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2 Augustus 2020 
 

 Woordverkondiging op Gereformeerde Kerk 
Potchefstroom-Oos Facebookblad en 

YouTube kanaal. 
 
 

09:30 OGGEND WOORDVERKONDIGING:  
Ds. Piet 

 
Ons het verlede Sondag uit 1 Petrus 1 deur 
God se oë gekyk na ons swaarkrytye. Daar 
het ons die wonderlike troos gehoor van God 
se krag wat ons deur swaarkry tye dra tot die 
einde toe. Ons het ook gehoor dat die 
karakter van ons geloof getoets word (soos 
goud gelouterd word) sodat God ons geloof 
met die wederkoms van Christus met lof, 
heerlikheid en eer kan kroon. Hierdie 
waarheid het ons baie bemoedig en ons met 
blydskap gevul.  
 
Vandag gaan ons saam met Jakobus verder 
dink oor beproewinge en swaarkrytye. Ook 
Jakobus wys op die feit dat God ons geloof 
toets en dat ons baie bly moet wees wanneer 
God dit doen. Maar Jakobus laat val die fokus 
op ‘n ander doelwit wat God met swaarkrytye 
in ons lewe wil bereik.  
 
Deur hierdie teks openbaar die Here dat Hy 
ons leer om te volhard in swaarkrytye want 
deur te volhard groei ons geloof tot volle 
geestelike rypheid. Nou nie met die oog op 
die wederkoms nie, maar met die oog gerig 
op vandag! Dat ons vandag die Here met 
wysheid kan dien! Dat ons geloof nie net 

woorde is nie maar dade! Dit leer God ons 
deur swaarkrytye! 
 
Tema: God leer ons deur swaarkrytye om te 
volhard en deur te volhard groei ons geloof 
tot volle geestelike rypheid sodat ons God 
met wysheid kan dien.  
  
Vooraf samesang 
Lied 184: 1, 2, 3, 4 
 
Skrifoordenking 

Sing Lied 163: 1; Gebed om seen; Sing  

Sb 12-6: 1, 2, 3, 4, 5; Geloofsbelydenis van 

Nicea (Chris de Bruyn) 

Verootmoediging: Wet uit Jakobus 2: 14 - 26 

(Hendrik van der Walt);    

Sing Sb 14 - 2: 2,3; Gebed. 

Skriflesing:  Matteus 5: 1 - 12 (Anton Styger); 

                   Jakobus 1: 1 - 8 (Theo Coetzee); 

Teksverse: Jakobus 1: 2 - 5;  

Sing Ps 121-1: 1,2,4 ; Woordbediening. 

Gebed (Gerhard Turkstra); Liefdegawes; 

Sing Lied 588:1,3; Gebed om seën.  

 
 

GROEPBEDIENING 
Kleingroepe moet asseblief weer van die 

geleentheid gebruik maak om op COVID-19-
veilige-wyse bymekaar te kom. 
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Daar kom ook kleingroepe by die kerk 
bymekaar: 

●    17:00 Groep 25 onder leiding van prof.  
      Naas Ferreira. 
●    18:00 Groep 35 en die jong Volwassenes 
saam met Erasmus Venter. 
 

MEELEWING 
● Marie Saaiman (Groep 5 - 082 532 8668) 

word nog steeds in Medikliniek behandel.  

● Sr Marlene Jooste is Maandagmiddag 

oorlede. Sy was die afgelope 3 

jaar in Sameul Broadbent versorg met 
oom Koos wat haar baie mooi 
bygestaan en gehelp het. Ons bid oom 
Koos (Groep 20 - 072 266 6515) en sy 
drie dogters en hulle families die troos van 
die Here toe. Die troosdiens is Dinsdag, 
11:00 hier in ons kerkgebou. 

● Annatjie Duvenage (Groep 21 - 071 604 

0456) gaan steeds voort met haar 

bestralings- en chemobehandeling.  

● Estette Bredenkamp (Groep 11 – 082 865 

4381) het ‘n gekraakte rib opgedoen. Sy 

ervaar baie pyn, ongemak en newe-

effekte van medikasie.  Sy is tans tuis 

onder behandeling. 

● Myrna van Eyssen (Groep 10 - 064 039 

3091) is in Medikliniek opgeneem vir 

behandeling en terwyl sy nog in die 

hospitaal is, is haar moeder oorlede. Ons 

bid vir haar, Ruan en Marius die troos van 

die Here toe.  

● Etienne Delport (Groep 25 - 079 517 

3386) se moeder se tweede man is die 

week oorlede na ‘n siekbed en is 

Woensdag 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 GESONDHEWID 
Bert Floor, Isak vd Walt, Magdaleen Venter, 
Koos 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. 
 

 
BAIE GELUK 

Baie geluk aan FJ Visagie wat verlede 
Saterdag in die huwelik getree het met 
Jakomie Jonker. Baie geluk ook aan ma Elna 
Visagie.   

 
KATKISASIE LESPROGRAM 

Ouers en kinders moet Les 15 vir 
vandag doen, volgende Sondag val 
oor ‘n langnaweek, dan hoef daar 
nie ‘n les gedoen te word nie.  
 
 

PROGRAM VAN DIE WEEK 
 

Vandag op Facebook en YouTube 
09:30 Oggenddiens  
Groepbediening 
 
Maandag 
19:00 Diakonie Dagbestuur Zoom  
          vergadering 
 
Donderdag 
18:00 Na-skooljeug Bybelstudie in Elim 
 
 

VERJAARSDAE 
Baie geluk aan almal wat 
DV hierdie week verjaar! 

 

Maandag, 3 Augustus 
Sr Adele Delport      082 532 8658 
Br Gerald Lake      079 510 2841 
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Dinsdag, 4 Augustus 
Jsr Linde Oelofse 
 
Donderdag, 6 Augustus 
Br Jan-Harm Burger   082 561 7685  
Br Neels Coetzer      082 940 6040 
Br Petri Schutte (74)  082 375 3331 
 
Saterdag, 8 Augustus 
Br Ben Steyn      082 900 5208 
Br Jaco v Rooyen      072 317 8500 
 
“BLACK LIVES MATTER”  - wie en wat is 

hulle werklik? 
 

Hierdie sosiale beweging, wat sy oorsprong in 
die VSA het, het die afgelope tyd ook sterk op 
die voorgrond in Suid-Afrika getree en op 
verskillende vlakke gesprekke in die land 
oorheers.  
 
Prof Riaan Rheeder het vir ons gaan kyk wat 
die wortels van die beweging is en waarvoor 
hulle regtig staan. Volgende week sal ons ‘n 
Skriftuurlike beoordeling van die beweging 
gee.  

ONSTAAN 
Black Lives Matter (BLM) het sy ontstaan in 
2013 as reaksie op die onskuldigbevinding 
van George Zimmerman nadat hy Trayvon 
Martin (swart seun) in 2012 doodgeskiet het.  
Die stigters van BLM is Alicia Garza,   
Patrisse Cullors (selferkende Marxis) en Opal 
Tometi. As beweging werk die BLM 
gesentraliseerd wat beteken dat daar geen 
sentrale hiërargiese beheerliggaam bestaan 
nie en bloot op plaaslike vlak as sosiale 
beweging organiseer funksioneer. BLM 
funksioneer veral in die VSA maar kom reg 
oor die wêreld voor (Australië, Kanada, New 
Zeeland, Engeland, Duitsland, Denemarke en 
Japan). 
  
OORKOEPELENDE MISSIE 
Die bevegting van Staats-gesanksioneerde 
geweld (polisie optrede teen Swartmense) en 
anti-Swart sentiment en optrede. 

 BEGELEIDENDE BEGINSELS 
  

Diversiteit 
BLM is daartoe verbind om die verskille en 
gemeenskaplikhede te erken, te respekteer 
en te vier. 
  
Herstellende geregtigheid 
BLM is daartoe verbind om kollektief, 
liefdevol en moedig hard saam te werk vir 
vryheid en geregtigheid vir Swartmense wat 
ook alle mense insluit. BLM  bou en koester   
doelbewus 'n gemeenskap vir wie almal lief 
is EN wat saamgebind is deur eerbare stryd 
(struggle) wat herstellend is en die omgewing 
aantas nie. 
  
On-apologeties Swart 
BLM is on-apologeties Swart in hulle posisie. 
Hulle bevestig die feit dat ‘Black Lives Matter’  
en hoef nie hierdie uitsluitende fokus te 
verdedig nie. Om vryheid en geregtigheid vir 
jouself te bemin en te begeer, is 'n 
noodsaaklike voorvereiste om dieselfde vir 
ander te begeer. 
  
Globalisme 
BLM sien hulleself as deel van die wêreldwye 
Swartfamilie en is bewus van die verskillende 
maniere waarop hulle  as Swartmense  in 
verskillende dele van die wêreld beïnvloed of 
bevoorreg word. 
  
Kollektiewe waarde 
BLM word gelei deur ‘n besef dat ‘All Black 
Lives Matter’, ongeag die werklike of ervaring 
van seksuele identiteit, geslagsidentiteit, 
geslagsuitdrukking, ekonomiese status, 
vermoë, gestremdheid, godsdienstige 
oortuigings of ongeloof, immigrasiestatus of 
omgewing. 
  
Erken transgender persone 
BLM is daartoe verbind om vir transseksuele 
mense ruimte te maak om deel te neem en te 
leiding te neem. BLM is daartoe verbind om 
selfrefleksie toe te pas en om die nodige werk 
te verrig om die voorregte van die cisgender 
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te ontbind en om Swart transgender mense 
op te hef, veral trans Swartvroue wat 
disproporsioneel benadeel word deur trans-
antagonistiese geweld. 
Swart vroue 
BLM is daartoe verbind om 'n ruimtes te skep 
waar Swart vroue erken word  en waar hulle 
vry van seksisme, haat en man-
gesentreerdheid kan lewe. 
Empatie 
BLM is daartoe verbind om empatie te 
beoefen. BLM bring ‘comrades’  met ander 
kontekste in aanraking met die doel om te 
leer.  
  
Swart families 
BLM  is daartoe verbind om hulle leefruimtes 
(our spaces) gesinsvriendelik te maak en 
ouers in staat te stel om ten volle in die lewe 
van hul kinders betrokke te wees. BLM is 
daartoe verbind om die patriargale praktyke 
af te breek wat van moeders verwag om 
‘dubbele skofte’ te werk deur by die huis 
moeder te wees en nog ander werk te doen. 
  
Swart gemeenskappe 
BLM  is daartoe verbind om die geforseerde 
Westerse kernfamilie te ontwrig deur mekaar 
te ondersteun as uitgebreide gesinne en 
'dorpe' wat eerder kollektief kinders 
grootmaak. 
  
Erken homoseksualiteit 
BLM is daartoe verbind om homoseksueel 
georiënteerde netwerke  te bevorder. Die doel 
van die netwerke is die bevryding van hetero-
normatiewe denke. 
  
Liefdevolle verbindings 
BLM is daartoe verbind om in hulle 
verhoudings geregtigheid, bevryding en 
vrede te  te beoefen en te bevorder. 
  
Verbinding tussen generasies 
BLM is daartoe verbind om 'n 
intergenerasionele netwerk wat nie teen 
ouderdom diskrimineer nie te bevorder. BLM 

glo dat alle mense, ongeag hul ouderdom 
,die het vermoë het om leiding te neem.  

WOORDKAFEE in die COVID-19-tyd 

Soos alle bedieninge wat 
Koninkrykswerk doen, 
tans die beperkings en 
optrede-riglyne wat deur 
die owerheid ingestel is, 
in ag neem, moes Woordkafee ook sy 
werkswyse vir hierdie tyd aanpas. Die 
beheerraad van Woordkafee het daarom 
besluit dat ons nie tans kan voortgaan om op 
weeksdae geskeduleerde oop ure te 
handhaaf nie. Van die begin af was dit 
Woordkafee se oogmerk dat besoekers op 
weeksdae daar toegang tot 
Bybelverklarende en Christus-gerigte 
evangeliemateriaal, of ’n gesprek daaroor, 
moet kan kry. Die aanpassing wat die 
beheerraad daarom gemaak het, is om ter 
wille van verantwoordelike beheer oor die 
gebruik van ons fasiliteite ’n stelsel van 
afspraakmaking te implementeer. Daarmee 
kan ons steeds ’n sentrum bedryf waarin 
uitreikwerk kan plaasvind en waarin mense 
wat minder geredelik toegang tot internet-
gesteunde onderrigmateriaal het, wel 
gehelp kan word om geestelik te groei.  
Die Woordkafee-selfoon (082 403 5130) 
word nou deur ons as Bestuurders van 
Woordkafee as toegangsmiddel vir kontak 
gebruik. Daardeur kan u reël vir individuele 
gesprekke met een of twee van die persone 
wat tans by die daaglikse bedryf van die 
uitreiksentrum betrokke is, of kan 
groepsbyeenkomste van tot 6 persone (wat 
onafhanklik van deelname deur 
Woordkafeehelpers plaasvind) vir enigeen 
van die 3 beskikbare kamers gereël word. Vir 
sulke groepsbyeenkomste moet die 
organiseerder(s) dan self toesien dat al die 
regeringsvoorskrifte wat daarop van 
toepassing is, nagekom word. 
 
Iets wat Woordkafee se beheerraad veral wil 
aanmoedig, is dat medegelowiges ons 
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fasiliteite gebruik vir eie inisiatiewe om 
Koninkrykswerk te doen. Een voorbeeld sou 
wees om ’n Bybelstudieprojek saam met ’n 
huishulp of tuinwerker te onderneem en dit vir 
’n gereëlde weeklikse tydgleuf in Woordkafee 
te skeduleer. Die feit dat ons perseel binne 
maklike loopafstand vanaf die taxi-terminus 
geleë is, kan in hierdie opsig ’n bate wees. 
Ons nooi lidmate van die gemeente uit om 
sulke Koninkryks-inisiatiewe met ons te 
bespreek. Onthou ook dat die fasiliteite en 
media-hulpmiddels in Woordkafee vir hierdie 
doel gratis beskikbaar gestel word. 
Theo en Ena Jooste (072 486 1325) 

 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOLLEKTES VIR KERKVERBAND 
Al die gemeentes in die kerkverband dra ook 
kollektes af vir besondere behoeftes in die 
kerke. Vandag se kollektes is vir die 
Emeritusfonds.   
 
 
 

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 hom indien jy dit wil ontvang. 

 

KONTAKBESONDERHEDE:  

PREDIKANT, HULPDIENS, KANTOOR EN 

KOSTER 

Ds. Piet:  018 290 5635 / 082 779 1237 

Hulpdiens:  Ds. Pieter vd Walt - 082 851 3637 

                  Erasmus Venter - 072 154 9410 

Kerkkantoor: Adele - 018 290 7690 /  

                  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.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. 

 

Omgee-uitreik 

Dankie aan Christelle Vorster wat ‘n hele paar jaar groepsusters en lidmate namens die 

Susters bygestaan het waar behoefte was, bv met afsterwe van ‘n gesinslid ens.  Die Susters 

wil haar graag bedank vir die liefde en getrouheid waarmee sy hierdie taak verrig het! 

Carina Coetsee sal van nou af vir ons hierdie taak verrig.  Baie dankie vir jou bereidwilligheid 

en entoesiasme waarmee jy dit aanpak! 
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Oosdoppertjies 
 

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

 

 

NUUS UIT DIE BYBELKOERANT  

 
 

VROU WORD SOUTPILAAR 

SOAR. - ‘n Man het hier beweer dat sy vrou in ‘n soutpilaar verander het toe hulle uit Sodom 

gevlug het, net voor die verwoestende ramp die stad getref het. 

Lot, ‘n broerskind van die bekende donkiehandelaar, Abraham van Hebron, is glo die aand voor 

die ramp deur twee onbekende mans ingelig oor die dreigende gevaar.  Die Mans het hom en 

sy gesin beveel om so vinnig moontlik pad te gee.  Hulle moes vlug sonder om om te kyk, want, 

het die mans gesê, God gaan die stad straf oor sy sonde. 

‘n Entjie van die stad af het sy vrou glo omgedraai omdat sy van die kosbaarhede wat hulle in 

die huis moes agterlaat, wou gaan haal.  Dit was toe dat sy in ‘n soutpilaar verander het.  Slegs 

Lot en sy twee dogters het die ramp oorleef. 
 

Lees hiervan in Gen. 19 

 

Terwyl Lot-hulle vlug, kyk sy vrou om en verander in ‘n Soutpilaar. 

Soek die versteekte items in die prentjie en kleur die prentjie in: 

 

Boek, vis, rugbybal, maan, ster, naald en garing, magneet, sokkie en lepel. 
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