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6 Oktober 2019 
 

OGGENDDIENS: Ds. Piet 
 

Die doop word vanmôre bedien aan Hannah, 
babadogtertjie van Louis en Tilla Botha. Ons 
is saam met hulle en ouma Wilna Botha baie 
dankbaar. Baie welkom aan vriende en 
familie wat vandag saam met ons aanbid.  
 

Ons kyk vanmôre bietjie dieper na die 
betekenis van die Sakrament van die Doop. 
Waarom word dit ‘n “heilige sakrament” 
genoem? Watter betekenis het dit vir my as 
aanskouer (lidmaat wat sit en kyk hoe ‘n 
baba gedoop word)? Watter beloftes bied die 
teken van water op die baba se kop vir my 
en watter eise stel dit aan my? Dink mooi 
hieroor, want mens kan ook in die water van 
die doopbak verdrink!  
  
Tema: Moenie in jou doopwater verdrink nie 
- lewe heilig ooreenkomstig die heilige doop 
wat jy ontvang het!  
 

Lofsang ter voorbereiding van die 
erediens 
Sb 1-6: 1, 2, 3 en Lied 168: 1, 2  
  
God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Lied 159: 1, 2; Votum; Seën; 
Loflied Ps 105-1: 1, 21, 22, 23;  
Geloofsbelydenis: Dele uit NGB art 33  
  
Ons verootmoedig ons voor God 
Wet: Fokus op die Tiende gebod HK Sondag 
44; Sing as antwoord op die wet: Sb 9-1: 10, 
11; Gebed 
 

Sakramentbediening 
Doopformulier uit NGB art 34; Vrae; gebed; 
bediening van die doop; Sing na die doop 
Lied 292: 2 (Kleuters na hulle bediening)  
  
God bedien aan ons sy Woord en ons 
ontvang dit aktief in geloof 
HK vrae en antwoorde: 66, 67, 68, 69, 70 
Skriflesing: 1 Kortintiers 10: 1 - 22; 
Teksverse: 1 Korintiers 10: 1 - 15 en 14; 
Woordverkondiging 
  
Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed; Liefdegawe; Sing Ps 106-2: 1, 4, 6, 
7; Seën; Amenlied: Sb 13-2. 
 

AANDDIENS:  Prof. Naas Ferreira 
 

Tema: Net ŉ geskeurde hart word 
heelgemaak en kan/sal die blye boodskap 
verder dra 

Ken jy die woord ‘hartverskeurend’ – dit is 
wanneer jy iets ervaar wat jou hart so 
stukkend skeur dat jy heeltemal magteloos, 
hopeloos en troosteloos is. Ek is seker jy 
kan aan genoeg voorbeelde uit ons 
alledaagse lewe dink. Hongersnood waarin 
derduisende mense sterwe. Het u al daardie 
hartseer beelde gesien? Storms en vloede 
wat alles vernietig en mense se hele 
lewensbestaan totaal omkeer. Sinnelose 
geweld en wreedheid wat mense se lewens 
verwoes en permanente letsels laat. Dit is 
om van hartverskeurend te huil. Dit is egter 
nog nie die ergste nie. Hier in Openbaring 5 
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lees ons van ŉ hartverskeurende huil wat 
nog meer inhou. Dit is die hartverskeurende 
huil oor verlorenheid wat die hemel in 
beweging gebring het. Ons moet baie mooi 
verstaan wat hier gebeur, want dit wat hier 
gebeur is veronderstel om die kerk van 
Jesus Christus, hier op aarde, ook in 
beweging te bring. Netsoos in die hemel, so 
ook op die aarde. 

Ons moet besef wat ‘verlorenheid’ regtig is. 
Hierdie besef moet ons nie daartoe bring om 
ons klere te skeur nie, maar om ons harte te 
skeur. Wanneer ons besef ‘hoe groot ons 
sonde en ellende (verlorenheid) is’ – sal ons 
eers werklik kan ‘treur’. In hierdie 
Skrifgedeelte kom die Here Sy belofte na om 
diegene wat werklik ‘treur’ te troos. Die troos 
word deur ŉ ouderling (kerk) as ŉ blye 
boodskap bekendgemaak. Jesus Christus – 
die Leeu (Hy is ook die Lam wat geslag is) 
kom met Sy hemelvaart vanaf die aarde by 
God se hemeltroon aan. Hy neem 
‘verlorenheid’ weg. Let mooi op wat dan 
gebeur. Daar breek ŉ lofsang in die hemel 
uit. Nie meer ŉ bittere gehuil nie, maar ŉ 
dankbare oorwinningslied word nou in die 
hemel gehoor. 

Hierdie boodskap wat die lofsang in die 
hemel besing, moet ook nou op die aarde 
gehoor word. Dit was Jesus se opdrag 
voordat Hy opgevaar het. Dit is ook die 
Heilige Gees se toerusting wat vanuit die 
hemel die kerk op aarde toerus om God se 
getuies te wees. Netsoos in die hemel, so 
ook op die aarde. 
 
God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Lied 151: 1 en 2; Votum; Seën; 
Loflied: Psalm 148-1: 1 en 5; Gebed  
  
God bedien aan ons sy Woord en ons 
ontvang dit aktief in geloof 
Skriflesing: Openbaring 5;  
Teksverse: 4 en 5 
Sing: Psalm 150-1: 1, 2 en 3; 
Woordverkondiging 

 Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed; Liefdegawe; Sing Sb 1-2: 1, 2 en 3; 
Seën; Amenlied Sb 13-3. 
 

 MEELEWING 

● Gep Floor (Groep 28 - 083 388 1250) 

verswak algaande in Medikliniek waar 

sy nou al twee maande behandel word.  

● Jasper Venter (Groep 39 -  082 854 

7229) word nog steeds in Pretoria-Oos 

met intensiewe chemoterapie behandel. 

Die uitslag van ‘n koersbepalende toets 

word Donderdag verwag waarna op 

verdere behandeling besluit sal word. 

● Salomé Jonker  (Groep 21 - 072 799 

1797) se bestraling in Pretoria loop goed 

af.  

● Dries Schutte (Groep 27 - 082 339 

5547) se bene het mooi herstel en ons 

is dankbaar dat dit met hom en Rita 

beter gaan. 

● Peet du Plooy (Groep 33 - 076 573 

8250) ondergaan Woensdag ‘n knie- en 

stuitjie-operasie. 

● Elmien Halgryn (Groep 38 - 083 566 

7683) het ‘n skoueroperasie ondergaan 

en sterk by haar dogter in Pretoria aan.  

● Estelle van Hamburg (Groep 29 - 082 

779 1401)  het Maandag ‘n 

lensvervanging ondergaan wat goed 

afgeloop het en more word die ander 

oog se lens ook vervang.  

● Hester Lombard (Groep 1 - 084 582 

9422) ondergaan Maandag ‘n artoskopie 

op haar knie in Medikliniek om 

beserings aan die knieskyf te herstel. 
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● Baie geluk aan Nadia en Lumé de Klerk 

wat in die huwelik getree het. Die twee 

sussies het met twee Traut-broers 

getrou! Geluk ook aan Renette de Klerk 

en ouma Liekie Scheepers. 

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, Bert en Gep 
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 
Susan Lourens (073 898 0181) en  
Hendrik vd Walt (079 022 2526) 
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 Sê BAIE WELKOM AAN:  
● Andries du Plessis wat met attestaat 

aansluit van GK Vereeniging. Hy woon op 

die plaas Palmietfontein, groep 19.  

● Bouke Spoelstra wat opgeneem word in 

die GKSA. Hy woon in Villa Adriana nr 

14, groep 39. 

 
  

 

Op ons knieë... 

 

Obenbaring 5:8 “Net toe die Lam die 
boek neem, het die vier lewende 
wesens en die vier en twintig ouderlinge voor 
Hom gekniel. Elkeen van hulle het ‘n siter gehad 
en ‘n goue bak vol wierook, die gebede van die 
gelowiges.” 

 

Ons sê dankie vir: 

• Ons geloof, Joh. 10:27 ”My skape luister 
na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg 
My”. 

• Ons predikante, di. Piet, Pieter, Herrie en 
vir Hanno – dank aan die Here vir hul 
diens, liefde en gebede vir almal. 

• Die gebede van elke gelowige – dit is 
soos wierook! 

• Die Here se beskerming - “Maar U Here, 
beskerm my aan alle kante, U herstel my 
eer en aansien” Psalm 3:4. 

•  ‘n Nuwe kwartaal waar die Here ons wil 
gebruik om ons jongmense se bediening 
te bevorder en uit te brei – dankie vir ons 
gemeente se visie om aan die kinders en 
jongmense se belange aandag te gee. 

• Die kinderfees wat ‘n boodskap kon bring 
aan die kinders in die gemeente en 
gemeenskap! Dankie vir elkeen se harde 
werk en ons loof die Here daarvoor. 

• Kleingroepe en bybelstudies waar ons 
toegerus en opgebou word in ons geloof! 

 

Ons doen voorbidding vir: 

• Ons predikante, elke geestelike leier en 
elke gelowige – bid vir beskerming teen 
die bose se aanslae, bid vir gemoedsrus 
en genoegsame tyd vir persoonlike groei 
in geloof! 

• Eensgesindheid in die gemeente en 
onderlinge liefde en hulp aan mekaar!  

• Elkeen wat betrokke is by die bediening 
aan die jeug, vir wysheid, gawes en 
bereidheid om tyd op te offer vir hierdie 
groot saak! 

• Ons kinders se Bybelonderrig hier by die 
gemeente en in hul ouerhuise. 

• Ons ouers om hul doopbelofte getrou na 
te kom en die regte voorbeeld te stel in 
hul praat en optrede.  

• Die Heilige Gees om ons te oortuig van 
die hartverskeurende hartseer van 
verlore wees en die blydskap van 
verlossing wat oorloop sodat ons nie 
anders kan as om te getuig nie!  

• Ons gemeente se uitgaan en uitreik na 
hulle wat verlore is.  
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Mat. 9:35-38 “Jesus het al die dorpe en klein 
plekkies besoek. Hy het die mense in hulle 
sinagoges geleer, die evangelie van die 
koninkryk verkondig en elke soort siekte en 
kwaal gesond gemaak. Toe Hy die menigtes 
sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle 
was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ‘n 
wagter het nie. Hy sê toe vir Sy dissipels: Die 
oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan 
die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders 
uit te stuur vir die oes.” 

 

Bid asb. saam vir nog lidmate om aan te 
meld by die gebedsgroepe! Kontak Elsie 
Ferreira (072 449 1982) of die kerkkantoor vir 
gebedsversoeke en/of gebedsverhorings. 

 
 
 

PROGRAM VAN DIE WEEK 
Vandag 
09:00 Gebedsgroep 
09:30 Oggenddiens 
          Kleuterbediening 
 Katkisasie, les 23  
 Tee en koffie in die Skuur 
18:00 Aanddiens 
 

Maandag  
17:30 Diakonie: Dagbestuur 
18:00 Sustersbestuur 
 

Dinsdag 
06:00 Manne-Ondersteuningsgroep 
 

Woensdag 
09:30 Bybelstudie 
17:30 Kersmark: Bemarking 
18:00 Katkisasie Gr 8 
18:00 Katkisasie Gr 11 
18:30 Gebed & Ondersteuning 
19:00 Bybelstudie 

 
AFKONDIGINGS 

•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid  
   (Zapper betaal-metode beskikbaar)  
•  Gawe by die deure vanoggend vir die  
   Teol. studentekas. 
•  Gawes volgende Sondag vir die   

   Emeritusfonds 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  in  
   die bussies by die deure. 
•  Diensbeurte: Groep 10 en 11. 
 

DANKBAARHEIDSFEES:  
25 OKTOBER 

Liewe gemeente, kom vier 
weer saam met ons fees 
om ons dankbaarheid  te 
bewys op Vrydag  25 Oktober 2019. 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 die lys in die skuur om te verseker jy 
kry ook 'n lekker sappige stukkie gebraaide 
skaapvleis!  
 

Kontak diaken: Nardus v Zyl (082 492 9505) 
of Riaan vd Walt (082 784 9215) 

 
VERJAARSDAE 

Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 
verjaar! 

Sondag, 6 Oktober 
Jsr Carmien Pretorius 
 

Maandag, 7 Oktober 
Sr Annemie Kruger      082 331 7006 
 

Dinsdag, 8 Oktober 
Sr Rieëtte Venter       082 898 4197 
Sr Annetjie Vermeulen      079 307 7337 
 

Woensdag, 9 Oktober 
Sr Engela v Rooyen      078 535 7530 
 

Vrydag, 11 Oktober 
Sr Velize de Bruyn           079 892 4393 
Jbr Rias Scholtz        
 

Saterdag, 12 Oktrober 
Br Gerhard Kruger           082 255 0423 
Sr Liekie Scheepers (85)     083 677 7718 
Sr Johanna Venter (71)      082 824 1834 
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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 
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! 
 
 

KERSMARK 2019 
Liewe gemeente 
Die Kersmarkkomitee is reeds baie besig om 
alles gereed te kry vir die aanbied van 2019 
se Kersmark. Ons sit reeds van vandag af 
lyste uit sodat almal ‘n goeie geleentheid het 
om hulle name op te skryf en aan te dui waar 
hulle bereid is om te help. Ons het ons 
gemeente se ondersteuning baie nodig om 
van hierdie geleentheid ‘n sukses te maak. 
Kersmark-groete 
 
 
 
 
 

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: 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 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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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 

7 Okt Maandag 18:00 Bestuur Susterbestuursvergadering 

15 Okt Dinsdag 18:00 Groepsusters Groepsustersvergadering 

05-Nov Dinsdag 18:30 Cachet 
Gesamentlike 

Sustersafsluiting 

12-Nov Dinsdag 18:30 Blok D 
Potch-Oos 

Sustersafsluiting 

13-Nov Woensdag 10:00 Bestuur en groepsusters Bejaardelidmate: afsluiting 

17-Nov Sondag 12:00 Blok A Nagmaalete 

29 Nov - 7 
Des Vry - Sat 07:00 tot 20:00 Almal Mooirivier Kersmark 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 

 

 



 8 

 

 
 

OOSDOPPERTJIES 
 

BEWAAR DIE VREDE 

Titus3:1  “Herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle hulle aan owerheid en gesag moet 

onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed 

is.” 

 

Jy gaan nooit te oud word om gehoorsaam te wees aan iemand anders nie.  

Dit maak nie saak hoe oud jy is nie, daar sal altyd polisiemanne, regters, 

dokters en ander mense wees na wie jy sal moet luister.  Een van die 

eienskappe van ‘n kind van God is gehoorsaamheid - sonder om te kla of te 

baklei. 

God het leiers, regeerders en onderwysers aangestel.  Dit sal nie goed lyk 

as ‘n dorp in chaos gedompel word deur Christene wat hulle teen die leiers 

verset nie.  Selfs al eer die leiers God nie, is dit Hy wat eendag oor hulle 

moet oordeel.  Dit is jou werk om aan hulle gehoorsaam te wees. 

 
 

GEDAGTE VIR DIE WEEK! 

 

 


