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12 Julie 2020 
 

 Woordverkondiging op Gereformeerde Kerk 
Potchefstroom-Oos Facebookblad en 

YouTube kanaal. 
 
 

OGGENDDIENS: Ds. Piet 
 

Die COVID-19 pandemie het ons normale manier 
van “kerkwees” bykans heeltemal omvergegooi 
vanwee die grendelstaat en ander beperkinge! 
Ons almal beleef dit as ‘n beproewing dat ons nie 
eredienste kan bywoon nie en die kosbare 
gemeenskap van gelowiges ontbeer. Ons kan nie 
ons normale dienswerk as gemeente volledig  
doen nie en die inperking bring allerhande 
beproewende omstandighede vir baie mense.  
 
Die vraag is: moet ons nou ophou om ons taak as 
kerk uit te voer deur te wag dat alles eers weer 
“normaliseer”? Dat ons alles “pause” en die 
oomblik as die beproewing verby is, dan “play” 
ons weer?  
Die antwoord hierop is ‘n duidelike “nee”! Dit blyk 
baie duidelik uit ons teksverse! Die gelowiges in 
Jerusalem se beproewing was baie intenser! 
Hulle is aktief vervolg ter wille van hulle geloof en 
hulle “kerkwees” is totaal ontwrig! Hulle moes 
vlug vir hulle lewens!  
 
Maar wat doen hulle? Hulle verkondig terwyl hulle 
vlug! Hulle vlug nie weg van die “kerk” nie, hulle 
neem die “kerk” met hulle saam want hulle is die 
kerk van Christus! Hy woon in hulle en waar hulle 
gaan, doen hulle wat die kerk moet doen: in hulle 
beproewing verkondig hulle die genade en 
redding in Jesus Christus! Beproewing stimuleer 
verkondiging en getroue uitleef van jou roeping 
as gelowige!  

Tema:  Die Pandemie en die kerk: wag ons maar 
net? Nee, ons verkondig Christus terwyl ons in 
beproewing wag!  
 
Vooraf sang: Lied 486: 1, 3, 4 
Votum en gebed om seën, Lofsang: Ps 46 - 1: 1, 
3; Geloofsbelydenis: NGB art 1 -  Sing  
Sb 12 - 3: 1, 2 
Wet uit Romeine 13: 8 - 14; Sing: Sb 9 - 2: 8, 9; 
Gebed;  
Skriflesing: Handelinge 8: 1 - 25;  
Teksvers: Hd 8: 4;   Woordverkondiging. 
Gebed; Liefdegawes; Sing: Sb 14 - 3: 1, 3; 
Gebed om seën.  

AANDOORDENKING:  Ds. Piet 

Is jy nie ook al moeg om gedurig in die media te 
lees van mense se onderlinge verskille oor alles 
wat ons mag doen of nie mag doen in die 
verskillende vlakke van die grendelstaat nie? 
Mense kan so behep raak met die reëls en die 
wette dat hulle vergeet om te lewe!  

Dit is in die aard van mens om in tye van 
onsekerheid te gryp na wette en reëls as hulle 
sekuriteit en dat hulle alles daarvolgens wil inrig!  

In ons gelooflewe gaan dit ook nie anders nie! 
Wanneer ons oor iets onseker is, dan vra ons 
dadelik: mag dit of mag dit nie? Dit is presies 
waarteen Paulus die gelowiges in die gemeentes 
in Galasië waarsku! Die geloof in Christus het 
ons vrygemaak van allerhande menslike 
geloofsreëls of voorskrifte! Jy kan nie jou redding 
koop deur gehoorsaamheid aan wette nie! God 
gee dit vir jou!  
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In Christus het God ons volwasse kinders van 
Hom gemaak wat vanuit ons verhouding met 
Hom leef en nie vanuit ‘n stel wette en voorskrifte 
nie! Natuurlik bevorder hierdie standpunt nie 
wetteloosheid in die gemeenskap of 
ongehoorsaamheid aan die wet van God nie, 
maar dit bevry ons van angs en vrees en vul ons 
met sekerheid van God se liefde vir ons en ons 
lewe in oorgawe aan Hom!  

Tema: God bind jou innig aan Hom vas en nie 
aan mense se wette nie!  
 
Vooraf sang: Sb 1 - 2: 1, 2 
Votum en gebed om seën; Sing: Sb 2 - 4: 1, 3; 
Gebed. 
Skriflesing: Galasiërs 3: 26 - 4: 11; 
Teksverse: Gal. 4: 4 - 7;  
Woordverkondiging. 
Gebed; Liefdegawes; Sing: Lied 334: 1,2,3,4; 
Gebed om seën.  

 
COVID-19 EN KLEINGROEP BYEENKOMSTE 
Ons almal is bewus van die verhoogde insidensie 
en gevare van die verspreiding van die 
Coronavirus in die laaste tyd. In die lig hiervan wil 
ons 'n ernstige beroep doen op kleingroepe wat 
fisies vergader om nie te verslap in die 
handhawing van al die reëls vir sanitasie en 
sosiale afstand tydens byeenkomste nie. Die 
gemeente het ‘n skenking van sanitasiemiddels 
ontvang en kleingroepe wat voorraad benodig, 
kan met die Adele kontak maak om daarvan te 
kry. Baie dankie aan die lidmate wat vir ons die 
sanitasiemiddels geskenk het.  
 

GROEP 32 VERTEL VAN HULLE 
KLEINGROEPBYEENKOMS 

 

Ons groep het die afgelope jaar deur 'n moeilike 
tyd gegaan met die heengaan van oom Ed 
Coetzee, Jasper Venter se stryd en lyding en die 
smartlike gedenkdiens en Sarel Buijs se afsterwe 
wat ons so onverhoeds oorval het. 
 

Tog het die hele groep intens behoefte daaraan 
gehad om bymekaar te kon wees en saam 
daaroor te kon nadink. Vrydagoggend  3 Julie, 
was die geleentheid daar, sommer in die klein 
saaltjie by die kerk  -  almal wat kon, was daar. 
 

Elkeen het 'n masker gedra, vêr uitmekaar gesit, 
'n piekniekmandjie met eie eet en drink, wat dit 
ookal vir elkeen kon wees, gebring. Dit was so 
ongekompliseerd.   
 

Ds Daan Bakker het uit Romeine 5 en 8 gelees 
en die gesprek gelei rondom die vrae wat vir ons 
swaar is en wat maak ons gelukkig, wat bring 
vrede in jou hart en wat is God se doel daarmee. 
Die gesprek het vir almal soveel beteken en het 
so uit die harte gekom dat ons daarna werklik 
gevoel het hoe die Here altyd by ons is en 'n 
mens jou in God kan verbly. 
 

So het ons besef dat dit in hierdie grendeltyd 
moontlik is om mekaar te dra en te ondersteun. 
 

Wilna Pretorius 
 

 
MEELEWING 

● Jaco en Vanessa van Rooyen (Groep 13 - 072 

317 8500) is albei positief getoets vir die 

Coronavirus en word tuis in kwartentyn 

behandel.  

● Roelf en Rita (Groep 25 - 083 264 3191) 

Kleynhans is na 14 dae van siek wees aan die 

virus negatief getoets en sterk mooi aan.  

● Annatjie Duvenage (Groep 21 - 071 604 0456) 

ondergaan tans ‘n reeks ondersoeke en toetse 

om te bepaal watter behandeling vir die 

kolonkanker toegepas gaan word.  

● Beatrix Coetzee (Groep 8 - 082 897 7158) se 

seun het ‘n ernstige beroerte gehad en is baie 

siek in Medikliniek.  

● Neels en Hannatjie Coetzer (Groep 34 - 082 

940 6040) se seun, Niël, het ook die 

Coronavirus opgedoen en ons bid saam met 

hulle vir volkome herstel. 

● Julialet Rens (Groep 6 – 083 235 2359) se ma 

is verlede week weens die Coronavirus oorlede 

en Dinsdag begrawe. Sy was ook ‘n niggie van 

Pieter Bredenkamp. Ons dink aan Johan en 

Julialet en hulle familie. 
 

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 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 
of Adele (018 290 7690 / 082 532 8658) om die 
nodige reëlings te tref. 
 

 
ONS VERWELKOM 

● Earnie de Vries (jnr) wat 

by ons opgeneem word. 

Hy woon in Mooihof, Bachstraat 1, groep 6. 

● Douw Kruger, wat met attestaat vanaf 

Wapadrant by ons aansluit. Hy woon in 

Uitkomswoonstelle 33, groep 20 en is die 

broer van Heleen Kruger  en Gretha 

Heckroodt. 

 
 

KATKISASIE LESPROGRAM 
Ouers en kinders moet Les 12 vir 
vandag doen en Les 13 vir 
volgende Sondag.  

 
 

PROGRAM VAN DIE WEEK 
Vandag 
09:30 Oggenddiens op Facebook en YouTube 
18:00 Aanddiens op Facebook en YouTube 
 
Maandag 
19:00 Ouderling Zoomvergadering 
 
Dinsdag 
19:00 Kleingroepleiers Zoomgesprek 
 
Donderdag 
18:00 Na-skooljeug Bybelstudie in Elim 
 
 

VOLGENDE SONDAG: 
 INRY-EREDIENS OP DIE PLAAS 

 

In ‘n poging om ons gemeente vir ‘n slag net weer 
fisies (maar veilig) bymekaar te laat kom, nooi die 
kerkraad die gemeente uit om volgende Sondag 

om 11:00 ‘n erediens op die plaas van Thys en 
Karin Kruger te kom bywoon.  
 
Almal bly in hulle voertuie en ds Piet sal ‘n 
volledige formele erediens lei via ‘n klankstelsel. 
Die woorde van die liedere wat gesing word, sal 
in die Dienelkander gedruk word sodat almal kan 
saamsing. Bring ook ‘n liefdegawe vir die 
Diakonie in ‘n koevert saam.  
 
Ons versoek lidmate om hulle eie warmfles 
tee/koffie en koppies saam te bring. Die susters 
sal “veilige” en verseëlde pakkies koekies 
beskikbaar hê vir elke voertuig, maar lidmate is 
ook welkom om hulle eie koekies te bring. Na die 
diens kan ons dan vanuit ons motors saam kuier 
en tee drink. Daar is ablusiegeriewe beskikbaar. 
 
Die normale 9:30 uitsaaidiens op Facebook sal 
steeds beskikbaar wees vir lidmate wat nie die 
inry-erediens kan bywoon nie. Ds Piet sal 
dieselfde erediens wat uitgesaai word op die 
plaas aanbied. Dié lidmate wat beplan om plaas 
toe te kom, mag dus nie op Facebook kyk nie!!!  
 
Die idee van die inry-erediens kom van Marcel 
Kruger en ons sê dankie aan die Kruger-gesin 
wat ons op hulle plaas 
ontvang. Die plaas is 21 
km uit die dorp. Ry 20 km 
op die Carletonville pad 
en draai dan links op die 
Witpoort/Rysmierbult pad 
(pad na N14). Na dié afrit 
sit die plaas 1.3 km op die 
regterhand net voor jy oor 
die Mooirivier ry. Kyk uit 
vir hierdie bordjie by die 
ingang van die plaas. 
 

LOSMAKING UIT DIE DIENS VAN 
OUDERLING 

Die kerkraad gee hiermee eervolle losmaking 
aan br Koot van der Walt uit die dienswerk van 
ouderling. Koot het vir baie jare as ouderling 
gedien, selfs in twee groepe en was ook 
voorsitter van ons diensgroep vir Bediening na 
Buite. Baie dankie vir jou dienswerk en seën 
toegebid op die pad vorentoe. 
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VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal 
wat DV hierdie week 

verjaar! 
 

Sondag, 12 Julie 
Sr Gesina Lake       082 769 8935 
 

Maandag, 13 Julie 
Br Hans Malan (78)            083 955 3272 
Br Jaco Visagie       072 781 2199 
 

Woensdag, 15 Julie 
Jbr Xander Human       
Jbr D’Niël Joubert 
 

Donderdag, 16 Julie 
Jsr Anzelle Bronkhorst 
Br Hans Leijenaar (77)      082 667 5482 
 

Vrydag, 17 Julie 
Sr Pauli de Bruyn            082 449 6075 
Sr Chantelle de Klerk      066 251 2590 
Sr Yolanda de Kock           082 537 0196 
Jsr Elrika Visser      
 

Saterdag, 18 Julie 
Br Andries de Klerk            082 773 3095 
Sr Lana Labuschagne (92) 
 
 

POTCH-OOS 50 JAAR FEESVIERING  
Die Bedienings-diensgroep het aanbeveel dat die 
50-jaar fees van ons gemeente wat in Oktober 
gehou sou word, vanweë die implikasies van die 
COVID-19 pandemie uitgestel word na volgende 
jaar. Baie dankie vir almal se deelname en insette 
sover. Die komitee werk dus maar rustig voort 
met die oog op volgende jaar se fees. 
Groete 
Paul du Plessis 
 
 

WAAR KAN EK BETROKKE RAAK BY DIE 
NOOD WAT MENSE ERVAAR TYDENS DIE 

COVID-19 PANDEMIE? 
 

Daar is lidmate wat wonder waar hulle betrokke 
kan raak om die gemeente of gemeenskap in 
hierdie moeilike tyd by te staan. Ons Diakonie het 
2 projekte waar lidmate wat wil betrokke raak, kan 
help: 
VERSORGING BINNE GEMEENTE 
Hospitaal-besoek en sieke-ondersteuning: (in 
normale omstandighede) 

'n Groepie lidmate help met hierdie besoeke 
volgens ‘n program. Twee-twee persone is per 
week aan diens om siekes in die hospitale te 
gaan besoek. Jy kan 'n bederfie of kaartjie saam 
vat, as jy wil. Doen 'n gebed en kuier lekker en 
leer so die gemeentelede ken. (ons hoop hierdie 
dienswerk sal weer eersdaags kan gebeur) 
Verder stuur ons boodskappe aan alle siekes wat 
tuis is en verneem hoe dit met hulle gaan. Ook 
lidmate wat ontslaan is, kry 'n bemoedigende 
boodskappie sodra hulle tuis is. Tydens die 
grendeltyd gebruik ons maar SMS'e en oproepe.  
 
Versorgingsgroep: 
Ons staan gemeentelede by wat nie genoeg 
fondse het om in hulle daaglikse behoeftes te 
voldoen nie. Hulle word gekontak om hulle 
presiese behoeftes vir die maand vas te stel, 
sodoende oorlaai ons hulle nie met produkte wat 
net in hulle kaste ophoop nie. Die kosvoorraad 
wat deur die gemeente gegee word, word 
aangevul met aankope. Die pakkies word aan 
huis van Anna Smith of by die kerk gepak en ‘n 
klompie diakens doen die aflewerings. Indien jy 
hierby wil betrokke raak en help met aankope, 
opmaak van pakkies en uitdeel, kontak Anna 
Smith by 0827659813. 
 
VERSORGING BUITE GEMEENTE 
Die Diakonie het betrokke geraak by “Die Robin 
Hood-projek” in Potchefstroom. Hierdie projek 
voorsien kospakkies en ander hulp aan 2 500 
mense en kinders in nood. Gebalanseerde 
kospakkies, babadoeke, formulemelk, klere, 
komberse en Bybels word persoonlik en op 
gekontroloeerde wyse aan hierdie mense 
uitgedeel.  
 
Die Diakens gaan volgens ‘n lys van 
benodighede wat deur Robin Hood verskaf word, 
hulp deur die gemeente insamel en ook aankope 
doen om die hulppakkette op te maak. Hierdie 
pakkette sal in die Skuur gestoor word en lidmate 
kan help om pakkies te kom opmaak en by Robin 
Hood se versamelpunt te gaan afgee.  
Lidmate kan die volgende items skenk: 
  
Nie bederfbare kosse: 
Pastas, Rys, Soya “Mince”, Suikerbone, 
Kitspap, “2 Minute noodles”, Blikkieskos, Suiker, 
Sout, Soppoeier.  
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Groente en vrugte:  
Projek Robin Hood het ‘n reëling met Manny, van 
Alfa Fruit and Veg op die N12. Bydraes vir die 
Robin Hood-projek kan direk inbetaal word by 
Alfakafee, of jy koop die produkte daar en die 
winkel hou die voorraad totdat Robin Hood se 
mense dit kom haal.  
Aartappels, “Gem squash”, “Butternut”, 
Lemoene, Nartjies, Appels.  
 

Persoonlike higiëne (Volwassenes, kinders en 
babas):  
Sanitêredoekies, Formulemelk, Doeke 

Hierdie items kan by die Kerkkantoor afgegee 
word.  
Volgende week sal ons lidmate wys hoe om ‘n 
goedkoop en maklike ete vir 4 mense, wat aan 
behoeftiges versprei word, met droë bestandele 
voor te berei en te verpak.  
 

Kontak gerus vir diakens Riaan (082 784 9215) of 
Mariksa vd Walt (084 506 6214)  indien jy 
betrokke wil raak.  
 

TERUGVOERING VANAF DIE FINANSIëLE-
DIENSGROEP 

Die Finansiële-diensgroep rapporteer dat die 
bedrag vir die Oosdopperfees ontvang, tans  
R44 980-00 beloop. Groot waardering word 
uitgespreek vir lidmate wat tot nou bydraes 
gemaak het vir die Oosdopperfees. 
 
 

WILDSVLEIS TE KOOP 
Pieter Geyer het wildsvleis @ R33 p/kg te koop. 
Kontak hom gerus indien u belangstel: 071 201 
3527 

 
TEKEN IN OP DIE KERKBLAD /  

VROUEBLAD / SLINGERVEL 
Ons kerklike tydskrifte is volledig digitaal en 
aanlyn beskikbaar. Dit beteken dat lidmate dit 
baie goedkoper en makliker in die hande kan kry 
om te lees. Jy kan ook steeds gedrukte kopië 
verkry. Daar is baie goeie leesstof vir almal 
beskikbaar en ons moedig lidmate aan om in te 
teken.  
 
Om op Die Kerkblad, Die Vroueblad of Slingervel 
in te teken kan u gerus vir Angie Mokobi by die 
Administratiewe Buro skakel: 018 297 3986 of 
tydskrifte@gksa.co.za . 

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. 

 

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   

mailto:tydskrifte@gksa.co.za
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. 

 

Kansa-projek 

Liewe suster, soos jy reeds weet ondersteun ons gemeente jaarliks vir 

KANSA. Ons wil steeds hierdie jaar probeer om hulle te ondersteun. 

Indien jy, familie of vriende tot hierdie projek wil bydra kan jy gerus 

jou donasie aan die kerk oorbetaal met verwysing “KANSA” sodat ons 

weet om die geld aan hulle oor te betaal. 
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Oosdoppertjies 
 

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

 

NUUS UIT DIE BYBELKOERANT  

 

 VROU SPRING DOOD VRY 

JERUSALEM. - ‘n Jong vrou het vanoggend  

hier ‘n seker teregstelling vrygespring, toe ‘n Rabbi vir haar 

in die bres getree het en so voorkom het dat sy gestenig 

word.  Sy is op heter daad betrap waar sy owerspel pleeg 

en het ‘n gewisse dood deur steniging in die gesig gestaar 

toe die summiere verhoor ‘n verrassende wending geneem 

het. 

Die vrou is deur die skrifgeleerdes en Fariseërs na die jong 

rabbi Jesus van Nasaret gebring, sodat hy die vonnis wat 

die Wet van Moses voorskryf, kon oplê.  Aanvanklik het hy 

egter niks gesê nie en gebuk en met sy vinger in die grond 

geskrywe.  Toe hulle egter by hom op ‘n uitspraak aandring, het hy met hierdie verbysterende 

uitspraak gekom: “Laat die een van julle wat ‘n skoon gewete het, eerste ‘n klip op haar gooi.”  

Hierop het die beskuldigers een vir een weggeloop, totdat Jesus alleen met die vrou oorgebly 

het.  Daarop het hy die vrou weggestuur met die woorde: “Gaan maar en moet van nou af nie 

meer sonde doen nie.” 

Simon Petrus, een van Jesus se dissipels, het na die gebeure aan ons verteenwoordiger gesê  

die hele situasie was ‘n set om Jesus in diskrediet te bring. As Jesus die vrou laat stenig het 

soos die Wet van Moses vereis, sou Hy in die moeilikheid by die Romeinse owerheid wees, 

aangesien doodvonnisse slegs deur hulle gevel mag word. Het Hy weer gesê hulle moet haar 

voor die gehate Romeinse owerheid bring, sou Hy in onguns by die volk kom.  “Jesus het nie 

net hulle strik netjies ontwyk nie, Hy het ook aan ‘n gevalle vrou ‘n tweede kans gegee,” het 

hy gesê. 
 

Lees hiervan in Joh. 8: 1-11 
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SOEK DIE PAD NA DIE WOORD VAN GOD, WANT AL ONS LEWENSVRAE SE 

ANTWOORDE IS IN SY WOORD! 

 

 


