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13 Oktober 2019 
 

OGGENDDIENS: Ds. Pieter van der Walt 
 

Tema: God werk anders 
 
Ons land en groot dele van die wêreld raak 
al meer en meer gesekulariseerd. Die gesag 
van God se Woord waarin God se wil voorop 
staan word meer en meer vervang met die 
reg van die mens (humanisme). Die ware 
evangelie word vir die wêreld ‘n vreemde 
evangelie. Korinte, aan wie Paulus hierdie 
brief skryf was ‘n kosmopolitiese hawestad 
waar onsedelikheid en afgodediens hoogty 
vier. 
Afgesien van ‘n klein groepie gelowiges was 
die evangelie van Jesus Christus vir hulle 
onsin en dwaasheid. 
Hoe benader God hierdie stad? Hy het ‘n 
unieke werkswyse. Hy gaan lynreg teen die 
wêreldse opvattings in. Hy werk so anders. 
Wat vir die wêreld onsin is en sonder 
aansien of betekenis is, kies God uit om die 
geleerdes te beskaam. 
God werk anders, soms ook in ons eie 
lewens. 
 
Lofsang ter voorbereiding van die 
erediens 
Ps 111-2: 1, 2, 3 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied: Ps 33-1:1, 2 (Tweede melodie); 
Votum; Seën; Loflied: Ps 117-1: 1; 
Geloofsbelydenis: 12 Artikels 
 
 

Verootmoedigingsdiens 
Wet (Eksodus 20); Ps 128-1: 1, 4; Gebed 
 
Woorddiens 
Skriflesing: 1 Korintiërs 1: 18-30;  
Teksverse: 1 Korintiërs 1: 27, 28;  
Sing Sb 14-3: 3, 4 (Kleuters gaan na 
kleuterbediening); Woordbediening 
 
Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes; Sing: Sb 14-1:1 ; 
Seën; Amenlied: Sb 13-2. 
 
 

GROEPBEDIENING  
Ons Woordbediening vind vanaand in 

kleingroepe plaas. 
Daar kom ook groepe  by die kerk 
bymekaar: 

·        17:00 Groep 31 olv prof. Naas  
·        18:00 Jong volwassenes olv     
          Erasmus Venter 
 

MEELEWING 
● Gep Floor (Groep 28 - 083 388 1250) 

word steeds in Medikliniek behandel. Sy 

en prof Bert was Donderdag 68 jaar 

getroud! Baie geluk! Ons bid hulle die 

Here se bystand toe.  

● Jasper Venter (Groep 39 -  082 854 

7229) word steeds in Pretoria-Oos met 

intensiewe chemoterapie behandel.  

● Salomé Jonker  (Groep 21 - 072 799 

1797) se bestraling in Pretoria was 
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suksesvol en sy is weer tuis.  

● Peet du Plooy (Groep 33 - 076 573 

8250) se operasie was suksesvol en hy 

herstel mooi. 

● Estelle van Hamburg (Groep 29 - 082 

779 1401)  se lensvervanging het goed 

afgeloop.   

● Hester Lombard (Groep 1 - 084 582 

9422) se artoskopie het goed afgeloop, 

maar daarna het sy ‘n terugslag beleef 

met ‘n beroerte en is terug in Medikliniek. 

Deur die genade van die Here was daar 

nie groot skade nie en sy herstel mooi.  

● Corrie du Plessis (Groep 37- 072 909 

0715) se knie-vervanging het goed 

afgeloop en sy herstel tuis.  

● Hannie Kruger (Groep 1 - 083 293 0944) 

se operasie om die gebreekte been met 

‘n pen te herstel, het goed afgeloop. Sy 

is nog in Medikliniek.  

● Marius Lamprecht (Groep 32 - 082 839 

6237) was vir behandeling in die 

hospitaal en sterk nou tuis aan. 

● Schalk van Deventer (Groep 19 - 083 

262 5828) se moeder is op 90-jarige 

ouderdom oorlede en is gister in Pretoria 

begrawe. Ons bid hulle die troos van die 

Here toe.  

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  
Anna Smith (082 765 9813) en  
Lou & Magdaleen Venter (082 566 5879) 
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 
 

 

PROGRAM VAN DIE WEEK 
Vandag 
09:00 Gebedsgroep 
09:30 Oggenddiens 
          Kleuterbediening 
 Katkisasie, les 24  
 Tee en koffie in die Skuur 
Groepbediening 
18:00 Kleingroep vir jongmense by die   
          Skuur 
 
Maandag  
18:30 Bedieningsdiensgroep 
 
Dinsdag 
06:00 Manne-Ondersteuningsgroep 
18:00 Groepsusters in die konsistorie 
18:00 Klassis Potchefstroom vergader hier  
          in Die Skuur.  
          Ds Piet en oudl Hans Malan is ons  
          gemeente se afgevaardigdes.  
 
Woensdag 
10:00 Amandelbloeisels 
18:00 Katkisasie Gr 8 
18:00 Katkisasie Gr 11 
19:00 Spesiale ouderlinge blokverg - Blok A 
 
Donderdag 
19:00 Spesiale ouderlinge blokverg - Blok B 
 

 
AFKONDIGINGS 

•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid   
   (Zapper betaal-metode beskikbaar)  
•  Gawe by die deure vanoggend vir die  
   Emeritusfonds. 
•  Gawes volgende Sondag vir die Diakonie. 
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•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  in  
   die bussies by die deure. 
•  Diensbeurte: Groep 12 en 13. 
 

DANKBAARHEIDSFEES:  25 OKTOBER 

Liewe gemeente, kom 
vier weer saam met ons 
fees om ons 

dankbaarheid  teenoor die Here te bewys.  
Datum: Vrydag 25 Oktober 2019. Op die 
grasperk. 
Dis in die vorm van 'n skaapbraai! Almal 
word hartlik na die fees uit genooi! Dis 
gratis!  
(Jul kan  natuurlik geld, bykosse en 'n skapie 
skenk of dalk het jy 'n spitbraai vir ons om te 
leen. Baie dankie vir die skenkings wat ons 
reeds ontvang het)  
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) 

 
AMANDELBLOEISELS 

Ons nooi graag al ons bejaardes na die 
Amandelbloeisels se funksie. Ons kom 
Woensdag (16 Okt) om 10:00 by Skuur 
bymekaar vir opening waarna ons op ‘n 
uitstappie gaan na Vyfhoek 436. 

 

KANSA 
Baie dankie aan al die lidmate 
wat reeds bydraes gegee het 
vir ons Kansa-projek. Daar is 
steeds koevertjies in die 
voorportaal op die kluis beskikbaar. Daar is 
nog geleentheid tot einde Oktober om 
bydraes te gee om hierdie belangrike projek 
te ondersteun. 

 
 
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 

verjaar! 
Sondag, 13 Oktober 
Br Pieter Erasmus       083 555 7330 
Sr Mariana Plotz       082 456 8023 
 

Dinsdag, 15 Oktober 
Sr Naomi Pretorius      082 853 5108 
 

Woensdag, 16 Oktober 
Sr Veronique Geyer      079 952 8393 
 

Donderdag, 17 Oktober 
Sr Estelle v Hamburg (70)   082 779 1401 
 

Vrydag, 18 Oktober 
Sr Cherenè Lake         079 876 3517 
Sr Susan Lourens (70)      073 898 0181 
 

Saterdag, 19 Oktober 
Br Frans Kruger (70)      083 793 0552 
 

BAIE DANKIE VIR 
VERJAARSDAGBEDERF 

 

Liewe gemeente 
Baie dankie vir almal se liefde. Ek is baie 
bevoorreg om julle in my lewe te hê. 
Spesiale dankie vir verlede Sondag se 
lekker verversings wat almal so mildelik 
gebring het om saam verjaarsdag te vier! 
Nog 'n groot dankie vir die geskenkbederf 
vanaf die Susters en vir almal se 
gelukwense met my verjaarsdag!  
Rieëtte  
 

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 
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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 
 

KERKLIKE TYDSKRIFTE: 
KERKBLAD EN VROUEBLAD 

Die tydskrifte is in die voorportaal van die 
Skuur beskikbaar SLEGS vir lidmate wat 
daarop ingeteken is. 
 

BEROEPE NUUS 
• Beroepe ontvang 

Ds RA Bain (Ronald) van GK-Potchefstroom na 
GK-Oranjerivier 
Ds RA Bain (Ronald) van GK-Potchefstroom na 
GK-Pretoria 
Ds GM Boersema (Marnix) van GK-Graaff-
Reinet na GK-Reitz/Lindley-kombinasie 
Ds GM Boersema (Marnix) van GK-Graaff- 
Reinet na GK-Rietvallei as medeleraar 
Ds JC van Dyk (Jannes) van GK-Ventersdorp na 
GK-Rietvallei as medeleraar 

Ds LJE Venter (Lourens) van GK-Kimberley na 
GK-Centurion as medeleraar 
  

• Beroepe aanvaar 
Ds LJE Venter (Lourens) van GK-Kimberley na 
GK-Centurion as medeleraar 

   
• Beroepe bedank 

Ds GM Boersema (Marnix) van GK-Graaff- 
Reinet na GK-Reitz/Lindley-kombinasie 
Ds GM Boersema (Marnix) van GK-Graaff-
Reinet na GK-Rietvallei as medeleraar 
Ds JC van Dyk (Jannes) van GK-Ventersdorp 
na GK-Rietvallei as medeleraar 
  

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 
 
 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: Carin Kloppers en 

groep 9, Hannelie Pieters en groep 19, Engela vd Walt en groep 38, asook Elmien Halgryn 

groep 40. 

 

Volgende week skink Marna Naudé en groep 10, Estelle v Hamburg en broep 18, Marian de 

Kock en groep 20, asook Ansa Venter en groep 39 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. 

 

 

Belangrike datums vir die maand 

DATUM DAG TYD WIE WAT 

15 Okt Dinsdag 18:00 Groepsusters Groepsustersvergadering 

15 Okt Dinsdag 18:00 Blok B Klassis 

19 Okt Saterdag 10:00 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! 

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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OOSDOPPERTJIES 
 

JOU GEVOLG 

Psalm 139:5 “U omsluit my van alle kante, U neem my in besit.” 

As jy al ooit ‘n rolprentster of sanger gesien het, weet jy dit is nogal 

moeilik om naby aan daardie persoon te kom.  Hulle reis gewoonlik 

saam met ‘n hele spul mense: Veiligheidswagte om hulle rond te ry en 

te beskerm, bestuurders wat namens hulle met ander mense praat. 

 

Het jy geweet jy het ook jou eie Gevolg? Dis natuurlik die Here! God 

gaan voor jou uit, Hy lei en beskerm jou waar jy ook al moet gaan.  

Omdat Hy dit vir jou doen, sal jy jou nooit in ‘n situasie bevind 

waarvan Hy nie weet nie.  Hy is agter jou - Hy beskerm jou.  God se 

teenwoordigheid omring jou heeltemal.  Jy het baie meer beskerming as ‘n beroemde ster! 

Dankie Here!  

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK! 
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TOPIA - Opleidingsbesoek by Covenant College Julie en Augustus 2019. 

Ons eerste twee dae in Zambië is gebruik om 'n tydelike werkspermit te verkry.  Nadat 'n baie 
vriendelike immigrasie beamte ons gehelp het, kon ons na Covenant College in die Petauke 
omgewing vertrek waar ons vir sewe weke gebly het. 

Ons het die sitkamer in die huis waar ons gebly het in 'n klaskamer verander.  Daar het Lizanne 
en die kinders lekker skool gehou.  Vanaf 15:00 is dit egter speeltyd.  Dan word daar met 
maatjies gespeel, modderkoekies gebak en met grond, sade en blare handel gedryf.  Dit is ook 
vir ons kinders 'n wonderlike ervaring om die plaas en al die plaasdiere te beleef. 

Covenant is 'n leersentrum van Mukhanyo en ons het in ses weke 5 diploma modules gedoen, 
naamlik Evangelisasie 1 en 2 en Prediking 1, 2 en 3.  Ek en die studente moes maar bont staan 
om in die kort tydjie soveel kursusse te voltooi.  Ons het ook studente of oud studente se kerke 
op Sondae besoek en Sondagaande heerlik saam met die kollege personeel geëet en gekuier. 

Op pad terug het ons so paar dae by Thys en Dorette op Motopi gekuier.  Dit is tans baie droog 
in Botswana en hulle voer 'n klompie seekoeie.  Ons kon ook die benoude voerdery meemaak.  
Ons is die Here dankbaar dat ons weer by die huis is en dat ons veilig gereis het.  Veral dat Hy 
ons tydens die onluste insident in Malawi bewaar het.  Baie dankie aan al die TOPIA kerke en 
ons TOPIA vriende wat dit vir ons moontlik maak om kerkleiers in Afrika te dien en saam in sy 
koninkryk te werk. 

TOPIA het 'n FB blad waar foto's geplaas word.  Gaan kyk gerus daar indien jy meer oor TOPIA 
wil sien en hoor.  Ons het ook 'n Whattsapp groep waardeur jy beriggies en gebedsversoeke 
kan ontvang.  Ons gebruik Whattsapp veral wanneer ons weg van die huis is.  Indien jy deur 
Whatsapp nuus wil ontvang,  laat weet asseblief vir Lizanne by 084 555 1890. 

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.  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! 


