
 

 

 

Woordverkondiging op Gereformeerde Kerk 
Potchefstroom-Oos Facebookblad: 

 

Ds. Pieter van der Walt
 

Tema: ‘n Klein begin 
Skriflesing: Sagaria 4 
Teksverse: Sagaria 4:2-6 

Die kerk van die Here het klein begin.  Op 
Pinksterdag was dit ‘n klein groepie 
volgelinge van Jesus wat in Jerusalem 
bymekaar was, maar dit was die begin van 
groot dinge. 

Die preek handel oor ‘n visioen wat die 
profeet Sagaria gesien het, ‘n visioen van ‘
Kandelaar.  Anders as die kandelare in die 
tabernakel en die in Salomo se tempel wat 
deur priesters daagliks aangesteek is, het 
hierdie kandelaar wat Sagaria in die visioen 
sien, sy eie kragbron gehad.  Bo
kandelaar was ‘n oliebak wat deur twee 
olyfbome weerskante van die kandelaar 
gevoed is.  Hierdie kandelaar, wat die beeld 
van die kerk van die Here is, het nooit 
doodgegaan nie.  

Die simboliek van die oliebak en die olyfolie 
wat die kandelaar voed, is die Heilige Gees 
wat tot vandag toe die kragbron is van die 
kerk van die Here. Selfs in die moeilikste tye 
van vervolging en dwalinge was dit die 
Heilige Gees wat deur die Woord van God 
die kerk staande gehou het. 
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Vraag is:  Is jy as ouderling, diaken en 
lidmaat van die gemeente, ‘n brandende 
kandelaar van die Here wat deur die Heilige 
Gees gevoed word? Is ons as predikante 
dit? 
 

 MEELEWING

● Orrie Oosthuizen (Groep 25 

2745) se swaer is skielik oorlede. Ons 

dink spesiaal aan hulle gesin en familie.

● Rita Kleynhans (Groep 25 

5749) se broer is baie ernstig siek in die 

Kaap en word deur sy vrou

versorg. Die familie dra swaar aan die las 

om nie hulle geliefdes in hierdie tyd te 

kan bystaan nie. 

● Christine Lourens (Groep 25 

6571) word steeds in Multisorg behandel 

en sal dalk eers volgende week ontslaan 

word.  

● Carlien Kahl (Groep 35 

se pa word stadig maar seker sterker en 

het al selfs met hulp opgestaan uit die 

bed. Ons vertrou dat die Here sy 

liggaamskragte volledig sal herstel. 
 

Ons bid dat die Here

herstel, bemoediging en troos sal 
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Vraag is:  Is jy as ouderling, diaken en 
lidmaat van die gemeente, ‘n brandende 

elaar van die Here wat deur die Heilige 
Gees gevoed word? Is ons as predikante 

MEELEWING 

Orrie Oosthuizen (Groep 25 - 082 466 

2745) se swaer is skielik oorlede. Ons 

dink spesiaal aan hulle gesin en familie. 

Rita Kleynhans (Groep 25 - 083 327 

e broer is baie ernstig siek in die 

Kaap en word deur sy vrou, alleen tuis 

versorg. Die familie dra swaar aan die las 

om nie hulle geliefdes in hierdie tyd te 

kan bystaan nie.  

Christine Lourens (Groep 25 - 076 956 

6571) word steeds in Multisorg behandel 

sal dalk eers volgende week ontslaan 

Carlien Kahl (Groep 35 - 072 879 8126) 

se pa word stadig maar seker sterker en 

het al selfs met hulp opgestaan uit die 

bed. Ons vertrou dat die Here sy 

liggaamskragte volledig sal herstel.  

Ons bid dat die Here beterskap, 

herstel, bemoediging en troos sal 

gee. 
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ONS VRA VOORBIDDING VIR DIE 
VOLGENDE LIDMATE WAT SUKKEL 

MET SIEKTE OF SWAK GESONDHEID 
Bert Floor, Isak vd Walt, Magdaleen Venter, 
Koos en Marlene Jooste, Lana Labuschagne, 

Annette Coetsee en Ina van Wyk. 
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 
Vir ondersteuning of besoeke kontak u 
ouderling, ds Piet (018 290 5635) of Adele 
(082 532 8658) om die nodige reëlings te 
tref. 

 

BESLUITE OOR GEMEENTELIKE 
BEDIENING IN DIE LIG VAN DIE 

VOORTSETTING VAN DIE 
GRENDELSTAAT IN FASES 

 

Na aanleiding van e-posgesprekke tussen 
die ouderlinge en ‘n virtuele vergadering van 
die  Bestuurdiensgroep word die volgende 
besluite deurgegee:  
 

1. Woordbediening op Sondae  
In die lig van die feit dat eredienste steeds 
nie gehou kan word nie, sal die Woord-
bediening via sosiale media voortgaan op 
Sondae en volg die beplanning op die 2020 
Kalender wat betref oggend- en 
aanddienste. Op Sondae waar daar twee 
dienste sou wees, sal twee virtuele 
Woordverkondigings beskikbaar gestel word.  
 

2. Katkisasie op Sondae 
Elke katkisant het ‘n handboek en die 
lesplan verskyn op die Kalender. Ouers word 
versoek om voort te gaan om self die 
katkisasie met die kinders te hanteer en 
seker te maak dat hulle onderrig op datum 
bly. Die kategete sal van tyd tot tyd kontak 
maak om te hoor hoe dit gaan.  
KATKISASIE LESPROGRAM: Vandag is 
deel van die langnaweek en was daar nie ‘n 
les geskeduleer nie. Hierdie week wat voorlê 
moet ouers en katkisante Les 8 deurwerk. 
 

3. Weekskatkisasie - Graad 8, 9 en 10 
(groepe almal kleiner as 10 persone) 

Weekskatkisasie sal in oorleg met die ouers 

en kinders so spoedig moontlik voortgesit 
word.  
 

4. Groepbyeenkomste en Bybelstudies 
Lidmate in kleingroepe en Bybelstudie-
groepe word aangemoedig om sover 
moontlik virtueel voort te gaan om “te 
vergader” en Woordbediening op die wyse 
voort te sit. Almal in ‘n betrokke groep kan 
dalk nie so bereik word nie, maar dit is baie 
positief as ‘n klompie lidmate mekaar kan 
“sien en hoor” en saam Bybelstudie kan 
doen en bid. Ons almal het behoefte aan 
hierdie onderlinge kontak en so bemoedig 
ons mekaar in hierdie tyd.  
 

5. Oosdopperfees 2020 
Die Oosdopperfees word afgestel. Die 
beeste wat geskenk is, sal verkoop word om 
sodoende steeds fondse te in. Lidmate wat 
in die vermoë is, word versoek om ‘n 
eenmalige bydra te maak vir die 
Oosdopperfees (dit wat jy in elk geval sou 
bydrae of spandeer op die Oosdopperfees). 
Ons gemeente se begroting leun swaar op 
ons fondsinsamelingsgeleenthede en ons 
moet poog om van daardie fondse in hierdie 
buitengewone omstandighede steeds te in. 
Merk jou bydrae asb baie duidelik as 
“Oosdopperfees”. Baie dankie aan almal wat 
alreeds bydraes gemaak het.  
 

6. Biltongaand 
Na gelang van die vordering wat met die 
ontsluiting van die grendelstaat gemaak 
word, sal ‘n besluit oor die Biltongaand 
geneem word. Indien die aand nie kan 
gebeur nie, sal die biltong steeds gemaak 
word en via bestellings bemark word aan die 
gemeente en gemeenskap. 
 

7. Kerkkantoor 
Die Kerkkantoor bly gesluit tot verdere 
kennisgewing. Adele funksioneer goed van 
die huis af en lidmate kan gerus van haar 
diens en hulp gebruik maak waar nodig.  
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8. Opname van gemeentelede se 
toegang tot internet en sosiale media 

‘n Opname sal deur die ouderlinge gemaak 
word by almal in hulle groepe om vas te stel 
tot watter mate lidmate toegang tot internet 
en sosiale media het. Sodoende kan ons 
vasstel op watter wyse bedieninge in hierdie 
grendeltyd ten beste afgelewer kan word. 
Die vakante groepe sal deur die kerkkantoor 
hanteer word.  

 
NOOD IN GEMEENTE EN GEMEENSKAP 

 

Soos wat die grendeltydperk en die afloop 
daarvan ontplooi, is daar meer en meer 
mense wat behoefte aan basiese lewens-
middele ontwikkel. Die Diakonie staan 
gereed om lidmate te help en ons gemeente 
het ook toegang tot hulpmiddele wat deur die 
gemeenskap van Potchefstoom tot beskik-
king gestel word vir behoeftige en kwesbare 
mense. As jy bewus is van enige sodanige 
nood in jou omgewing (binne of buite die 
gemeente) maak asb met ds Piet kontak 
sodat die nodige hulpbronne verskaf kan 
word. 
 

OPROEP TOT VEROOTMOEDIGING EN 
GEBED, VOLGENS KO, ART 66  

 

In antwoord op twee KO, art 66 versoeke, 
vanaf GK Oranjerivier en GK Oos-Moot, om 
die uitroep van ‘n Dag van Verootmoediging 
en gebed, oordeel die classis contracta van 
Klassis Potchefstroom soos volg: 
 • Die nasionale- en internasionale krisis wat 
deur die Covid-19 pandemie veroorsaak is, 
veroorloof inderdaad die versoeke om ‘n Dag 
van Verootmoediging volgens KO, art 66. 
 • Die huidige grendeltyd bring die volgende 
praktiese uitdagings na vore:  
a. daar is tans ‘n verbod op die samekoms 
van mense.  
b. die elektroniese hantering van hierdie 
saak d.m.v. internethulpbronne kan vir 
meeste Kerkrade en gemeentes ‘n uitdaging 
wees.  
c. in die huidige inperking kan ‘n Dag van 
Verootmoediging moeilik tot sy reg kom.  

In vertroue op ons Hemelse Vader in wie se 
hand ons leef en die ganse wêreld bestaan 
besluit die classis contracta van Klassis 
Potchefstroom daarom soos volg: 
1. Aangesien ons ons verlossing in niks en 
niemand anders soek as in Jesus Christus 
nie, word alle kerke en lidmate van die 
GKSA opgeroep tot ‘n tydperk van 
voortdurende verootmoediging en gebed.  
2. Verder word ‘n Dag van Verootmoediging, 
volgens KO, art 66, uitgeroep op DV die 
eerste Sondag wat ons as kerke in gewone 
eredienste kan vergader.  
Met die oproep: 
 • roep ons mekaar op tot ‘n 
geloofsverklaring dat ons, sou die weder-
koms van ons Here Jesus nie eerder gebeur 
nie, ons weer na afloop van hierdie krisis as 
kerke sal kan saam kom in erediens aan 
ons Here.  
• waak ons teen die verheffing van ‘n 
spesifieke dag of handeling deur ons kerke, 
asof die Here nie in sy genade uitkoms sal 
gee, voor ons nie as kerke vergader in 
verootmoediging en gebed nie.  
 

Namens Korresponderende Kerkraad – 
Klassis Potchefstroom  
 

Openbare verklaring deur die 
Tussenkerklike Raad van die Geref. 

Kerke, NG Kerk en Herv. Kerk:  
Kerkwees in die tyd van die koronavirus 

(COVID-19)  
 

Die koronavirus (COVID-19) het Suid-Afrika, 
soos die res van die wêreld, feitlik oornag in 
’n ongekende situasie gedompel. Dit raak 
elke individu, elke familie en elke gemeen-
skap. Dit bedreig ons gesondheid, ons 
gemoedstemming en geestesgesondheid, 
ons werk en inkomste, ons gemeen-
skapsaktiwiteite, en die welsyn van die 
staat.  
 

Die TKR wil ons opregte meegevoel 
uitspreek teenoor elkeen wat die virus onder 
lede het of reeds baie siek is en hulle 
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geliefdes, elkeen wat in isolasie verkeer, en 
elkeen wat iemand weens hierdie virus aan 
die dood afgestaan het. Ons wil ook ons 
dank uitspreek teenoor al die gesond-
heidswerkers en hospitale wat onder 
moeilike omstandighede toetse uitvoer, 
mense behandel en berading gee. Hierdie 
mense verrig heldedade in naastediens, 
dikwels sonder enige erkenning en 
waardering.  
 

Die TKR is bewus van talle kerke en 
gemeentes wat onder die huidige omstan-
dighede mense in nood bystaan. Gemeentes 
vind nie net nuwe maniere om die 
verkondiging van die evangelie van Jesus 
Christus voort te sit nie, maar verleen steeds 
hulp aan bejaardes, siekes en die 
naasbestaandes van mense wat in hierdie 
tyd te sterwe kom. Gemeentes reik uit om 
mense wat hulle inkomste verloor het, 
materieël te ondersteun en kos aan mense 
in nood te verskaf. Die kerke se 
maatskaplike dienste doen alles in hul 
vermoë om weerlose mense teen misbruik 
en geweldsmisdaad te beskerm.  
 

Daar is waardering vir die President, die 
Minister van Gesondheid, die Nasionale 
Koronavirus Bevelsraad en die betrokke 
staatsamptenare wat spoedig opgetree het 
en vertroue inboesem. Ons het begrip vir die 
uitdagings wat met die haastige formulering 
en proklamasie van regulasies en die oordra 
en verduideliking aan amptenare wat dit 
moet toepas, gepaard gaan. Dit is jammer 
dat daar insidente van onnodige 
magsmisbruik was, maar ons vertrou dat 
elke sodanige geval vinnig en beslissend 
aangespreek sal word sodat dit die 
uitsondering bly en nie die norm word nie.  
 

Waar dit by die dag dringender word om ’n 
gesonde balans tussen die bekamping van 
die virus en ekonomiese aktiwiteit te vind, 
doen die TKR ’n beroep op die regering om 
die rampregulasies so gou moontlik te 
verslap sodat al meer mense – veral in die 

kleinsake-omgewing en informele sektor – 
weer kan begin werk.  
 

Ons aanvaar dat die koronavirus ons 
leefwêreld en werksplek onherroeplik 
verander het, en dat almal van ons ’n nuwe 
lewenswyse moet aanleer en maatreëls in 
plek moet stel om ons eie gesondheid en 
die gesondheid van al die mense om ons te 
beskerm. Maar ons is ook ernstig besorg 
oor kleinsakeondernemings wat sluit, werks-
geleenthede wat verlore gaan, en die 
groeiende getal mense wat sonder inkomste 
en heenkome sit.  
 

Terselfdertyd is ons besorg oor mense se 
geestesgesondheid en geestelike welstand. 
Die gebrek aan sosiale kontak en afstand 
van geliefdes skep ernstige emosionele 
probleme vir baie mense. Wanneer die 
gemeenskappe van gelowiges nie soos 
gewoonlik in ’n erediens kan vergader nie, 
ontbeer lidmate die bemoediging en 
inspirasie van die gereelde Woordver-
kondiging, en ook ’n belangrike onder-
steuningsnetwerk wat hulle hoop gee.  
 

Ons pleit dus vir die geleentheid om so gou 
moontlik toegelaat te word om weer as 
geloofsgemeenskappe te vergader – al is dit 
in beperkte getalle en met allerlei maatreëls 
om gesonde higiëne te verseker.  
 

Te midde van hierdie omstandighede roep 
die TKR ons lidmate en medegelowiges in 
die land op om saam met ons te bid: vir 
almal wat so intens deur die pandemie 
geraak is, en ook vir die President en 
regering.  
 

Ons vertrou ons lewens aan die Here toe en 
bid dat Hy ons sal bewaar en vir ons land en 
ons wêreld uitkoms sal bring. Ons Here 
Jesus Christus leef; Hy gee nuwe lewe aan 
elkeen wat glo. God is lig; Hy bring nuwe lig 
vir die wêreld. God is liefde; nou kan ons uit 
dié bron van liefde leef.  



 

AMPTELIKE VERSOEK VAN DIE GKSA 
AAN DIE OWERHEID

 

Die GKSA se Deputate Owerheid het die 
afgelope week twee versoeke aan die 
regering gerig met betrekking tot die 
maatreëls in die Grendelstaatfases: 
  

● In die een versoek vra ons dat die 
maksimum van 10 persone wat 
volgens die regulasies buite 'n 
werksplek mag bymekaar kom ook sal 
geld vir kerke om so byeenkoms op 'n 
Sondag te hou.  

● In die tweede skrywe versoek ons dat 
by "counselling" wat volgens punt P4
van die lys aktiwiteite in vlak 4 
toegelaat word ook duidelik 
gespesifiseer word "including pastoral 
counselling by duly ordained 
ministers.” (laasgenoemde is om die 
predikante in staat te stel om pastorale 
werk te doen) 
  

Ds Cassie Aucamp skryf:  
Ons weet dat dit wat ons vra maar baie 
beskeie en gering is. Ons het dit egter so 
gedoen om te probeer verseker dat ons 'n 
gunstige antwoord kry. Hou ook in gedagte 
dat hierdie dringende versoeke was wat 
aandag moet kry voor die eerste stel 
regulasies gefinaliseer word. Verdere 
versoeke kan hierna rustig oorweeg word.
 
Ek wil dit ook onder u aandag bring
verbod op "religious gatherings" 
is uit 'n antagonisme teenoor die kerk nie
Die ervaring in Bloemfontein waar 'n hele 
aantal persone, onder andere Angus 
Buchan, Kenneth Meshoe en Steve Swart
die siekte opgedoen het, het ook bygedra tot 
'n ekstra versigtigheid in die verband.
daarby dat een reël ongelukkig geld vir
ordelike, geinstitueerde kerke en die talle 
informele groepe wat ook op die na
aanspraak maak, en u sal besef 
so maklik is nie. 
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predikante in staat te stel om pastorale 
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'n antagonisme teenoor die kerk nie. 
Die ervaring in Bloemfontein waar 'n hele 

dere Angus 
Buchan, Kenneth Meshoe en Steve Swart 

het ook bygedra tot 
'n ekstra versigtigheid in die verband. Voeg 
daarby dat een reël ongelukkig geld vir 
ordelike, geinstitueerde kerke en die talle 
informele groepe wat ook op die naam “kerk” 

 dat dit nie 

Die seën van die Here word al ons kerke in 
hierdie tyd toegebid.
  

Ds Cassie Aucamp (voorsitter)
 

 
KERKLIKE TYDSKRIFTE

ELEKTROIES VIR ALMAL BESKIKBAAR

Lidmate kan Die Vroueblad by hierdie 
skakel aflaai: 
http://mydigitalpublication.co.za/gkvroueblad
/mei2020/ 
  

Die Slingervel kan ook vir die kinders gratis 
afgelaai word by: 
http://www.ssplus.co.za/slingervel.html
  
 

     VERJAARSDAE
 

Baie geluk aan almal wat DV 
hierdie week  verjaar!

 

Sondag, 3 Mei 
Sr Susan Velloen 
 

Dinsdag, 5 Mei 
Sr Yvonne Coetsee
Sr Marlize v Deventer
Br Willie v Vuuren 
 

Woensdag, 6 Mei 
Sr Ina Jordaan (78)
Jsr Lara Naude 
Sr Rita Venter 
 

Donderdag, 7 Mei
Jsr Zara Bezuidenhout 
Sr Simonè du Toit 
  
Vrydag, 8 Mei 
Sr Tilla Botha 
Jsr Tineke Coetzee
Br Boet Schoeman
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Die seën van die Here word al ons kerke in 
hierdie tyd toegebid. 

Ds Cassie Aucamp (voorsitter) 

ERKLIKE TYDSKRIFTE EENMALIG 
ELEKTROIES VIR ALMAL BESKIKBAAR 

 

Lidmate kan Die Vroueblad by hierdie 

http://mydigitalpublication.co.za/gkvroueblad

Die Slingervel kan ook vir die kinders gratis 

http://www.ssplus.co.za/slingervel.html 

VERJAARSDAE 

Baie geluk aan almal wat DV 
hierdie week  verjaar! 

      081 580 6688  

Sr Yvonne Coetsee (88)    082 775 1950 
Sr Marlize v Deventer    082 822 8053   

     072 143 0170  

 
(78) 082 375 7666  

 018 290 9681  
 076 094 5042  

Donderdag, 7 Mei 
Jsr Zara Bezuidenhout  082 335 3304  

  083 609 3689 

 072 445 3506  
Jsr Tineke Coetzee 
Br Boet Schoeman 082 927 0012 

 
 

 
 



 

ALGEMENE INLIGTING:

WOW-HERWINNINGSPROJEK

 (WEN ONS WêRELD)

Maak gerus weer na die grendeltyd gebruik 

van ons herwinnings-hok. 
 

 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

WhatsApp: GK Potch-Oos nommer 

                   067 713 2332 

Webblad: www.oosdoppers.co.za

Facebook: www.facebook.com/oosdoppers

Videos van elke erediens kan hier gesien 

word: Facebookblad “Geref Kerk Potch

Videos van Preke by 

http://ow.ly/ivfZ309vsdc.  

Ds Piet stuur weekliks sy preke per e

Laat weet hulle indien jy dit wil ontvang.

 

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. 

 

ALGEMENE INLIGTING: 

HERWINNINGSPROJEK 

(WEN ONS WêRELD) 

die grendeltyd gebruik 

LIEFDEGAWES VIR BARMHARTIGHEID 

simboolkode is gekoppel aan die 

SOSIALE MEDIA VIR ONS GEMEENTE 

Oos nommer  

www.oosdoppers.co.za 

www.facebook.com/oosdoppers 

Videos van elke erediens kan hier gesien 

word: Facebookblad “Geref Kerk Potch-Oos. 

Ds Piet stuur weekliks sy preke per e-pos uit. 

Laat weet hulle indien jy dit wil ontvang. 

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 

ander”: Nederlands vir “dien 

mekaar”!)  Die Dienelkander is elektronies 

pos uitgestuur. 

Kontak Adele by die kerkkantoor indien jy dit 

KONTAKBESONDERHEDE: PREDIKANT, 

HULPDIENS

Ds. Piet:  018 290 5635 / 082 779 1237

Hulpdiens: Ds. Pieter vd Walt  082 851 3637

                : Erasmus Venter 

Kerkkantoor: Adele   082 532 8658 / 

kerkkantoor@oosdoppers.

Koster: Dawie v Zyl   082 774 7936               

     
BANKBESONDERHEDE

 

Geref. Kerk Potchefstroom

ABSA Bank        

Tjekrek: 670 340 066  

Takkode: 632-005                                    

  

Diakonie 

ABSA Bank 

Tjekrek: 670 280 160

Takkode: 632 005 
 

Susters 

Capitec Bank 

Spaarrek: 145 652 5695

Takkode: 470 010 
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KONTAKBESONDERHEDE: PREDIKANT, 

HULPDIENS & KANTOOR 

Ds. Piet:  018 290 5635 / 082 779 1237 

Hulpdiens: Ds. Pieter vd Walt  082 851 3637 

: Erasmus Venter     072 154 9410 

Kerkkantoor: Adele   082 532 8658 / 

kerkkantoor@oosdoppers.co.za 

Koster: Dawie v Zyl   082 774 7936                

BANKBESONDERHEDE 

Geref. Kerk Potchefstroom-Oos                      

                                            

Tjekrek: 670 340 066                                      

005                                              

160 

652 5695 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

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. 

julle getroue bydraes!

Maak gerus steeds vir ons kleingeld bymekaar in enige blikkie / sakkie tot jou 

 

 

Die susters se fondse word uit elke suster se vrywillige 

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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SUSTERS IN DIE GELOO

Intimiteit met God
Laat my gebed soos reukwerk voor U

die opheffing van my hande soos die

                               Psalm 141:2 

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 

aan te koop vir iemand wat deur beproewing gaan. 

julle getroue bydraes!  

Maak gerus steeds vir ons kleingeld bymekaar in enige blikkie / sakkie tot jou 

beskikking. 

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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SUSTERS IN DIE GELOOF 

met God 
Laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, 

die opheffing van my hande soos die aandoffer. 

 

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 

aan te koop vir iemand wat deur beproewing gaan.  Baie dankie vir 

Maak gerus steeds vir ons kleingeld bymekaar in enige blikkie / sakkie tot jou 

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 



 

 

NUUS UIT DIE BYBELKOERANT 

GOD IS NIE ‘N “KITS

Die spreekwoord sê: “Hy wat glo, word nie haastig nie.” Want op God se tyd gebeur wat Hy 

oor ons lewe beskik, al moet ons dan sewe jaar, of twintig, of selfs agt en dertig jaar 

daarop wag.  Die digter van Ps. 130 het iets hiervan verstaan.  Daarom roep hy 

7); “Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde, by Hom is die 

verlossing seker.” 

Vir die moderne mens is dit baie moeilik om te wag, want ons hele samelewing stel ons 

daarop in om dinge in ‘n kits te kry:  Selfhelpwinkels,

van ‘n knoppie of die afdraai van ‘n proppie het ek wat ek wil hê. En onbewustelik dra ons 

hierdie kitsmentaliteit ook in ons geloofslewe in; bid ons oor ‘n saak en verwag blitssnel ‘n 

antwoord, net om telkens weer te 

ongelukkig (gewoonlik) nie gelyk aan kwaliteit nie.

Ons wat altyd haastig is, gee dikwels nie om, om kwaliteit in te boet vir die voordeel wat 

spoed bring nie.  Maar God gee om.  Hy wil nie oppervlakki

ons bring daar waar ons deur die tyd ryp geword het.  Hy gee nie om, om te wag sodat ons 

kans kan kry om geestelik te groei nie. Daarom moes Jakob in Haran gaan leer dat die 

beloofde land ‘n gawe is, nie iets wat jy met ‘n

Dawid wag totdat God die hart van die hele land vir hom oopmaak, moes die sieke van 

Betesda wag totdat die groot Geneesheer self by hom kom siekebesoek doen.  As hy vroeër 

al gesond geword het, het hy dalk nooit vi

tyd van inperking om geestelik ryp te word en nie ‘n “Kits

 

In moeilike tye soos hierdie beskerm God ons. Kyk of jy die pad kan kry na die 

wapenrusting wat ons ook elke dag geestelik b

OosdoppertjiesOosdoppertjiesOosdoppertjiesOosdoppertjies
    

Sagaria 2:8 B “ Wie aan julle vat, vat aan my oogappel.”Sagaria 2:8 B “ Wie aan julle vat, vat aan my oogappel.”Sagaria 2:8 B “ Wie aan julle vat, vat aan my oogappel.”Sagaria 2:8 B “ Wie aan julle vat, vat aan my oogappel.”

NUUS UIT DIE BYBELKOERANT  

 

GOD IS NIE ‘N “KITS-GOD” NIE 

 

Die spreekwoord sê: “Hy wat glo, word nie haastig nie.” Want op God se tyd gebeur wat Hy 

oor ons lewe beskik, al moet ons dan sewe jaar, of twintig, of selfs agt en dertig jaar 

daarop wag.  Die digter van Ps. 130 het iets hiervan verstaan.  Daarom roep hy 

7); “Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde, by Hom is die 

Vir die moderne mens is dit baie moeilik om te wag, want ons hele samelewing stel ons 

daarop in om dinge in ‘n kits te kry:  Selfhelpwinkels, kitskoffie, kitsbanke…  Met die druk 

van ‘n knoppie of die afdraai van ‘n proppie het ek wat ek wil hê. En onbewustelik dra ons 

hierdie kitsmentaliteit ook in ons geloofslewe in; bid ons oor ‘n saak en verwag blitssnel ‘n 

antwoord, net om telkens weer te ontdek dat God nie  ‘n “Kits-God” is nie. Want kits is 

ongelukkig (gewoonlik) nie gelyk aan kwaliteit nie. 

Ons wat altyd haastig is, gee dikwels nie om, om kwaliteit in te boet vir die voordeel wat 

spoed bring nie.  Maar God gee om.  Hy wil nie oppervlakkige kits-

ons bring daar waar ons deur die tyd ryp geword het.  Hy gee nie om, om te wag sodat ons 

kans kan kry om geestelik te groei nie. Daarom moes Jakob in Haran gaan leer dat die 

beloofde land ‘n gawe is, nie iets wat jy met ‘n skelmstreek kan inpalm nie.  Daarom moes 

Dawid wag totdat God die hart van die hele land vir hom oopmaak, moes die sieke van 

Betesda wag totdat die groot Geneesheer self by hom kom siekebesoek doen.  As hy vroeër 

al gesond geword het, het hy dalk nooit vir Jesus leer ken nie….  Kom ons gebruik hierdie 

tyd van inperking om geestelik ryp te word en nie ‘n “Kits-Christen” te wees nie.

 

In moeilike tye soos hierdie beskerm God ons. Kyk of jy die pad kan kry na die 

wapenrusting wat ons ook elke dag geestelik beskerm.
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OosdoppertjiesOosdoppertjiesOosdoppertjiesOosdoppertjies    
Sagaria 2:8 B “ Wie aan julle vat, vat aan my oogappel.”Sagaria 2:8 B “ Wie aan julle vat, vat aan my oogappel.”Sagaria 2:8 B “ Wie aan julle vat, vat aan my oogappel.”Sagaria 2:8 B “ Wie aan julle vat, vat aan my oogappel.”    

Die spreekwoord sê: “Hy wat glo, word nie haastig nie.” Want op God se tyd gebeur wat Hy 

oor ons lewe beskik, al moet ons dan sewe jaar, of twintig, of selfs agt en dertig jaar 

daarop wag.  Die digter van Ps. 130 het iets hiervan verstaan.  Daarom roep hy ons op (vers 

7); “Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde, by Hom is die 

Vir die moderne mens is dit baie moeilik om te wag, want ons hele samelewing stel ons 

kitskoffie, kitsbanke…  Met die druk 

van ‘n knoppie of die afdraai van ‘n proppie het ek wat ek wil hê. En onbewustelik dra ons 

hierdie kitsmentaliteit ook in ons geloofslewe in; bid ons oor ‘n saak en verwag blitssnel ‘n 

God” is nie. Want kits is 

Ons wat altyd haastig is, gee dikwels nie om, om kwaliteit in te boet vir die voordeel wat 

-Christene hê nie.  Hy wil 

ons bring daar waar ons deur die tyd ryp geword het.  Hy gee nie om, om te wag sodat ons 

kans kan kry om geestelik te groei nie. Daarom moes Jakob in Haran gaan leer dat die 

skelmstreek kan inpalm nie.  Daarom moes 

Dawid wag totdat God die hart van die hele land vir hom oopmaak, moes die sieke van 

Betesda wag totdat die groot Geneesheer self by hom kom siekebesoek doen.  As hy vroeër 

r Jesus leer ken nie….  Kom ons gebruik hierdie 

Christen” te wees nie. 

In moeilike tye soos hierdie beskerm God ons. Kyk of jy die pad kan kry na die 

eskerm. 
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