
 1

 

17 Mei 2020 
 

Woordverkondiging op Gereformeerde Kerk 
Potchefstroom-Oos Facebookblad:  

 

Ds. Piet 
 

Eerskomende Donderdag is Hemelvaartdag 
en dink ons met dankbaarheid terug aan die 
voltooiing van ons Here Jesus se werk op 
aarde en sy terugkeer na sy hemelse 
woonplek. Kom ons rig alreeds vandag ons 
gedagtes hierop uit Psalm 47 en mag die 
Here ons opnuut met blydskap vervul om te 
weet Christus regeer ook oor ‘n tyd soos 
hierdie. Die wag en uitsien na die opheffing 
van die grendelstaat help ons ook om iets te 
leer oor ons wag en uitsien na ons Here se 
terugkeer. 
 
Tema: Christus is ons Koning voor wie 
ons met blydskap buig en op Wie ons 
hoopvol wag. 
 
Skriflesing: Psalm 47 en  
                    Handelinge 1: 9 - 11 
Teksverse: Ps 47: 6 - 8 
Heidelbergse Kategismus: Sondag 19 
 
 

Sondagaand 18:00 
Woordverkondiging: Prof Nico Vorster 

 

Baie dankie aan prof Nico vir die videobedie-
ning wat hy vir ons vanaand gaan aanbied.  
 
 

Gesamentlike Hemelvaartdiens: 
Donderdagaand om 19:00  

 

Ons skakel Donderdagaand weer in by GK 
Die Bult vir ons gesamentlike 
Hemelvaartdiens. Ds. Willem Steyn sal die 
virtuele Woordverkondiging aanbied.  
 

Die kerkkantoor sal deur die loop van 
Donderdag vir almal ter herinnering ‘n skakel 
aanstuur wat gebruik kan word om by GK Die 
Bult se You-Tube kanaal uit te kom. 
 

Die YouTube kanaal se naam 
is  Gereformeerde Kerk Potchefstroom Die 
Bult.  Hier is ook 'n skakel na die 
kanaal: https://bit.ly/2R9H7fx 
 
 

MEELEWING 
 

● Ria Robberts (Groep 10 - 082 444 7544)  

se operasie het goed afgeloop en sy sterk 

mooi aan.   

● Kiettie Willemse (Groep 17 - 082 413 

1782) kon nie die afgelope week met 

bestraling begin nie omdat die masjien 

gebreek het. Sy kon dus hierdie week 

bietjie rus.   

● Dries Schutte (Groep 21 - 082 339 5547 - 

Huis Eikelaan) herstel mooi na sy 

operasie.  

● Conrad Opperman (Groep 7 -  081 354 

4800) gaan 26 Mei vir 'n 

knievervangingoperasie in Medikliniek. 
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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  
 

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. 
 

KATKISASIE 
LESPROGRAM 

Vandag moet Les 9 gedoen 

wees. In die week wat voorlê 

moet ouers en katkisante Les 

10 doen. 

 
 

 
KLASSIS POTHEFSTROOM VERGADER 

VIRTUEEL  
Klassis Potchefstroom vergader eers-
komende Dinsdagaand virtueel. Oudle Hans 
Malan en Eramus Venter is ons 
afgevaardigdes. 
 
 

GLOMEDIA 
Ons het die afgelope week boodskappe na 
almal uitgestuur oor die GLOMEDIA inisiatief 
wat in samewerking met die GKSA aangepak 
word. Ons wil graag so veel as moontlik 
gesinne aanmoedig om op die kanaal in te 
teken sodat dit lewensvatbaar kan bly om ons 
van goeie gereformeerde materiaal te 
voorsien.  
 

VERJAARSDAE 

Baie geluk aan almal wat DV 
hierdie week  verjaar! 

Sondag, 17 Mei 
Br Craig Leach       072 687 1256 
Br Christo Snyman (78)       072 879 7684 
 
Maandag, 18 Mei 
Br CP Kloppers       079 319 1880 
Br Casper Labuschagne      082 444 1945 
Br Johan Rens       083 235 3421 
 
Dinsdag, 19 Mei 
Sr Annatjie Boltman (73)      082 451 8374 
Br Botha Burger       082 821 8887 
Br Pieter Kruger       079 508 8837 
Sr Alet Prinsloo 
 
Woensdag, 20 Mei 
Sr Wendy Mouton            072 485 0234 
      
Donderdag, 21 Mei 
Jsr Lonè Andersen      081 503 5978       
Jbr Dewald Coetsee      083 249 0817 
Br Joubert Pretorius      073 903 3494 
Br Jan Schutte (73)      078 394 9877 
Sr Ursula Wijnberg      079 494 7999 
 
Vrydag, 22 Mei 
Br Fanus Kruger       082 745 8259 
Sr Susan Oosthuizen (91)   076 310 6307 
Jsr Lehani Vorster                084 505 5010 
 
Saterdag, 23 Mei 
Ds Pieter vd Walt (77)      082 851 3637    
 

OOSDOPPERFEES - BAIE DANKIE 

Baie dankie vir al ons lidmate wat reeds 
bydraes gemaak het vir die Oosdopperfees - 
dit word opreg waardeer. 
Ons moedig lidmate, vir wie dit moontlik is 
aan, om steeds hierdie projek van ons te 
ondersteun met finansiële bydraes. 
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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-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. 

 

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 

                : 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                       

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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SUSTERS IN DIE GELOOF 

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

die opheffing van my hande soos die aandoffer. 

                               Psalm 141:2 

 
 
 

 

 

 

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. 

Dankie vir die susters wat op gereelde basis ‘n bydrae vir hierdie werk gee. 

 

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! 

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

beskikking. 
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OosdoppertjiesOosdoppertjiesOosdoppertjiesOosdoppertjies    
    

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

 

NUUS UIT DIE BYBELKOERANT  

 

Dat ‘n gewone mens van vlees en bloed, soos Elia (en 

Henog in Genesis 5: 21-24), lewend die hemel kon 
invaar, laat ‘n mens half jaloers. 

Moenie jaloers wees nie.  Ons gaan immers ook daar 
uitkom! Want of ons “poort” na die hemel nou ‘n 
stormwind is en of dit die dood is, maak nie ‘n verskil aan die feit dat ons ook daar 

gaan woon nie.  Dit is immers Jesus se boodskap aan sy dissipels in Johannes 14: Hy 
is hemel toe om vir ons plek te maak.  En op sy tyd kom Hy ons haal, sodat ons by 
Hom in die Vaderhuis kan wees. 
Dit is natuurlik nie al wat Jesus in die hemel gaan maak het nie.  Hy het ook gegaan 

om vir ons as Voorspraak in te tree by die Vader.  Rom. 8:34 sê: “Christus Jesus het 
gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van 
God, Hy pleit vir ons.” 

Die wonderlikste is egter dat Hy aan die regterhand van die Vader sit, sodat Hy 
vanuit die hemel kan regeer!  Jesus se hemelvaart was niks anders nie as sy 

troonbestyging.  Ons het ‘n Koning in die hemel wat oor ons regeer, wat jaloers oor 
sy kerk en sy volgelinge – oor jou – waak! 
Die duiwel wil graag die indruk skep dat hierdie wêreld syne is, dat hy hier die hef in 

die hand het.  Wie in Christus glo, weet egter van beter. Daar is net EEN ware Koning, 
Hy wat die Naam ontvang het wat bo elke naam is (Fil. 2: 9-11).  Hy het reeds die duiwel 
oorwin op Golgota!  
 

 
Op die volgende bladsy is vir julle ‘n prentjie – verbind die kolletjies om te sien wat dit 

is en kleur dit in! 
 

 

 

 



 6

 

 

 

 

 

 

 

 


