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22 September 2019 
 

OGGENDDIENS: Ds. Piet 
 
Die doop word vanoggend aan SJ en Liza 
Jansen van Rensburg se babadogtertjie Liz-
mari bedien. Ons is saam met hulle 
dankbaar en verwelkom graag al hulle 
familie en vriende by ons erediens.  

Die worsteling met beproewinge, 
teleurstellings en sonde bly maar altyd deel 
van ons lewe. Voortdurend word kinders van 
die Here daarmee gekonfronteer en dikwels 
voel dit vir ons asof die dinge maar net nie 
wil einde kry nie en asof dit vir ‘n mens te 
veel word.  

Om hierdie rede moet ons mekaar bemoedig 
en gedurig herinner aan die Here, sy 
beloftes, sy optrede en genade wat in alle 
omstandighede vir ons genoeg is.  

Tema: Geen beproewing, teleurstelling, 
sonde of pyn kan vir die gelowige te veel 
word nie want Christus het die duisternis 
oorwin. 

Lofsang met die oog op die erediens 
Ps. 112-2: 1, 2, 3 en Ps. 36-2: 2, 3; 
  
God en sy gemeente ontmoet mekaar 
Intreelied Ps. 43-1: 2, 3; Votum; Seën; 
Loflied uit Ps. 27-1: 1, 4; Geloofsbelydenis: 
12 Artikels; 
  
 
 

Ons verootmoedig ons voor God 
Die Wet uit Eksodus 20; Sing Ps. 130-2: 1, 
2; Gebed; 
 
God bedien sy Woord en ons ontvang dit 
in geloof 
Skriflesing: Johannes 1: 1 - 14;  
Teksverse: Johannes 1: 4, 5 
Woordverkondiging; 
  
Ons antwoord op die Here se 
Woordbediening 
Gebed; Liefdegawes; Sing Ps. 42-3: 3, 5; 
Gebed vir BnB Kinderfees; Seën; Amen  
Sb 13-2.  
 

AANDDIENS: Ds. Piet 

Die sogenaamde Zondo-kommissie wat 
deur die president aangestel is om die  
tragiese gebeure van staatskaping te 
ondersoek en vas te stel wat die omvang 
van die diefstal van staatsgeld, korrupsie, 
afpersing en geweld is, se werksaamhede 
gaan nou al vir maande  teen ‘n geweldige 
koste voort. Getuie na getuie kom vertel van 
geheime besoeke, geheime transaksies, 
leuens, afpersing en omkopery waarmee 
mense ondenkbare miljoene rande se 
belastinggeld gesteel het.  

Hierdie gebeure plaas die fokus op my en 
jou lewe van elke dag! Leef ons deursigtig? 
Is daar iets wat ons wil wegsteek of 
verdoesel? Is ons koop- en 
verkooptransaksies eerlik en sonder 
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bedrog? Hoe doen ons besigheid? Sou 
SARS vandag jou boeke aanvra: is dit oop 
en eerlik?  

Hoe kry ek my sin binne die familie kring? 
Gebruik ek nie ook maar bietjie emosionele 
geweld/afpersing om ander om te haal om 
my wil te doen nie? Dalk selfs omkopery met 
geskenke wat niemand anders iets van weet 
nie. 

Tema: Leef eerlik en met ŉ skoon gewete 
want God ken alles – ook jou geheime.   

Lofsang met die oog op die erediens 
Ps. 33-2: 1, 5 en Ps. 34-1: 1, 6;   
 
God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Ps. 32-1: 1; Votum; Seën; Loflied 
Ps. 139-1: 1, 3, 6; 
  
God bedien aan ons sy Woord en ons 
ontvang dit aktief in geloof 
Skriflesing: Lukas 12: 1 - 3 
Belydenis: Heidelbergse Kategismus 
Sondag 43; Woordverkondiging 
  
Ons antwoord op die Woordbediening 
Sing biddend Ps. 26-1: 2, 3; Liefdegawe; 
Sing: Ps. 139-1: 12; Seën; Amenlied:  
Sb 13-3. 

 MEELEWING 

● Gep Floor (Groep 28 - 083 388 1250) 

word nog steeds in Mediklineik 

behandel.  

● Jasper Venter (Groep 39- 082 854 7229) 

is met bloedkanker gediagnoseer en is in 

Pretoria-Oos hospitaal opgeneem waar 

hy die volgende 4 weke intensiewe 

behandeling gaan ontvang.  

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, 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 
Marian de Kock (082 950 4358) en  
Earnest de Vries (082 903 8422) 
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 
Potch Hospitaal = 15:00-16:00   
                en  19:00-20:00 
 
 
ONS GROET LIDMATE WAT VERTREK: 

Met attestaat: 
● Tjaart en Hettie Snyman na GK 

Durban-Noord. 
 

Met bewys van lidmaatskap: 
● Franco du Preez na Ritmia. 

● Freddie, Lizette en Debbie Swanepoel 

na die Hervormde Kerk. 
 

Gemeenskap met GKSA opgesê:  
● Johan en Charlotte Coetsee. 

 
 
ONS VERWELKOM 

Sanè Rens wat weer terug is vanaf die GK 

Wapadrant. Sy werk by die NWU en vorm 

deel van Gr 41. 

. 
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PROGRAM VAN DIE WEEK 
Vandag 
09:30 Oggenddiens 
          Geen Kleuterbediening 
 Geen Katkisasie  
 Tee en koffie in die Skuur 
18:00 Aanddiens 
 
Maandag tot Vrydag 
07:00 tot 13:00 Kinderfees 
 
Dinsdag 
Geen Manne-Ondersteuningsgroep 
 
Woensdag 
GEEN Amandelbloeisel-byeenkoms 

 
 

AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid  

   (Zapper betaal-metode beskikbaar)  

•  Gawe by die deure vanoggend vir die  

   Teol. skool: Publikasies. 

•  Gawes volgende Sondag vir die GKSA- 

   Sustentasie. 

•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  in  

   die bussies by die deure. 

•  Diensbeurte: Groep 4 en 5. 

 

 

KINDERFEES - Gr R - Gr 7 

Ons is baie 

opgewonde oor ons 

Kinderfees hierdie 

komende week met 

inskrywings wat 

teen Vrydag op 75 

kinders gestaan 

het. Ons bid dat die 

Here hierdie 

besondere week van bediening aan kinders 

ryk sal seën en dat alles goed sal verloop.  

Ons bid in besonder vir die Belydenisklas 

katkisante en Engela van der Walt en haar 

hele span helpers wat hierdie week baie 

hard gaan werk. Dankie aan al die lidmate 

wat inspring en help! Dit gaan lekker wees!  

 
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 

verjaar! 
Sondag, 22 September 
Br Orrie Oosthuizen      082 466 2745 
 
Maandag, 23 September 
Br Danie de Klerk            079 036 6405 
Sr Marianne Kruger 
Br Hanno v Schaik           072 105 3961 
 
Dinsdag, 24 September 
Sr Gretha Joubert            082 776 0348 
Br Willie Pelser       082 824 5144 
Sr Carolina Sharpley      076 199 8769 
 
Woensdag, 25 September 
Sr Denise Sutherland      072 022 0168 
 
Donderdag, 26 September 
Sr Elma Leijenaar (76)      082 398 2874 
 
Vrydag, 27 September 
Sr Kitty Kruger (80)      082 732 9708 
Sr Susan Opperman      084 818 9408 
 
Saterdag, 28 September 
Sr Willemien du Plessis       083 290 4569 
Sr Delene vd Walt (84)        018 290 8460 
 
 

ONS WORD 

MIDDELEEUS! 

Volgende jaar, op 19 April 

2020, is die Gereformeerde Kerk 

Potchefstroom-Oos ‘n volle vyftig jaar oud. 

Ons wil graag dié heuglike feit vier en op ‘n 

paslike wyse dank aan die Here betuig vir sy 

groot dade in die lewe van ons gemeente 

sedert 1970, en vir alles wat hy ons nog 
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steeds so ryklik skenk. 

Ons doen dit ook in ooreenstemming met 

een van die strategiese prioriteite wat ons in 

die Vlamvat-proses geïdentifiseer het, 

naamlik om klem te lê op ons verbintenis 

aan die verlede (as jy nie dankbaar is oor jou 

verlede nie, watse toekoms het jy dan?) 

Met die oog daarop om sinvol fees te vier, 

het die kerkraad oudl Paul du Plessis 

aangewys as die leier van ‘n span wat 

daaraan moet werk. Maar ons weet daar is 

baie lidmate met kennis van die ou dae van 

die Oosdoppers, of wat besliste gedagtes 

het oor hoe ons dit kan inklee. Daarom vra 

ons vriendelik en dringend dat as u enige 

idees hieroor het, of nog beter, as u 

daarmee wil help, u dit asseblief vir broeder 

Paul (084-504-6640 of 

paulmariedp@gmail.com) moet deurgee. 

Kom, help ons asseblief! 

 

DIE KUIERKOMBUIS 

Aardklop 24-28 September 

2019 
  

'n Gesamentlike projek deur  

Gereformeerde Kerk 

Potchefstroom-Die Bult en 

Potchefstroom Dienssentrum vir Bejaardes 

 

Ontbyt 08:00-11:30 

Gekookte middagetes 11:30-14:30 

Aandetes 17:00-20:30 

Parkering een blok vanaf feesgronde 

Koffiestoep met varsgebak 

Koue drinkgoed 

Groep kunsuitstalling (22 kunstenaars) 

Adres: h/v Molen-en Borcherdstraat, Die Bult 

  

 

WOORDKAFEE IN AARDKLOP 2019 

Die Here maak dit vanjaar weer vir 

Woordkafee moontlik om deur kuns 

aangevul met Woordverkondiging op 

gereëlde tye, God se eer tydens die 

Aardklop-week te soek. Dr Rita Mare, 

direkteur van die Ruach Khahee en Tree of 

Life bedieninge, stel haar lewe beskikbaar 

vir diens aan die Here en sy het uitreik-

ervaring met bedieningsgeleenthede in 

meer as 12 lande. Sy is onder andere jare 

lank betrokke by die sendingmissie vanaf 

Suid-Afrika na Rusland en het ook reeds in 

ten minste 4 Afrika-lande buite Suid-Afrika 

bedien. 

Rita kom hierheen om vir Woordkafee se 

Aardklop-uitreik 3 sessies van 1 uur elk per 

dag aan te bied onder die titel "Uit die 

Skatkamers van God se Hart". Sy gaan 

onderwerpe soos "Die diep liefde van God", 

"Om deur te breek en te oorkom", "Die appel 

van Sy oog", "Ons as draers van Sy glorie", 

"Seëninge en beloftes van God", en andere, 

aanspreek. Sy koppel die onderwerpe ook 

aan die ryk betekenis van die Hebreeuse 

grondteks-woorde waarby hulle aansluit. 

Verder bring Rita ’n versameling skilderye 

van die kunstenaarsgroep "Creative River 

of Harmony" wat hulle daarop toelê om vir 

die liggaam van Christus "… in 

ooreenstemming met die geloof wat ons 

bely." (Rom 12:6) ’n eenheidboodskap deur 

middel van kuns te bring. Die bediensessies 

vind plaas op Dinsdag tot Vrydag om 10:00, 

13:00 en 16:00, en Saterdag slegs om 

10:00. Die lokaal is Woordkafee se 

Aardklop-venue langs die Kuierkombuis op 

die hoek van Molen- en Borcherdsstraat. 

Die skilderye kan deurentyd tussen die 

sessies in dieselfde lokaal besigtig word. 
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Inligting oor al die spesifieke onderwerpe en 

die tyd waarop elkeen aan die orde gaan 

kom, sowel as die kaartjies teen R40.00 elk, 

is vooraf en gedurende Aardklop by 

Woordkafee (082 403 5130) verkrygbaar. 

LW daar is slegs 20 kaartjies per aanbieding 

beskikbaar. 

 

‘N DANKIE UIT AUSTRALIë 

Ek wil baie graag 'n groot dankie stuur aan 

ds. Piet Venter en almal van die Oos-

Doppers wat my ouers ondersteun het in die 

moeilike tyd van my pa se siekte. 

Baie dankie vir die video van my pa se 

begrafnisdiens. Dit was bitter swaar om so 

ver van my ouers af te wees in hierdie tyd en 

om nie die begrafnis te kon bywoon nie. Dit 

was werklik 'n groot troos om na die video te 

kyk en sommer weer te kyk en saam te kon 

sing tot lof van die Here, hier in my 

studeerkamer in die verte. 

Baie liefde en groete 

Hanlie Kruger 

(Dogter van tannie Annatjie Grobler) 

Newcastle, NSW. 

 
 

KENNISGEWINGBORD 
● GK-Treintoer vir studente en jong 

werkendes 

● Met Woord-en-Lied-uitnodiging 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE INLIGTING 

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 
 

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. 
 
 
 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:kerkkantoor@oosdoppers.co.za
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: Karin Kruger en 

groep 6, Naetta v Zyl en groep 15, Mari Steyn en groep 27, asook Nelleke du Toit en groep 35.  

 

Volgende week skink Hester Lombard en groep 7, groep 16, Estelle van Hamburg en groep 

29, asook Annarie Oelofse en groep 36  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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Gesamentlike Sustersafsluiting 

Die susters van Cachet nooi ons hartlik uit om by hulle te kuier: 

Saterdag 19 Oktober vanaf 10:00 by GK Cachet, Gemeentesentrum. 

Bring asb saam: Kokipenne, R20- donasie, ‘n blom om jou hare/knoopsgat te 
verfraai. 

Skryf asb jou naam op die lys in die voorportaal indien jy die afsluiting kan 
bywoon, voor/op Sondag 6 Oktober. 

 

Belangrike datums vir die maand 

DATUM DAG TYD WIE WAT 

Aug-Okt - - Almal Kansa-projek 

23-27 Sept Week   Alle groepe Kinderfees 

 

 

Baie dankie aan ons borg van die week! 
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TOPIA - Malawi-Bybelplasingstoer Junie 2019 

Ons is weer veilig terug in Suid Afrika.  Ons het die 24ste Junie vertrek en die 31ste Augustus 

teruggekeer.  Die eerste been van ons opleidingsreis was die Bybelplasinguitreik na Malawi wat 

deur die Nasionale Jeugdeputate en Harversters bediening gereël is.  Dit was 'n groot logistieke 

operasie om al ons kampgoed, skooltafels, boeke en al my TOPIA-materiaal en -hulpmiddels 

binne ons stasiewa en op die dakrak te kry.  Die twee aande wat ons op pad is, het ons sommer 

in ons voertuig geslaap.  As ons die legkaart uitmekaar sou haal, sou ons nie in die oggende 

betyds saam met die span kon vertrek nie.  Na drie dae se ry is ons by ons kampplek reg langs 

die Malawi meer.  Ons het 'n groot tent aangeskaf wat as beide ons huis en skool moes dien.  

Drieuur die oggend staan ons tent en kan Lizanne en die kinders die oggend met skool begin.  

Ek slaap vir so twee ure en ry toe terug Dedza toe.  Een van die spanlede se voertuig het 

probleme gehad en moes vir herstelwerk na Lilongwe ingesleep word.  Die span was in groepe 

verdeel.  Elke dag is Bybels gaan plaas, maar een groep het in die kamp agtergebly.  Ek het 

vernuwing van Bybelse dissipleskap met die groepe wat agterbly, gedoen. In die aande was 

daar ook geleentheid om na Bybelse, Afrika en Westerse denke te kyk. 

Na die Bybelplasingstoer is vergaderings met die leiers van die kerke in Malawi en Mosambiek, 

wat deur TOPIA bedien word, gehou.  Toe vertrek ons na Zambië.  Op pad Zambië toe, het ons 

opnuut God se sorg en voorsienigheid beleef.  Die pad na die grens was toe, weens politieke 

onrus in Malawi.  Ons is gedreig en ons voertuig is met bottels en 'n baksteen gegooi.  Die pad 

na die grens was met brandende bande toegemaak.  'n Muslim Malawiese Samaritaan het ons 

tot donker op sy perseel weggesteek.  Hy neem ons toe met 'n ompad tot by die grens.  Ons 

dank God vir sy beskerming en bewaring.  Besoek gerus die TOPIA-Facebookblad vir fotos. 

TOPIA-MEDEWERKER:  Asseblief bid, help met opleiding of maak 'n koninkryksbelegging deur 

Zapper, Snapscan of die TOPIA-FNB-TJEKREKENING: 62769393712 Takkode: 250655. 

Na ons vaste maandelike inkomste benodig TOPIA R16 000 per maand.  Die afgelope maand 

het ons vir die eerste keer nie hierdie bedrag deur vrywillige bydraes kon opmaak nie.  Ons vra 

dus mooi of jy nie biddend sal oorweeg om op 'n vaste maandelikse basis 'n 

koninkryksbelegging by TOPIA te maak nie. 

 

Zapper 

 

Snapscan 

AAN GOD AL DIE EER - IN HOM, DEUR HOM EN VIR HOM! 


