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4 Oktober 2020 
 

Ons versoek lidmate om sitplek in te 

neem waar daar nie “maskeerband” op 

die banke geplak is nie! 
 

09:30 OGGENDDIENS: Ds. Piet  
 

Tema: God beveel die gemeentelike 

samekoms tot sy eer, ons vreugde en 

toerusting vir die lewe!  

 

Wat ‘n wonderlike voorreg om vandag weer 

ons gemeentelike samekomste in volle 

swang te kan begin. Ook die kinders wat hier 

is en die katkisasie wat weer kan begin. Ons 

kan verseker met die digter in vers 1 

saamstem: Ek was bly toe hulle vir my gesê 

het: Kom ons gaan na die huis van die Here!  

 

Ons moet die aard en betekenis van ons 

eredienste baie goed verstaan sodat ons die 

regte waarde daaraan heg en dit op die regte 

manier beleef en uitleef. Die grendeltyd het 

almal van ons weer opnuut laat nadink oor die 

betekenis daarvan, om ‘n erediens te kan 

bywoon. Ps 122 beskryf op ‘n unieke manier 

die voorreg, betekenis en belewenis van ons 

erediens en daarom gaan ons aan die hand 

van die psalm vanmôre dieper kyk.   
 

 

 

Lofsang ter voorbereiding van die 

erediens 

Ps 84-1: 1, 2  

  

God en ons ontmoet mekaar 

Intreelied: Ps 122-2: 1; Votum; Seën; Loflied 

Ps 48-2: 1, 2, 3;  Geloofsbelydenis: 12 

Artikels 
  

Ons verootmoedig ons voor God 

Wet: Eksodus 20; Sing as antwoord op die 

wet: Ps 119-1: 6; Gebed van veroot-

moediging deur oudl Christo van der Walt 
  

God bedien aan ons sy Woord en ons 

ontvang dit aktief in geloof 

Skriflesing en Teks: Ps 122;  

Woordverkondiging 
  

Ons antwoord op die Woordbediening 

Gebed; Bevestiging van ouderlinge Roelf 

Kleynhans en Fanus Kruger;   

Sing Ps 134-1: 4; Afkondiging oor 

liefdegawes; Sing Ps 81-1: 1, 4, 12, Seën; 

Amenlied: Sb 13-1. 
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 AANDDIENS:  Ds. Piet 

  

Tema: Deel met blydskap in die oorwinning 

van Jesus Christus, jou Koning.  
  

Johannes is die enigste skrywer wat die 

Griekse woord “logos” gebruik as selfstandige 

naamwoord vir Christus. Hy doen dit in 

Johannes 1 wanneer hy Christus daar beskryf 

as God wat mens word om mense te kom red! 

Johannes gebruik dieselfde begrip in 

Openbaring 19 waar hy Jesus beskryf as 

Koning van die Wêreld wat sy teenstaanders 

oorwin!  

Tussen die eerste “Logos” en die tweede 

“Logos” lê die hele geskiedenis van die kerk 

op aarde! Van Christus se koms tot sy 

Wederkoms! 

 

Baie gelowiges se prentjie van Christus het 

vasgehaak by die eerste “Logos”. Hulle dink 

hoofsaaklik aan die aardse Christus op 

stofpaaie van Israel, met sy prediking, sy 

wonderwerke, sy lyding. Die kruis, die 

doringkroon, die bloed en sterwe en 

begrafnis. Sy opstanding sodat 

sondaarmense gered kan word! En dis al 

waaraan mense vashou!  

 

In Openbaring teken Johannes egter ‘n heel 

ander Christus! ‘n Koning oppad na die finale 

oorwinning! Sy oë wat soos vuur blits, ‘n 

swaard wat uit sy mond kom waarmee Hy sy 

vyande afmaai sodat sy klere met die bloed 

van sy vyande deurweek word! ‘n Ruiter wat 

seëvierend die vyand verslaan! Kan jy jou ook 

met vreugde met hierdie Logos 

vereenselwig? Jou koning wat vir jou die 

oorwinning behaal en aan jou ewige vreugde 

gee! 

 

Lofsang met die oog op die erediens 

Ps 99-2: 1, 2, 3, 4 
 

God en ons ontmoet mekaar 

Intreelied: Lied 477: 1; Votum; Seën; Loflied 

Psalm 68-1: 1, 8; Gebed 
  

God bedien aan ons sy Woord en ons 

ontvang dit aktief in geloof 

Skriflesing: Johannes 1: 1 - 18 en  

                  Openbaring 19: 11 - 21  

Teksverse: Openbaring 19: 11 - 13 

Belydenis: Heidelbergse Kategismus 

Sondag 19, vr 52;  Woordverkondiging 

  

Ons antwoord op die Woordbediening 

Gebed; Liefdegawe; Sing Sb 7-1: 1, 2; Seën; 

Amenlied: Sb 13-2. 

  
 

Oktober 2020 
 

Ons bid saam 
 
Ons verootmoedig ons voor die Here: 
 
Romeine 12: 12 “Verbly julle in die hoop, 

staan vas in verdrukking; volhard in gebed.” 

 

• Elkeen selfondersoek doen en word 

nederig voor die Here. 

• Elkeen die koningsheerskappy van Christus 

sal erken en nie die uitkoms by mense 

soek nie. 

• Ons voorbidding doen vir die owerheid in 

hierdie belangrike saak. om in 

verantwoor-delikheid voor God op te tree. 

• Ons voorbidding doen vir ’n goeie 

reënseisoen, sodat daar genoeg kos en 

werk sal wees vir alle mense in die land. 
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• Die kerk in gehoorsaamheid aan God, ons 

lig in besonder sal uitstraal in hierdie tyd 

met liefde en omgee vir alle mense en in 

besonder vir die mense in nood, sodat die 

triomf van die evangelie eindeloos sal 

wees. 

• Die kerke die Here dank vir die bewaring 

wat die kerk grootliks ontvang het en die 

seëning van n hoë herstelpersentasie 

onder mense wat die virus opgedoen het. 

 

Ons dank die Here in besonder ook vir: 

⬧ Dankie Here vir U gemeente, 

Potchefstroom-Oos!  

⬧ Dankie ds. Piet en Rieëtte wat 

voorloop en elkeen wat as ouderling, 

diaken, kleingroepleier of as geestelike 

leier optree. Elkeen het ‘n taak en ‘n 

gawe van U ontvang wat diensbaar 

aangewend word! 

⬧ Dankie vir elke gelowige lidmaat wat 

saam bid en intree in gebed!  

⬧ Laat ons deur ons dade en woorde lof 

en eer aan ons Koning, Jesus Christus, 

bring! 

------------------------------------------------------------ 
Ons deel graag gebedsverhorings – stuur dit 
asb na my (Elsie -072 449 1982).  
 

 
MEELEWING 

 

● Marthie Andersen (082 412 7273) is na 

haar rugoperasie met ‘n tipe bloedkanker 

gediagnoseer. Hulle sal hierdie week hoor 

presies wat die aard daarvan is en watter 

behandeling toegepas kan word. Ons bid 

hulle baie sterkte toe.  

● Joe Coetzee (Groep 1 - 083 647 2520) het 

‘n operasie in Mooimed ondergaan en 

sterk nou tuis aan. Hy verswak baie! 

● Marie Saaiman (Groep 5 - 082 532 8668) 

is in Medikliniek opgeneem met erge 

hartversaking. 

● Flip de Bruyn (Groep 12 – 082 890 1167) 

se pa is na ‘n lang siekbed oorlede.  
 

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, 

Lana Labuschagne, Estette Bredenkamp, 

Annette Coetsee, Joe Coetzee en Annatjie 

Duvenage. 

 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 

Vir ondersteuning of besoeke kontak u 

ouderling of Adele (018 290 7690 / 082 532 

8658) om die nodige reëlings te tref. 

 

EREDIENSREëLINGS IN DIE LIG VAN 

GRENDELSTAAT VLAK 1 
 

Ons is baie dankbaar teenoor die Here vir die 

feit dat daar onder Vlak 1 vir die kerke nou 

meer geleentheid is om ons dienswerk 

teenoor die Here en teenoor mekaar te kan 

hervat. In die lig hiervan gee ons graag die 

volgende reëlings deur: 

Die COVID-19-voorskrifte vir die dra van 

maskers, sanitering en die handhaaf van 

sosiale afstand sal in alle byeenkomste 

steeds geld. 

 1.  Eredienste 

Eredienste is toeganklik vir alle lidmate. 

Sodra die maksimum getal in die kerkgebou 

bereik is, sal die res van die lidmate in die 

Skuur geakkomodeer word met klank en 
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beeld om ook volledig deel te neem aan die 

erediens.  

 

2. Katkisasie 

Ons Katkisasie hervat vandag na 

die erediens vir alle grade. Ons sal 

werk volgens die lesplan op die 

Kalender - vandag Les 20. 

 

3. Tee en Koffie 

Van vandag af sal ons ook op ‘n 

selfhelpmetode tee en koffie beskikbaar stel.  

 

4. Kleingroepbyeenkomste, diensgroep-

vergaderings en bedieningswerk deur 

ampsdraers 

Kleingroepe en diensgroepe kan dus met 

groter vrymoedigheid weer begin saamkom 

en ouderlinge en diakens kan begin met 

huisbesoek en pastorale werk.  

 

PROGRAM VAN DIE WEEK 
 

Vandag op Facebook en YouTube (nie intyds) 

09:00 Gebedsgroep 

09:30 Oggenddiens  

          Katkisasie Les 20 

          Selfhelp koffie 

18:00 Aanddiens 
 

Maandag 

18:00 Sustersbestuur 
 

Dinsdag 

06:00 Manne ondersteuningsgroep  

18:00 Katkisasie graad 8 

19:00 Ouderlinge Zoomvergadering 
 

Woensdag 

17:15 Katkisasie graad 10 

18:00 Katkisasie graad 9 

18:00 Na-Skoolse jeugbestuur 

 

Donderdag 

18:00 Eiendomme-diensgroep 

 

DAG VAN VEROOTMOEDIGING  
 

Die Klassis Potchefstroom roep al die kerke 

in die GKSA op tot ‘n dag van 

verootmoediging en gebed volgens artikel 66 

Kerkorde op 4 Oktober 2020.  

 

Ons is dankbaar vir die verligting wat ingetree 

het met betrekking tot die uiters streng 

inperkingsregulasies. Tog voel die kerke 

steeds die druk, nood en dringende behoefte 

om weer in die volle gemeenskap van die 

heiliges te funksioneer.  
 

Ons versoek dat:  

●  elkeen selfondersoek doen en 

verootmoedig voor die Here; 

● elkeen die koningsheerskappy van 

Christus sal erken en nie die uitkoms 

by mense soek nie; 

● ons voorbidding doen vir die owerheid 

in hierdie belangrike saak. om in 

verantwoordelikheid voor God op te 

tree; 

● ons voorbidding doen vir ’n goeie 

reënseisoen, sodat daar genoeg kos 

en werk sal wees vir alle mense in die 

land; 

● die kerk in gehoorsaamheid aan God, 

ons lig in besonder sal uitstraal in 

hierdie tyd met liefde en omgee vir alle 

mense (in besonder vir die mense in 

nood), sodat die triomf van die 

evangelie eindeloos sal wees;  

● die kerke die Here dank vir die 

bewaring wat die kerk grootliks 

ontvang het en die seëning van ‘n hoë 

herstelpersentasie onder mense wat 

die virus opgedoen het.  
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Hierdie oproep word nie uitgebring in stryd 

met enige van die bestaande regulasies 

rakende samekomste nie. 

 

  

VERJAARSDAE 

Baie geluk aan almal wat 

DV hierdie week verjaar! 
 

Maandag, 5 Oktober 

Jsr Maya Steenkamp 
 

Dinsdag, 6 Oktober 

Jsr Carmien Pretorius 
 

Woensdag, 7 Oktober 

Sr Annemie Kruger      082 331 7006 
 

Donderdag, 8 Oktober 

Sr Rieëtte Venter       082 898 4197 

Sr Annetjie Vermeulen      079 307 7337 
 

Vrydag, 9 Oktober 

Sr Engela v Rooyen      078 535 7530 

 

KERSMARK:  23 NOV – 5 DES 

  

  

  

 

Oor 7 weke hou ons Kersmark vir 12 

dae lank! 
 

Ons het u hulp baie nodig as: 

Kassiere 

      (Carina Coetsee - 078 011 2050)  

Toesighouers  

      (Susan Lourens - 073 898 0181)  

Hulp in die kombuis/kelners  

           (Ina Jordaan - 082 375 7666)  

Hulp met die Buffettafel 

           (Christa Bloem - 082 376 9412) 

Opsit van plakkate  

           (Yolandi Haasbroek - 083 628 7136)  

Dekor in sale  

           (Hestie J v Rensburg - 072 383 9510) 

Borgskappe/donasies  

           (Erika Kruger - 082 428 7386) 
 

Kontak asb die persoon verantwoordelik 

hiervoor, indien jy kan help! 
 

Ons het veral ons gemeente se gebede nodig 

om van hierdie projek ‘n sukses te maak - 

hierby kan elkeen, oud of jonk betrokke 

wees! 

 

ALMANAK 2021 

Die Almanak 2021 kan weer bestel word @ 

R90 elk. Bestellings sluit 20 Oktober. Skryf 

asb u naam op die lys in die voorportaal.  

 

 

 

ALGEMENE INLIGTING: 
 

WOW-HERWINNINGSPROJEK  

(WEN ONS WêRELD) 

Papier, plastiek, karton, glas, blikkies en 

polistireen -  hoef nie gesorteer te wees nie, 

herwinningsitems moet wel in plastieksakke 

toegebind wees EN PLASTIEKBOTTELS 

MOET ASB PLAT GETRAP WORD. ASB 

GEEN huisafval nie! Die 

glas/blikkies/plastiek moet asb uitgespoel 

wees. 
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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  

Teologiese studentekas. 

 

 

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: Gereformeerde Kerk Potch-Oos, 

vir 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 - 076 090 4459 

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 

 

Teeskinkgeleentheid 

Ons het vandag selfhelp koffie na die oggenddiens. 

Baie dankie aan die sustersbestuur en susters van groep 6, 14, 24 en 32 wat sal toesien dat 

alles na die diens net weer in die saal gebêre word. 
 

 

 

 

 

Sustersbydrae 

Die susters se fondse word uit elke suster se vrywillige bydrae (R150 per jaar) verkry, 

asook uit 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 
 

TIEN MELAATSES GENEES 

 

KAPERNAUM – Die rabbi Jesus, het sy volgelinge opnuut verbaas 

toe hy tien melaatse mans genees het, sonder om ’n vinger te lig. 

Die rabbi, wat tans van Galilea na Jerusalem op pad is vir die 

paasfees, se reis is vanoggend onderbreek toe die tien melaatse 

mans hom gesmeek het om hom oor hulle te ontferm. Hy het hulle 

na die plaaslike priesters verwys. Volgens een van die tien, ’n 

Samaritaan, het hulle onderweg na die priesters ontdek dat hulle 

gesond geword het. 

Die Samaritaan wou nie sy naam bekend maak nie, aangesien hy sy familie wil gaan verras. 

Hy het gesê dit sal vir hom ’n aanpassing wees om weer na die normale lewe terug te keer. 

“Dit voel nogal snaaks om naby mense te kom sonder dat hulle van jou af terugdeins. Ek was 

so lank gewoond om ‘melaats, melaats!’ te skreeu so ver as wat ek gaan. Ek kan dit nog nie 

glo dat ek weer gesond is nie!” Hy het gesê waarna hy die meeste uitsien, is om weer aan sy 

vrou en kinders te kan raak, asook ’n bord warm kos. 

Die ander nege mans wat ook genees is, kon nie vir kommentaar opgespoor word nie. 

● Lees hiervan in Luk. 17:11-19. 

 

 

 

 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 
 

 

https://my.bible.com/af/bible/6/LUK.17.11-19.AFR83

