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7 Junie 2020 
 

 Woordverkondiging op Gereformeerde Kerk 
Potchefstroom-Oos Facebookblad en 

YouTube kanaal. 
 

OGGENDDIENS: Ds. Piet 
Ons het verlede Sondag met Pinkster 
gefokus op die feit dat ons elkeen ‘n woonplek 
van die Heilige Gees is en dat ons, ons deur 
die Gees moet laat lei. Een van die 
wonderlike genadewerkinge van die Gees in 
ons lewe is blymoedigheid. Blymoedigheid is 
so mooi kenmerk van ‘n gelowige se lewe en 
tog ontbreek dit dikwels by ons.  
 

Kom ons leer vanmore wat hierdie vrug van 
die Gees is en hoe ons dit moet kweek in ons 
lewe. Sodat ons selfs te midde van moeilike 
omstandighede, steeds ons vreugde in die 
Here kan vind en uitleef.  
 

Tema: God is vir ons goed en daarom kies  
           ons om blymoedig te wees. 
Skriflesing: Psalm 73 
 

Ons ontmoet die Here 
Votum; Gebed om die seën van die Here; 
Lofsang uit: Ps 33-1: 1, 2; Geloofsbelydenis 
deur Engela van der Walt (12 Artikels) 
 

Ons verootmoedig ons voor die Here 
Lees Christus se toepassing van die wet uit 
Matteus 5: 43 - 48; Sing Sb 9-4: 1, 5, 6; Gebed 
 

Ons ontvang God se Woord  
Skriflesing: Psalm 73 
Woordverkondiging 

Ons antwoord die Here  
Gebed; Sing Lied 525: 1, 2, 3; Bid om die 
seën van die Here.  
 

GROEPBEDIENING   
Kleingroepe moet asseblief van die 

geleentheid weer begin gebruik maak in die 
lig van die ouderlinge se besluit hieronder.  

 
MEELEWING 

● Ina van Wyk is Dinsdagnag oorlede. 

Ons innige meelewing met Lourens 

van Wyk en die res van die familie en 

vriende. Sy was vir baie jare lidmaat 

van ons gemeente. ‘n Troosdiens word 

eerskomende Vrydag om 14:00 vanuit 

ons kerkgebou gehou. As gevolg van 

die Grendelstaatregulasies mag net 

die familie die geleentheid bywoon 

maar lidmate kan gerus op ander 

maniere met die familie meeleef.  

● Sarel Buijs word Vrydag om 10:30 

begrawe en ‘n troosdiens word om 

11:30 by die kerkgebou gehou. Ons 

bid vir Elsie, Anja, Marike, oom Ab en 

tannie Kinnie en die res van die familie 

sterkte en vertroosting toe en is saam 

met hulle dankbaar dat daar nou 

afsluiting kan kom. As gevolg van die 

Grendelstaatregulasies mag net die 

familie die geleentheid bywoon maar 
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lidmate kan gerus op ander maniere 

met die familie meeleef.  

● Kobus en Chrissie van der Walt (Groep 

4 - 082 990 0915) se skoonseun is 

verlede week oorlede na ‘n lewer-

oorplantingsoperasie. Ons bid hulle die 

troos van die Here toe.  

● Dries Schutte (Groep 21 - 082 339 

5547) is Maandag in Medikliniek 

opgeneem met ‘n mantelvliesbreuk en 

skeurtjies aan sy maagwand. Hy word 

nog eers in die hospitaal behandel en 

versorg om te kyk of hy sterk genoeg 

kan word om weer ‘n operasie te 

ondergaan.  

● Ans Viljoen (Groep 22 - 082 681 1310) 

se skoueroperasie het goed afgeloop 

en sy sterk tuis aan. 

● Marthie van die Walt (Groep 13 - 072 

153 5119) het Vrydag ‘n skouer-

operasie ondergaan.    

● Kiettie Willemse (Groep 17 - 082 413 

1782) is steeds besig met haar 

daaglikse reeks bestralings- 

behandelinge in Klerksdorp. Sy sukkel 

om van die nagevolge van die 

chemoterapie te herstel.  
 

Ons bid dat die Here beterskap, herstel, 
bemoediging en troos sal gee. 

 
ONS GROET 

Jan-Hendrik en Zelmari Visagie wat met 
attestaat vertrek na GK Thabazimbi. 

 
ONS VRA VOORBIDDING VIR DIE 

VOLGENDE LIDMATE WAT SUKKEL MET 
SIEKTE OF SWAK GESONDHEWID 

Bert Floor, Isak vd Walt, Magdaleen Venter, 
Koos en Marlene Jooste, Lana Labuschagne 
en  Annette Coetsee. 
 
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 
Vir ondersteuning of besoeke kontak u 
ouderling, ds Piet (018 290 5635) of Adele 
(018 290 7690 / 082 532 8658) om die nodige 
reëlings te tref. 
 

KATKISASIE LESPROGRAM 
Volgens ons Kalender sou dit 
nou skoolvakansie gewees het 
en daar is dus nie 
Katkisasielesse geskeduleer 
nie. Ouers moet besluit of hulle 
‘n blaaskansie wil neem met die 
katkisasie en volgens die 
Kalender wil bly werk en of hulle wil aangaan 
op eie tyd. Solank ons net teen einde Oktober 
al die lesse gedoen het.  
 

AANGEPASTE SONDAGPROGRAM VIR 
WOORDVERKONDIGING  

(UITSAAIDIENSTE) VIR JUNIE EN JULIE 
 

7 Junie - Oggenddiens / Aand Kleingroepe 
14 Junie - Oggenddiens / Aanddiens 
21 Junie - Oggendiens / Aand Kleingroepe 
28 Junie - Oggenddiens / Aanddiens 
 
5 Julie - Oggenddiens / Aand Kleingroepe 
12 Julie - Oggenddiens / Aanddiens 
19 Julie - Oggenddiens / Aand Kleingroepe 
26 Julie - Oggenddiens / Aanddiens 
 

GRENDELSTAAT VLAK 3 EN ONS 
GEMEENTELIKE BEDIENING 

Die ouderlinge het Maandagaand vergader 
om te besluit of ons in die lig van die 
Grendelstaat Vlak 3 regulasies as gemeente 
fisiese eredienste gaan hou en indien wel op 
watter wyse. Die ouderlinge besef terdeë dat 
ons almal ŉ diep begeerte het om weer as 
gemeente in een erediens saam te kom om 
die Here te dien en met mekaar 
geloofsgemeenskap te beoefen. Maar net so 
diep as wat ons eie behoeftes lê en hoe 
opgewonde ons ook al mag wees om weer 
bymekaar te kom, moet ons steeds met groot 
verantwoordelikheid hierdie besluit neem. 
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1. Besluit: 
Derhalwe het die kerkraad besluit dat ons nog 
nie in erediens gaan vergader nie en die 
ontwikkeling van die situasie rondom die 
pandemie sal dophou en oor ŉ maand of wat 
weer die situasie sal heroorweeg. 
Die volgende faktore het in die ouderlinge se 
besluit ŉ rol gespeel: 
  
1.1 Skrifbeginsels binne die huidige konteks: 
Ons moet die eer van die Here dien en dit 
gebeur wanneer ons op alle moontlike wyses 
aan die Here se liefdesgebod uitvoering gee. 
Natuurlik dien die eredienste die mees 
uitmuntende wyse om die Here te eer, maar 
ons moet dit nie verhef as die enigste manier 
waarop ŉ gemeente uiting gee aan die eer 
van die Here nie. 
  
Jesus het ons geleer dat die liefde wat ons 
teenoor mekaar betoon, by uitstek dié 
kenmerk sal wees waaraan die wêreld sal 
weet dat ons Hom dien. Wanneer Paulus die 
gemeente van Korinte in 1 Korintiërs 10 
oproep om in alles wat hulle doen, die Here te 
eer, dan gee hy daarmee saam die 
Christusgesindheid waarmee dit gedoen 
moet word: naamlik om eerste aan die 
belange van ander mense te dink. 
  
Laasgenoemde beginsel tree op die 
voorgrond binne die konteks van die COVID-
19 pandemie omdat dit die welsyn en 
gesondheid van ander mense raak – ook 
wanneer ons oor eredienste besin.   
  
Die kerkraad besef dat daar lidmate is wat 
teleurgesteld sal wees en hierdie besluit is 
ook nie die eerste keuse van die kerkraad nie. 
Daarom wil die ouderlinge ook beklemtoon 
dat hierdie besluit en die huidige praktyk nie 
die nuwe normaal van bediening is en sal 
wees nie. Sodra die buitengewone 
omstandighede opgehef word en ons die 
geleentheid gegee word om weer op veilige 
manier eredienste te hou, sal ons dit met die 
grootste vreugde en toewyding weer opneem. 
  

1.2 Die werklikhede van die COVID-19 
pandemie: 
Die risiko dat mense by eredienste die virus 
kan aansteek bly steeds wesenlik en die 
risiko gaan na die oordeel van die kerkraad 
nou verhoog soos wat die infeksiesyfer van 
die algemene bevolking (volgens alle 
voorspellings) in die volgende tyd die hoogte 
gaan inskiet. Daarom oordeel die kerkraad 
dat ons eerder die veilige roete moet volg 
sodat ons die tendens kan dophou en nuwer 
insigte kan kry met betrekking tot 
infeksiegevare. 
  
1.3 Praktiese oorwegings: 
Die feit dat die regulasies net 50 mense (in 
effek 40 lidmate) geleentheid gee om byeen 
te kom, maak sodanige eredienste steeds 
onbevredigend. Asook die verbod op 
lofprysing wat ŉ integrale deel van die 
erediens is en enige vorm van onderlinge 
meelewing (teedrink). Steeds is ons as 
gemeente nie almal saam in aanbidding nie. 
  
Ons moet ook in ag neem dat ongeveer een 
derde van ons gemeente binne die 
verhoogde risiko ouderdomsgroep val. Ons 
sal mense in dié risiko-ouderdomsgroep 
moet vra om eerder nie erediens toe te kom 
nie. 
  
Die ander praktiese sake soos 
besoekregisters, meet van liggaams-
temperatuur, invul van vorms, persoonlike 
sanitering asook die sanitering van die 
geboue, sal ons kan oorkom. 
  
2. Ander besluite waarvan lidmate moet 
kennis neem: 
  

2.1 Woordbediening via sosiale media: 
Die Woordbediening deur die sosiale media 
gaan voort soos dit tans geskied. Die 
predikante en Kommunikasie diensgroep sal 
egter poog om ŉ meer volledige benutting 
van die erediensliturgie soos samesang en 
deelname van lidmate in die aanbieding van 
die eredienste, te bewerkstellig. 
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Die video-oordenkings wat in die week deur 
ds. Piet en van die ouderlinge aangebied 
word, sal ingeperk word tot 2 of 3 per week, 
soos wat die fisiese pastorale bediening en 
ander bedieningsverpligtinge dit toelaat. 
  
Daar word ook ŉ nuwe vorm van 
Woordbediening in werking gestel vir lidmate 
wat net toegang tot WhatsApp het. Hulle sal 
daagliks ŉ klankopname van die aand-
oordenkings via WhatsApp ontvang. So poog 
die kerkraad om die Woordbediening na 
soveel moontlik lidmate te neem. Lidmate wat 
in hierdie kategorie val en dit nog nie ontvang 
het nie, moet met die Kerkkantoor in 
verbinding tree. 
  
2.2. Pastorale werk: 
Predikante en geestelike werkers mag nou 
met die nodige permitte weer pastorale werk 
doen. Ds. Piet en ds. Pieter het reeds 
daarmee begin. Die kerkraad het dit ook 
goedgekeur dat sekere ouderlinge ook die 
permit ontvang om noodsaaklike pastorale 
werk binne die veiligheidsraamwerk van die 
regulasies te doen. 
   
2.3 Kleingroepbediening/ Bybelstudiegroepe 
Die kerkraad moedig steeds die aktiewe 
uitleef van die Woordbediening en onderlinge 
meelewing in kleingroepe aan. Daar kan 
steeds van virtuele ontmoetings gebruik 
gemaak word. 
  
Die kerkraad het ook besluit dat waar ŉ 
kleingroep se samestelling dit toelaat en 
almal in die kleingroep saamstem, sodanige 
kleingroepbyeenkomste fisies by die 
kerkgebou kan plaasvind (nie aan huis van 
lidmate nie). Al die regulasies wat sou geld vir 
die dra van maskers, die handhaaf van 
sosiale afstand en die beskikbaarheid van 
sanitasie-middels moet egter streng nagekom 
word. 
  
Indien kleingroepe hiervan gebruik wil maak 
moet dit asseblief met die Kerkkantoor gereël 
word sodat die lokale vir sulke byeenkomste 
gepas voorberei kan word. Verskillende 

groepe sou in verskillende lokale gelyktydig 
kon vergader. Hierdie reëling geld ook vir 
Bybelstudiegroepe wat sou wou vergader. 
  
2.4 Katkisasie: 
Kategese op Sondae en in die week sal 
oorweeg word wanneer al die kinders weer 
toegelaat word om skool toe te gaan. 
Intussen is die kerkraad dankbaar dat ouers 
hierdie verantwoordelikheid voortsit. 
  
2.5 Vergaderings en werk van diensgroepe, 
ouderlinge en diakens: 
Alle vergadering word steeds virtueel gehou 
en diensgroepe word aangemoedig om hulle 
vergadering en werksaamhede voort te sit 
soos wat dit op die Kalender van die 
gemeente beplan is. Die gemeente het ŉ 
Zoomlisensie en diensgroepe kan met die 
kerkkantoor reël om vergaderings deur 
hierdie platvorm te hou sonder enige 
tydsbeperking. 
  

Groetwoorde 
Die ouderlinge spreek hulle diepe 
dankbaarheid teenoor die Here uit dat dit 
steeds in die algemeen goed gaan met ons 
gemeente  en dat ons in die vermoë is om die 
Woordbediening en onderlinge meelewing 
op hierdie (gebroke) wyses voort te sit. 
Ons dank die Here dat Hy ook hierdie 
omstandighede gebruik om ons almal opnuut 
in die geloof te verdiep en ons manier van 
kerkwees opnuut te leer waardeer. Ook 
binne hierdie omstandighede moet ons 
steeds kerk van Christus wees wat met alles 
in ons vermoë die Here liefhet en dien en ons 
naaste soos onsself. 
  
Die ouderlinge bid vir al ons lidmate in elkeen 
se besondere omstandighede. Ons sien met 
groot verlange uit dat hierdie buitengewone 
situasie kan verbygaan en ons die uitdagings 
van die nuwe tyd met geloof, hoop en liefde 
kan aanpak.  
 
 
 



 5 

PROGRAM VAN DIE WEEK 
Vandag 
09:30 Oggenddiens op facebook en youtube 
Groepbediening 
  
Maandag 
18:00 Kersmark vergader deur Zoom 
 

Dinsdag 
18:00 Sustersbestuur vergader deur Zoom  
 
DIE CORONA-VIRUS, AANSTEEKLIKHEID 

EN PASTORALE WERK  
Hier is ‘n medikus se advies oor pastorale 
werk deur predikante en ouderlinge:  
 
Ek glo dat hoewel ons die siekte moet 
respekteer moet ons dit ook nie oorskat nie. 
Ek bespeur al geruime tyd 'n amper 
patologiese angs by mense oor die siekte en 
ek glo dit is onnodig.  
 
Die virus wat COVID-19 veroorsaak is op 7 
Januarie 2020 in China as ‘n nuwe virus 
identifiseer. Dit is ‘n lid van die groep van 
Corona-virusse wat verkoue, griep en meer 
ernstige siektes soos EARS (Ernstige Akute 
Respiratoriese Sindroom) in mense 
veroorsaak.  Op 'n skaal van ernstigheid en 
dodelikheid is dit hoër as verkoue, maar 
ongeveer dieselfde as griep (Influenza). Die 
virus kom in die ligaamsvloeistowwe soos 
speeksel, neusafskeiding en slym van 
geïnfekteerde persone voor en word mbv 
druppels van die vloeistowwe versprei.  
 
Die virus dring die liggaam in slegs deur die 
boonste lugweë (mond, neus, keel en oë), 
wanneer druppels  wat die virus bevat op 
hierdie slymvliese beland. Dit kan gebeur 
agv van praat, hoes, nies, of fisiese kontak 
soos soen of deur jou hande aan jou gesig 
nadat dit geraak het aan oppervlaktes waarop 
besmette druppels geval het. Baie dieselfde 
as griep. Die virus kan nie vlieg of op enige 
ander manier deur die lug beweeg nie.  
 
 

Infeksie kan dus voorkom word deur te 
verhoed dat druppels van 'n geïnfekteerde 
persoon in jou boonste lugweë beland. Dit 
word vermag deur fisiese kontak met 
geïnfekteerde persone te vermy en die 
handhawing van veilige afstande (1m vir 
spraak en 2m vir hoes en nies), druppels 
beweeg nie verder as daardie afstande nie, 
asook gereelde hande was met seep en 
water, veral nadat aan vreemde opper-
vlaktes geraak is.  
 
Aangesien baie mense wat geïnfekteer is 
geen simptome het nie en dus draers kan 
wees, is dit beter om bg afstande tov van alle 
persone te handhaaf (jou eggenoot en familie 
wat saam met jou woon is natuurlik nie hierby 
ingesluit nie). Die dra van maskers verskaf 'n 
volgende laag van beskerming. Die doel van 
die masker is om te verhoed dat die druppels 
wat jy produseer te veel versprei en ander 
mense bereik.  
 
As hierdie reëls nougeset gevolg word is die 
kanse dat die virus tydens huisbe-
soeke versprei kan word, baie laag en ek glo 
ons moet nie die dienswerk uit onnodige 
vrees afskeep nie en al kan dit nie op 'n 
gereelde basis by almal gedoen word nie, 
moet die gedoen word waar die behoefte 
groot is.  
 

Ouderling Ben Steyn 
 
 

BYDRAES VIR DIE OOSDOPPERFEES  
Die kerkraad versoek steeds lidmate wat in 
die vermoë is om ‘n kontantbydrae te maak 
tot die fondsinsamelingsgeleentheid. Ons 
gemeentelike Inkomstebegroting leun baie 
swaar op ons fondsinsamelingsgeleenthede. 
Baie dankie vir die mooi bydraes wat alreeds 
ingekom het.  
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VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat DV 

hierdie week verjaar! 
 

Sondag, 7 Junie 
Br Patric Sharpley      076 374 9480 
Jsr Laurin v Zyl   
 

Maandag, 8 Junie 
Sr Tanita Ehlers      074 560 2480 
Br Willem Riekert      064 372 8204 
 

Dinsdag, 9 Junie 
Jbr Hanrè Delport      062 286 9266 
Br Ruan Kotze      076 697 4139 
 

Vrydag, 12 Junie 
Sr Ans Viljoen (83)     082 681 1310 
 

Saterdag, 13 Junie 
Jsr Amber vd Walt 

 
 

 

ALGEMENE INLIGTING: 

WOW-HERWINNINGSPROJEK 

 (WEN ONS WêRELD) 

Maak gerus weer gebruik van ons herwinnings-

hok  en kom laai in kantoor-ure af. 

 

 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. 

 
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 

http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.facebook.com/oosdoppers
http://www.facebook.com/oosdoppers
http://ow.ly/ivfZ309vsdc
mailto:kerkkantoor@oosdoppers.co.za
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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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Oosdoppertjies 
 

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

 

 

NUUS UIT DIE BYBELKOERANT:  WAARSêER SE DONKIE PRAAT MET HOM 

AR-MOAB. - Dit is nou amptelik: Bileam, seun van Beor, die 

waarsêer van Petor, se donkie kan praat! So berig twee van Bileam 

se amptenare wat hom op sy reis na Moab vergesel het. 

Bileam is deur die Moabitiese koning Balak, seun van Sippor, gehuur 

om die Israeliete te vervloek.  Die Israeliete kamp tans in die 

Moabsvlakte teenoor Jerigo en Balak wil van hulle ontslae raak.  

Bileam het aanvanklik geweier om aan Balak se versoek gehoor te 

gee, maar toe ‘n tweede afvaardiging met beloftes van groter 

betaling weer by Bileam pleit, het hy saamgegaan. 

Op pad na Moab het Bileam se donkie egter van die pad geloop en die veld ingedraai.  Drie 

maal het hy sy donkie geslaan in ‘n poging om die dier weer op die pad te kry.  Dis toe dat die 

donkie met sy baas praat en vra: “Wat het ek jou aangedoen dat jy my nou al drie keer geslaan 

het?”  Om alles te kroon, het Bileam in ‘n argument met die donkie betrokke geraak en 

uiteindelik die eens stomme dier om verskoning gevra! 

Met ‘n waarsêer van Bileam se statuur soek ‘n mens natuurlik nie skoor nie en jy bevraagteken 

ook nie sy verduidelikings nie.  As hy sê ‘n engel het sy donkie voorgekeer en laat praat, stry 

jy nie.  Maar jy mag wonder of die heuningbier nie dalk die praatwerk gedoen het nie ….. 
 

Lees meer van Balak se mislukte plan om van die Israeliete ontslae te raak in Num. 22 en 23 
 

Oosdoppertjies, verbind die syfers om die prente te voltooi en kleur dit in. 

 

 

 


