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11 Augustus 2019 
 
OGGENDDIENS: Ds Pieter van der Walt 

TEMA:   DIE PLAN VAN GOD 

Moses kry ‘n besondere opdrag van die 
Here: bou ‘n tabernakel, waarby ‘n kandelaar 
ingesluit is, volgens die plan wat vir jou op 
die berg (Sinaï) gewys is.  Hy moet dit 
presies so maak, volgens die spesifikasies, 
die plan, wat die Here self daar vir hom 
gegee het. 

Die kandelaar was ‘n belangrike deel van die 
tabernakel en moes van suiwer goud 
gemaak word.  Maar dit was veral die 
simboliese betekenis van die kandelaar wat 
belangrik is.  Volgens Openb 1:20 is die 
kandelaar die simbool van die kerk en van 
die Woord wat uitgedra moet word en is 
daar, volgens Openb 1:12, Iemand soos die 
Seun van die mens tussen die kandelare. 

Die klem val op die plan van God, vir die bou 
van die tabernakel. Maar God se plan gaan 
verder en dieper.  Hy het ‘n plan vir Sy kerk, 
vir Sy Woord en vir ons: Sy verlossingsplan 
en Sy raadsplan waarin elkeen van ons se 
lewens uitgemeet is. Hy het ‘n plan wat 
bestaan tot in ewigheid. 

Lofsang met die oog op die erediens 
Lied 203: 1, 2, 3 
 
 
 
 
 
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied Sb 15-1: 1, 2, 3; Votum (vers 4); 
Seën; Lied 255: 1, 3; Geloofsbelydenis: 12 
Artikels 
 
Verootmoedigingsdiens 
Wet (Deut 5); Sing Ps 32-1: 3; Gebed 
 
Woorddiens 
Skriflesing: Eksodus 25:1-8 en 31-40 
Teks: Eksodus 25:40 en  
         Openbaring 1:12, 20 
Sing: Ps 33-1: 6, 11 (tweede melodie), 
Woordverkondiging 
  
Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawe; Sing Sb 12-5; Seën; 
Amenlied: Sb 13-2. 
 

AANDDIENS: Ds Pieter van der Walt 
 

Tema: ONS VERLANG  NA ‘N BETER 
TOEKOMS 
 
Gelowiges is toekomsmense.  Ons glo dat 
hierdie ou bedeling sal verbygaan en 
oorgaan in ‘n nuwe bedeling soos wat God 
se Woord ons leer. 
  
Ons verlang daarna omdat hierdie wêreld 
waarin ons lewe ‘n gebroke wêreld is.  Ons 
teks gebruik die woordjie “sug” en praat van 
die pyne van verwagting dat God alles nuut 
sal maak.  Die skepping wag met 
reikhalsende verlange op die nuwe 
bedeling. 
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Verlang jy ook na hierdie nuwe bedeling? 
  
Lofsang met die oog op die erediens 
Sb 14-1: 1, 2, 3; Sb 14-2 
  
Ontmoetingsdiens 
Intreelied: Ps 118-2: 1, 5; Votum; Seën; 
Loflied Sb 3-3: 1, 2, 5, 6 
  
Verootmoedigingsdiens 
Gebed 
  
Woorddiens 
Skriflesing: Romeine 8:18-30;  
Teks: Romeine 8: 18, 22, 23, 
Sing: Sb 18-1:1; Woordverkondiging 
  
Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawe; Sing Sb 18-6: 1, 2, 4, 5; 
Seën; Amenlied: Sb 13-2. 

 
 

MEELEWING 
● Douw Kruger (Groep 23 - 082 409 1030) 

het vir 7 weke bestraling in Klerksdorp 
ontvang en sterk nou tuis aan. 

● Hannie Kruger (Groep 1 - 083 293 0944) 
word steeds in MediKliniek behandel. 
Hulle het die afgelope week dooie 
weefsel van haar toon verwyder.  

● Sarita du Preez (Groep 34 - 082 375 
0572) is ontslaan en dit gaan beter met 
haar.  

● Tannie Harriet van der Walt (Groep 5 - 
073 520 8783) het reeds haar 4 de siklus 
van chemoterapie ontvang maar dit gaan 
andersins goed met haar. Sy bly steeds 
by haar dogter in Johannesburg.  

● Annette Coetzee (nie Coetsee - groep 4 
- 081 548 1599) is die afgelope tyd in die 
middedorp aangeval en beroof. Sy 
sukkel ook met haar gesondheid.  

● Tannie Gep Floor (Groep 28 - 083 388 
1250)  het ‘n operasie aan haar 
maagwand ondergaan. 

● Joke Botha (Groep 28 – 082 840 6974) 
het reeds vir die afgelope drie weke erge 

longontsteking en word tuis behandel. 
● Estette Bredenkamp (Groep 23 – 

082 865 4381) ondergaan komende 
Woensdag ‘n oogoperasie en 
lensvervanging. 

● Marian de Kock (Groep 20 - 082 950 
4358) se ma is na 'n lang siekbed 
oorlede.  

 

Ons bid dat die Here beterskap, herstel, 
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, Koos en Marlene 
Jooste, Lana Labuschagne en Annette 
Coetsee. 

 
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) 
Medikliniek = 09:00-13:00  en  15:00-20:00 
Mooimed = 11:00-11:30  en 15:00-16:00   
                   en  19:00-20:00 
 

BAIE GELUK 
Riaan Rheeder het verlede Vrydag sy 
intreerede as vol professor van die NWU 
gelewer. Baie geluk Riaan. 
 

PROGRAM VAN DIE WEEK 
Vandag 
09:30 Oggenddiens 
          Geen Kleuterbediening 
 Geen Katkisasie  
 Tee en koffie in die Skuur 
18:00 Aanddiens 
 
Maandag 
Fokustyd begin tot 15 September 
18:00 Kersmark 
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Dinsdag 
06:00 Manne Ondersteuningsgroep 
18:30 Sustersamekoms 
 

Woensdag 
09:30 Bybelstudie 
18:00 Katkisasie Gr 8 
18:00 Katkisasie Gr 11 
18:30 Gebed en Ondersteuning 
19:00 Bybelstudie 
 
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 

verjaar! 
Sondag, 11 Augustus 
Sr Lana Laufs            076 958 5752 
Br Willie van der Walt      083 797 5246 
 

Maandag, 12 Augustus 
Sr Annette Coetzee      084 091 8401 
 

Dinsdag, 13 Augustus 
Br Hardus Kruger            082 555 0493 
 

Woensdag, 14 Augustus 
Br Chris de Bruyn           082 855 7962 
Sr Emily Hefer (73)      083 698 0299 
Sr Truida vd Walt       076 015 8616 
 

Donderdag, 15 Augustus 
Br Roelf Botha (78)      082 840 6974 
Jbr Riaan de Kock 
Br Jasper Venter       082 854 7229 
 

Saterdag, 16 Augustus 
Sr Barbara Coetzer      082 515 3838 
Sr Corne Geyer       082 469 7020 
 

 Potch-Oos Fokustyd 2019 
Die vaste vyf!  

Bybelse beginsels vir ‘n gesonde 
gemeente van Christus 

  

Tydperk : 12 Augustus tot 15 September 
  
Vir rugbyliefhebbers is hierdie tyd van die 
jaar ‘n wonderlike tyd want dit is weer 
Wêreldbekertyd. Almal is opgewonde om te 
sien wie gaan as die wêreldkampioene in 
rugby gekroon word. Rugbykenners sal jou 

vertel dat die vyf vaste voorspelers die basis 
vorm van enige suksesvolle span. As hierdie 
5 voorspelers hulle beste lewer en balbesit 
verseker, dan kan die agterspelers punte 
aanteken en die span kan sukses behaal. 
  
Die Here gee ons in sy Woord ook ‘n vaste 
vyf vir sy gemeente! Vyf Bybelse beginsels 
wat – as dit deur die genade van die Here 
goed deur die gemeente beoefen word - die 
grondslag van ‘n gesonde gemeente vorm. 
  
Ons gaan vanjaar met ons Fokustyd op 
hierdie vaste vyf fokus. Vanuit ons 
Vlamvatprojek het dit duidelik geword dat 
die volgende 5 Bybelse beginsels 
kernnoodsaaklik vir gesonde gemeentelike 
lewe is: 

1. Gebed 
2. Aanbidding en erediens 
3. Evangelisasie en Uitreik 

4. Leer: toerusting en opleiding 
5. Liefde vir mekaar en alle mense   

  

Hoe werk ons Fokustyd in die praktyk? 
1. Huisgodsdiens 
Ons begin by onsself met ons eie 
persoonlike omgang met die Here as 
indiwidue of as gesinne met huisgodsdiens. 
Daar word vir elke weeksdag ‘n 
Skrifgedeelte gegee wat ons tuis bestudeer 
en deurdink aan die hand van eenvoudige 
vrae. Ons bid dan ook elke dag dat die 
boodskap van die Skrifgedeelte deur die 
Heilige Gees deel van ons eie lewe maar 
ook deel van ons gemeentelike lewe sal 
word. 
  

2. Kleingroepe/ Bybelstudiegroepe 
Al die kleingroepe en Bybelstudiegroep 
fokus in hierdie tyd op die voorgeskrewe 
tema en Skrifgedeelte. Dit word saam 
bestudeer en bespreek en ons poog veral 
om praktiese riglyne aan die hand daarvan 
vir ons lewe as gemeente te bedink en gee 
dit deur aan die Bedienings diensgroep. Die 
groepe se gebede word ook aan die hand 
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van die tema ingerig.   
  

3. Eredienste 
Die voorafgaande week se huisgods-
dienstemas bou op na Sondag se erediens 
en elke oggenderediens sal fokus op die 
tema van die week. Lidmate en groepe is 
ook welkom om vrae deur te gee aan die 
predikant om in die preek aangespreek te 
word. 
  

Kom ons almal verdiep in hierdie tyd ons 
omgang met die Here deur sy Woord en 
mag die Heilige Gees ons geloof te verdiep 
en die boustene van ‘n gesonde gemeente 
by ons almal vaslê sodat ons meer en meer 
‘n gesonde gemeente kan wees.  
 

FOKUSTYDBOEKIE:  
HOE KRY EK MYNE ?  

Die Fokustydboekie is beskikbaar per e-pos 
of harde kopie (in die Skuur vir lidmate wat 
betel het). Kontak die kerkkantoor om vir jou 
te stuur indien jy nie ontvang het nie.  Dit sal 
ook op ons gemeente se Facebookblad en 
webblad  gepubliseer word.  
 
WIL JY/JULLE DALK VIR DIE DUUR VAN 

DIE FOKUSTYD INSKAKEL BY ‘N 
AKTIEWE KLEINGROEP? 

Oorweeg of jy/julle nie dalk vir die duur van 
die Fokustyd by ‘n aktiewe kleingroep wil 
inskakel om deel te neem aan die 
besprekinge nie. In die voorportaal van Die 
Skuur is die lyste van aktiewe kleingroepe. 
Gaan kyk gerus waar sou julle/jy wou 
inskakel en laat weet vir Adele in die 
kerkkantoor. Sy sal dan reël dat die 
kleingroep jou kontak.  
 

AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid    
   (Zapper betaal-metode beskikbaar)  
•  Gawe by die deure vanoggend vir die   
   Teologiese studentekas. 
•  Gawes volgende Sondag vir die  
   Teologiese studentekas.                  . 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  in  

   die bussies by die deure. 
•  Diensbeurte: Groep 34 en 35. 

 
 
AMANDELBLOEISELS:  
WOENSDAG 21 AUGUSTUS 
Ons nooi graag al ons 
Amandelbloeisels na ons 
geselligheid op Woensdag,  
21 Augustus. Ons open om 10:00 by die 
Skuur, waarna ons vertrek na De Land. 
Bring asb gemaklike stapskoene saam en 
R40 vir ‘n ligte ontbyt. 

 
SKOOL VAN GEBED:  17 AUGUSTUS ‘19  

 
Hiermee word jy hartlik uitgenooi na die 
Oosdoppers se Skool van Gebed. Ds Chris 
de Beer (GK Brooklyn) gaan ons begelei in 
die 'Ritmes van en raamwerke vir gebed' - 
en dan sit ons 'Op loop met gebed'. Alle 
lidmate, word hartlik uitgenooi. 
Skryf asb. jou naam op die lys in die skuur 
of laat weet vir Adele. 

 
MET WOORD EN LIED 

Woensdagaand 18 Sept om 19:00 by  
GK Die Bult 

U word hartlik uitgenooi na ‘n besondere 
geleentheid om die Here met lofgesange te 
dank vir 150 jaar se genade. As deel van die 
TSP se 150-feeskonferensie word ‘n 
stemmingsprogram aangebied in die vorm 
van samesang, voorlesings deur Paul en 
Netta Schutte, sang deur die NWU Pukkoor 
en optredes deur verskeie instrumentaliste. 
Bywoning is nie beperk tot persone wat die 
hele kongres bywoon nie. Almal is welkom.  
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‘n Sagte kollekte sal opgeneem word om van 
die kostes te dek. 
Navrae elsabe.labuschagne@nwu.ac.za / 
018-299 1846 

 
BAIE DANKIE 

Ons wil hiermee graag baie dankie sê vir die 
wonderlike geskenk en gelukwense met my 
90ste verjaarsdag.  Die omgee en hartlikheid 
het my nog dieper onder die besef gebring 
van die groot genade van Bo dat ek vir 
soveel jare gespaar is. 
Oom Ab Yssel 
 

Dankie vir die ondersteuning, omgee en 
gebede met my ongeluk en operasie, dit het 
soveel vir my beteken. Baie dankie ook vir 
blomme en geskenkies.  Die besoeke, in die 
hospitaal en tuis was werklik iets wat ek 
altyd sal onthou.  Spesiale dank aan prof 
Herrie en Jacoba.  Ons is die Vader baie 
dankbaar dat ek weer herstel het, my 
dagtake weer kan hervat, miskien nie so flink 
soos altyd nie, maar teen ‘n tempo wat my 
gegun is. 
Kinnie Yssel 
 

Dit is vir ons albei ‘n besondere voorreg om 
deel te wees van hierdie gemeente. 
Ab en Kinnie Yssel 
 

BYDRAES VIR DIE DIENELKANDER 
Lidmate is baie welkom om bydraes/berigte 
of nuus vir die Dienelkander deur te gee na 
die Kerkkantoor. Doen dit asseblief voor 
Vrydae 09:00. (“Dien-elk-ander”: Nederlands 
vir: dien mekaar!) 

Die Dienelkander is elektronies beskikbaar 
en word Vrydae per e-pos uitgestuur. Kontak 
Adele by die kerkkantoor indien jy dit graag 
elektronies wil ontvang 

. 
KERKLIKE TYDSKRIFTE:  

KERKBLAD EN VROUEBLAD 
Beskikbaar in die voorportaal van die skuur - 
slegs vir lidmate wat daarop ingeteken is. 

KENNISGEWINGBORD 
● GK-Treintoer vir studente en jong 

werkendes 
 

ALGEMENE INLIGTING 
  

WOW-HERWINNINGSPROJEK  
(WEN ONS WêRELD) 

Maak gerus gebruik van ons herwinningsprojek! 
 
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 
Videos van elke erediens kan hier gesien word: 
Facebookblad “Geref Kerk Potch-Oos..Videos 
van Preke by 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 
Hanno van Schaik - 072 105 3961 
Kerkkantoor: Adele 018 290 7690 / 
kerkkantoor@oosdoppers.co.za 
Kosterspaar: Johan 061 336 7255 
                  Elsa 073 959 8051 

mailto:elsabe.oabuschagne@nwu.ac.za
http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.facebook.com/oosdoppers
http://www.facebook.com/oosdoppers
http://ow.ly/ivfZ309vsdc
mailto:kerkkantoor@oosdoppers.co.za
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SUSTERS IN DIE GELOOF 
“Om-gee-wingsbewus” 

 
Teeskinkgeleenthede 

● 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: Marlise 
Styger en groep 8, Riana Heystek en groep 17, Marike Grobler en groep 30, asook 
Marie du Plessis en groep 37. 
 

Volgende week skink  Carin Kloppers en groep 9, Hannelie Pieters en groep 19, 
Engela vd Walt en groep 38, asook Elmien Halgryn en groep 40  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 bydraes!  

 

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 
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Sustersamekoms 
Liewe Susters, 

Die lente is in die lug en die winter amper op sy rug. Kom deel in ons 
samesyn eerskomende Dinsdagaand, 13 Augustus om 18:30 in die saal. 
Riaan Andersen gesels met ons oor die tema: Jesus gebruik saameet om 
sy koninkryk te bou. Alle Susters van die gemeente word hartlik 
uitgenooi! 
Blok C se Susters 
 
 

Belangrike datums vir die maand 

DATUM DAG TYD WIE WAT 

Jul-Aug - - Almal Cansaprojek 
13-Aug Dinsdag 18:30 Blok C Sustersamekoms 
08-Sep Sondag 19:00 Blok D Ouderlingverversings 
15-Sep Sondag 12:00 Blok B Nagmaalete 

23-27 Sept Week   Alle groepe Kinderfees 
     

 
Baie dankie aan ons borg van die week! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUIZEMARK 
 EIENDOMSAGENTSKAP

ONS HET VOORDUREND POSTE BESKIKBAAR
VIR AGENTE EN BEMARKERS

  ONS DOEN :

* Huise, * Woonstelle, 
* Meenthuise,  
* Besigheidspersele,  
* Plase,  * Plotte

Verkope  &  Verhurings
VIR  ALLE

EIENDOMSBEHOEFTES
SKAKEL

Rolene vd Walt

Linda Nolte
082 859 6209

082 785 3951
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OOSDOPPERTJIES 
 

Laat iemand jou leer 
 

Psalm 121:8 “Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir 
altyd.”  

Jou onderwysers is seker altyd gewillig om jou te help met iets wat 
jy nie verstaan nie.  Hulle sal jou nie sommer net los om self alles te 
verstaan nie.  Hulle kyk selfs na jou punte om te sien of jy nie ekstra 
hulp nodig het nie. 

Het  jy geweet dat God jou oppas van die oomblik wat jy gebore is (eintlik selfs nog voor 
dit)? Dit kan ‘n mens dalk ‘n bietjie bang maak om te weet God weet van alles wat jy al 
gedoen het.  Maar dit beteken ook Hy weet wat jou toekoms inhou en dat Hy altyd saam 
met jou gaan wees.  Hy sal nie vir jou ‘n opdrag gee en jou nie verder help nie.  Jy is 
nooit alleen nie.  Is dit nie wonderlik nie! 

Gedagte vir die week! 

 


