die huwelik getree 

het.  

● Jacoba van Rooy (Groep 39 - 083 507 

8567) was vir „n opvolgondersoek en die 

dokters is baie tevrede met die wyse 

waarop sy op die behandeling reageer. 

Sy hoef eers oor 6 maande weer vir „n 

opvolgbesoek te gaan en kan normaal 

met haar leefwyse  voortgaan. Sy bly 

egter op die lys vir „n leweroorplanting 

omdat die skade onomkeerbaar is. Ons is 

dankbaar vir hierdie goeie nuus.  
 

Ons loof en dank die Here vir sy groot 
genade! 

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, 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  
Em Volschenk (082 564 1940) en  
Elma Leijenaar (082 398 2874) 
 

ONS GROET 
Willem en Jeanette de Jager wat met bewys 
van lidmaatskap na die Nederduits 
Hervormde Kerk Studentegemeente vertrek. 
 

ONS VERWELKOM 
● Danie de Klerk wat met attestaat van die 

Geref Kerk Potch-Suid by ons aansluit. 

Hy woon in Tromonto w/s 51 (Groep 35).  

 
PROGRAM VAN DIE WEEK 

Vandag 
09:00 Gebedsgroep 
09:30 Oggenddiens 

Kleuterbediening 
 Tee en Koffie in die Skuur 
15:00 Katkisasieafsluiting 
16:00 Kooroefening 
16:30 Bybelloop 
18:00 Hervormingsdiens 
 
Maandag 
Geen Finansdiensgroep 
18:30 Katkisasiediensgroep 
 
Dinsdag 
06:00 Manne-ondersteuningsgroep 
Geen Katkisasie - afgesluit vir die jaar 
18:30 Potch-Oos Sustersafsluiting 
 
Woensdag 
Geen Katisasie - afgesluit vir die jaar 
19:00 Bybelstudie: Klipdrif - afsluiting 
 
 

AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid  
   (Zapper betaal-metode beskikbaar)  
•  Gawe by die deure vanoggend vir  
    Bybelverspreiding. 
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•  Gawes volgende Sondag vir  
   Emeritusfonds. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  in  
   die bussies by die deure. 
•  Diensbeurte: Groep 32 en 33. 

 
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 

verjaar! 
Sondag, 28 Oktober 
Sr Carine Basson          076 020 2316 
Br Pieter de Villiers (76)       018 290 6064 
Br Tjaart Earle       082 090 6299 
 

Maandag, 29 Oktober 
Sr Myra du Plooy       082 691 8637 
Sr Hantie Grobler (72)      082 675 3893 
Sr Karin Kruger       082 885 0004 
Br Victor Myburgh           083 308 5142 
Br Martin Scheppel      073 562 6678 
Jsr Wilmari Wiggill       
 

Dinsdag, 30 Oktober 
Jsr Elizka de Bruyn 
Sr Cecile de Waal       082 897 7542 
Br Meyer Olivier       083 286 3242 
 

Woensdag, 31 Oktober 
Jbr Gerhard Turkstra      018 290 5566 
 

Vrydag, 2 November 
Br Erasmus Venter      072 154 9410 
 

Saterdag, 3 November 
Br Frans du Preez            082 834 2120 
 

 

VANDAG IS HERVORMINGSONDAG MET 
ONS JAARLIKSE GESAMENTLIKE 

BYBELLOOP VIR BYBELVERSPREIDING 

Ons nooi almal hartlik uit om te kom 
deelneem aan ons jaarlikse Bybelloop saam 
met ons bure oorkant Paryslaan, die NG 
Kerk Grimbeekpark en die NH Kerk 
Grimbeekpark vanmiddag om 16:00 vir 
16:30. Ons bied vanjaar die Bybelloop hier 
van ons kerkterrein af aan en die reëlings is 
as volg:  

Tyd: 16:00 vir 16:30 

Program      
16:00 - 16:30 Aankoms en indeling van  
                      gesinne/lidmate 
16:30 - 17:00 Verwelkoming 

  Gesinne/lidmate verdeel in  
   groepies en lees saam sekere 
  Skrifgedeeltes, gesels daaroor   
  en bid saam. 

17:00 - 18:00 Emmausstap deur Bailliepark  
                  –  die ingedeelde gesinne/   
                      lidmate doen die Bybelloop  
                      saam deur Bailliepark.  
 

Na die Bybelloop geniet ons saam 
verversings in Die Skuur.  
 
ONTHOU OOK: vandag se kollektes gaan 
vir Bybelverspreiding en die SA 
Bybelgenootskap bied vir ons sekere 
geskenke aan wat ons aan die 
Bybelstappers sal uitdeel. Kom ons kon 
betoon ons liefde vir die Here en sy 
Woord op hierdie lekker en tasbare wyse! 
 

 

KATKISASIE AFSLUITING:  
 VANDAG 15:00 

Ons nooi al ons katkisante en kategete om 
„n heerlike afsluiting by te woon – ouers, 
bring asb u kinders vir hierdie geleentheid! 
Ons gaan lekker waterpret hê en lekker 
wafels en roomys saam eet! 

Bring jou swemklere, 
handdoek en droë 
klere sodat ons na 
afloop van die 
afsluiting die Bybel-
loop saam kan doen! 

 
 

HEBRON:  GESKENKPAKKIES 
Liewe gemeente 
Die Susters het goed gedink om elke groep 
te vra om 2 geskenkpakkies te gee vir ons 
jaarlikse uitreik na Hebron.  Een pakkie vir „n 
dame en een vir „n manspersoon. 
Ons is reeds vanaf 2012 betrokke by 
Hebron as gemeenskapsprojek. Dit is „n 
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oornagplek/tydelike woonplek vir hawelose 
mense ongeveer 10 km buite Potchefstroom 
op die Vereenigingpad. Die persone wat 
daar bly, moet werk om die plek 
selfonderhoudende te hou. Hulle het „n  
groot groentetuin, maak self kos en versorg 
die huishouding. Tans woon daar 72 mans 
en 38 dames.  
 

„n Voorgestelde geskenkpakkie kan die 
volgende bevat en sommer in „n 
bruinpapiersakkie verpak word: Shampoo, 
badseep, waslap, tandeborsel, tandepasta, 
onderarm-rol, handeroom, pakkie chippies 
en pakkie koekies. 
 

Pakkies kan by die kerkkantoor afgegee 
word en net gemerk wees “Hebron”. Ons 
benodig die pakkies voor/op 6 November. 
 
 

DANKBAARHEIDSFEES - BAIE DANKIE 
Baie dankie aan ons Diakens wat vir ons „n 
heerlike Dankbaarheidsfees gereël het. Die 
Here het dit aan die Diakonie opgedra om 
die onderlinge meelewing in die gemeente te 
bevorder en hierdie was voorwaar „n 
GROOT saamkuierfees. Meer as 170 
lidmate het heerlik saam gekuier. Baie 
dankie aan elke lidmaat wat op watter wyse 
ook al „n bydrae gemaak het sodat ons kon 
feesvier! Ons waardeer dit! 
 

 
KENNISGEWING VAN DIE 
EIENDOMDIENSGROEP:  

GRASPERK EN PARKERING 
Die Eiendomdiensgroep wil „n ernstige 
poging aanwend om ons grasperke te 
hervestig na die lang winter. Die grasperk 
voor Die Skuur sal vir die volgende paar 
weke afgespan word en ons versoek lidmate 
om nie daarop te parkeer of te ry nie. 
Jammer vir die ongerief maar dit kan 
ongelukkig nie anders nie. Nat grasperke en 
voertuie is net nie maats nie! Stap maar 
bietjie verder. Volg ds Piet se voorbeeld: hy 
stap van sy huis af kerk toe!! 
In die lig hiervan wil ons ook versoek dat 

lidmate (wat nie kwalifiseer nie) nie nou die 
plaveiselparkering vir gestremdes en 
bejaardes gebruik nie. Los dit asb oop vir 
ons gestremde en bejaarde lidmate. Kom 
ons neem mekaar in ag. 

 
KANSA PROJEK 

Ons KANSA-projek vir 2018 
sluit op 30 Oktober af. 
Bydraes moet asb VANDAG 
ingehandig word. Baie dankie 
aan almal wat aan hierdie 

projek deelgeneem het. Dit gaan verseker „n 
verskil maak in iemand se lewe wat deur 
hierdie trauma getref word. 
Anelle Venter (076 521 7696). 
 
 

VLAMVAT TOERUSTING:  

Huis van gebed – opname 

Die persoonlike gebed van „n gelowige is 

een van die kosbaarste voorregte wat ons 

Hemelse Vader aan ons skenk, maar 

verseker ook een van ons intiemste 

worstelinge. Ervaar u dit ook? Wie van ons 

worstel nie daarmee om gereeld en 

diepgaande in gesprek met ons Here te 

wees nie? Elkeen van ons sou baie graag in 

ons gebedstoewyding wou groei.  

Goeie nuus. As deel van ons Vlamvat-

inisiatief gaan ons as gemeente nou 

gesamentlik iets daaraan doen. Ons gaan 

saamwerk in „n ‘Huis van gebed’ – 

opname (vraelys) wat die kerkraad instaat 

gaan stel om presies te weet hoe om ons 

verder toe te rus en te begelei (Die Here het 

mos gesê dat sy kerk „n huis van gebed 

moet wees).  

Ons vra asseblief elke lidmaat se hulp en 

betrokkenheid. Ons wil dit graag op die 

volgende manier doen. Kies asb wat vir u 

die beste en gemaklikste sal wees: 
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- Elektroniese invul van die vraelys. U 

tik net die volgende skakel by u 

webblaaier in:  

https://www.surveymonkey.com/r/23F

V6P9 en vul die vraelys elektronies in. 

Belangrik: Elke lid van die gesin moet 

individueel invul – die kinders ook asb. 

Dit is belangrik om die gemeente se 

naam / jou geslag en ouderdom ook in 

te vul. Voltooi dit asb so gou moontlik.    

- „n Hardekopie invul na „n erediens. 

Tydens ons erediens van 4 

November 2018 sal ons direk na die 

erediens ook geleentheid gee vir 

diegene wat nie elektronies nie, maar 

deur middel van „n hardekopie die 

vrealys wil invul.  

Kom ons doen moeite om ook in hierdie 

saak as gemeente saam te werk. Dit is 

bedoel om op die ou einde elkeen van ons 

individueel en ons gemeente gesamentlik 

geestelik te bevoordeel. “n Ware biddende 

gemeente!” Baie dankie vir u bereidheid om 

hiermee te help.  

Kontak Elsie Ferreira as jy meer hulp 

hiermee wil hê.  

 
KERSSANGDIENS 2018 

Die Kerssangaand op 25 November maak 

aanspraak op almal se gawes wat kan sing. 

Oefening: Sondae om 16:00 in ons kerk. 

Versprei asb die goeie nuus en ek sien julle 

vanmiddag. 

 

 

KENNISGEWINGBORD 
● Frankfort Riviertoer 2018 is afgestel 
● G5 afskopkamp 2019  
● Boeke te koop vir Cachet: Bouprojek 
● Soek: Christo vd Walt is opsoek na  
          2 ou fietse. 
● Totius-Akademie - Graad RR en R 

 

 

KERKLIKE TYDSKRIFTE 

Die tydskrifte is in die kerkkantoor 

beskikbaar vir lidmate wat daarop ingeteken 

is. 

●  
BEROEPENUUS 

 BEROEPE ONTVANG 
● Ds FJ van Rensburg (Frikkie) van 

Rustenburg-Noordoos na Die 
Kandelaar 

● Ds FJ van Rensburg (Frikkie van 
Rustenburg-Noordoos na Rietvallei as 
medeleraar. 

● Ds TJ van Vuuren (Tommie) van 
Heilbron na Durban-Noord. 

  
 BEROEP AANVAAR 

●  Ds HFR Pelser (Riekert) van 
Vaalharts na Kemptonpark. 

●  
 

ALGEMENE INLIGTING 
 

 WOW-HERWINNINGSPROJEK 
      Maak gerus gebruik van ons 
herwinningshok. 
 
 

 LIEFDEGAWES VIR  
BARMHARTIGHEID 
(DIAKONIE) 
 ZAPPER 

Slegs bydraes vir 
Barmhartigheid 
(Diakonie) 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  

Ds. Piet:  018 290 5635 / 082 779 1237 

 

https://www.surveymonkey.com/r/23FV6P9
https://www.surveymonkey.com/r/23FV6P9
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: Johanna Venter en 

groep 3, Elmien Halgryn en groep 12, Cornè Geyer en groep 22, asook Annetjie Vermeulen en 

groep 32. 

Volgende week skink  Lorette Bester en groep 4, Ria Robberts en groep 13, Nellekte du Toit en 
groep 24, asook Carina Smits en groep 33 se susters, tee. Baie dankie julle! 

 

SUSTERSAFSLUITING – 30 OKTOBER 
Blok C nooi al ons susters hartlik uit na „n heerlike afsluitngsfunksie. 

Tema:  Somer Kersfees- kaas en wyn. 

Skryf asb jou naam op die lys in die voorportaal van die Skuur indien jy saam met 

ons kan kom kuier! 

 

GESAMENTLIKE SUSTERSAFSLUITING - 
 6 NOVEMBER OM 18:30 

Ons gemeente bied hierdie jaar die Gesamentlike Sustersafsluiting aan. Ons 

wys ons omgee vir God, vir mekaar en vir ons gemeenskap deur elkeen „n 

geskenkie in die vorm van persoonlike benodigdhede bv.  badseep, lyfroom, 

waslappie ens. Saam te bring as “toegang”.  Hierdie geskenkie sal aan „n 

behoeftige bejaarde gegee word. 

Skryf asb jou naam op die lys in die voorportaal indien jy die aand saam met ons kom geniet! 

 

NAGMAALETE:  SONDAG, 11 NOVEMBER 
Liewe gemeente, ons nooi u graag almal uit na ons laaste Nagmaalete van die jaar!  Elsie 
Ferreira en blok D se susters gaan vir ons „n heerlike ete voorsit. 
Spyskaart:  Gammon met mosterdsous, Hoenderrol, Aartappelslaai, Wortelslaai, 
Waatlemoenslaai en Uitpakslaai 
Nagereg: Koekstruif 
Skryf asb jou naam op die lys in die voorportaal voor of op 7 November. 
Kostes:  R35 p/persoon 
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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! 

 

 

VIERDE KWARTAAL 

DATUM DAG TYD WIE WAT 

 30 Okt Dinsdag 18:30 Blok C Potch-Oos Sustersafsluiting 

06-Nov Dinsdag 18:30 Bestuur en Blok B Gesamentlike Sustersafsluiting 

11-Nov Sondag 12:00 Blok D Nagmaalete 

14-Nov Woensdag 10:00 Bestuur en groepsusters Amandelbloeisels afsluiting 

25-Nov Sondag 18:00 Blok A Kerssangdiens 

30 Nov - 8 
Des Vry - Sat 07:00 tot 20:00 Almal Mooirivier Kersmark 

 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 
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Deur die Tien Gebooie, gee die Here ook vir ons TIEN BELOFTES: 

Eerste belofte 

 As Ek die eerste plek in jou lewe inneem, sal jy geen ander gode wil dien nie, want Ek sal 

die ereplek in jou lewe hê! 
 

Tweede belofte 

As Ek in jou hart woon, sal dit nie nodig wees om gesnede beelde van enigiets te maak om 

te aanbid nie - ook nie van My nie, want jy sal self My beeld dra, na My luister en My genade 

ontvang! 
 

Derde belofte 

As jy My liefhet, sal My naam nooit ’n vloekwoord oor jou lippe kan wees nie, maar in alle omstandighede 

deur jou eerbiedig en gerespekteer word! 
 

Vierde belofte 

As Ek die ereplek in jou lewe het, sal die Sabbat die hoogtepunt van die week vir jou wees. Dit sal vir jou ’n 

vreugde wees om in die Gemeenskap van die heiliges My te aanbid - ’n dag om na uit te sien, nie om teen op 

te sien nie! 
 

Vyfde belofte 

As Ek in jou lewe is, sal dit vir jou ’n voorreg wees om jou ouers te eer en lief te hê. Dit sal nie vir jou moeilik 

wees nie, want agter hulle sal jy My sien, wat hulle vir jou uitgekies het! 
 

Sesde belofte 

As jy My liefde jou eie maak, sal jy nooit iemand wil seermaak of haat nie, om van doodmaak nie eens te 

praat nie! 
. 

Sewende belofte 

As jy My liefhet, sal dit nie moeilik wees om aan jou lewensmaat getrou te wees nie. As Ek ’n plek in jou 

huwelik het, sal julle vir mekaar lief wees en sal ek julle geluk in My hande bewaar en vashou! 
 

Agtste belofte 

As Ek op die troon van jou lewe sit, sal jy daagliks vra: ‘Aan wie en waar kan ek iets gee?' en jy sal nooit iets 

van ’n ander wil wegneem nie. 
 

Negende belofte 

As Ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van ’n ander kwaad te praat nie. Deur My Gees 

sal jy niks van ’n ander wil sê as dit nie iets goeds en die waarheid is nie! 
 

Tiende belofte 

As jy een met My is, sal jy deur My Gees tevrede wees met wat jy het, met die besef dat Ek gee soos wat jy 

nodig het, altyd genoeg, sodat jy niks sal kortkom nie! 
 


