
 

 

Woordverkondiging op Gereformeerde 
Kerk Potchefstroom-Oos Facebookblad. 

Skakel in om 09:30
 

Ds. Piet Venter 
 

Tema: Moenie bang wees nie, 
teenwoordig in ons krisistye! Vertrou op Hom 
en kyk hoe Hy die uitkoms van die krisis 
bepaal.  
  
Skriflesing:  2 Kronieke 20 
Teksverse: 2 Kronieke 20: 15 - 18
 

Ons en ons land is werklik in ‘n krisistyd! 
Sommige mense beweer dat God afwesig is 
in tye soos hierdie anders sou Hy dit nie 
toegelaat het nie! Ons weet egter die 
waarheid: God is teenwoordig in ons 
grootste krisistye.  
 

Ons moet doen wat Josafat en die volk 
gedoen het: vertrou op God! Dit beteken dat 
ons besef ons kan die krisis nie uit eie krag 
oorkom nie en dat ons die Here nodig het. 
Daarom gaan ons in gebed na Hom en vra 
sy hulp.  
 

Om Christus wil is God getrou: Hy luister na 
ons gebede en tree op in ons krisistye! Hy 
bepaal op wonderbaarlike wyse die uitkoms 
van die krisis!  
 

Kom ons staan in hierdie 21 dae 
hierna wanneer ons met harde werk die 
gevolge hiervan gaan hanteer -
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Ons en ons land is werklik in ‘n krisistyd! 
r dat God afwesig is 

in tye soos hierdie anders sou Hy dit nie 
toegelaat het nie! Ons weet egter die 
waarheid: God is teenwoordig in ons 

Ons moet doen wat Josafat en die volk 
gedoen het: vertrou op God! Dit beteken dat 

an die krisis nie uit eie krag 
oorkom nie en dat ons die Here nodig het. 
Daarom gaan ons in gebed na Hom en vra 

Om Christus wil is God getrou: Hy luister na 
ons gebede en tree op in ons krisistye! Hy 
bepaal op wonderbaarlike wyse die uitkoms 

Kom ons staan in hierdie 21 dae - en veral 
hierna wanneer ons met harde werk die 

- vas in ons 

geloof, vertrou die Here en kyk wat Hy  vir 
sy kinders doen.  

 
Reëlings vir ons gemeentelike lewe 

tydens die 21 dae gr
 

Ons tref die volgende reëlings met 

betrekking tot ons gemeente se aktiwiteite 

tydens die volgende 3 weke van opskorting 

van bewegingsvryheid / grendelstaat (sg. 

“lockdown”). 

 1. Sondae se Woordverkondiging

Ds. Piet en ander predikers sal elke 

Sondagoggend om 

Skrifoordenking aanbied op die 

Gereformeerde Kerk Potchefstroom

Facebookblad. Hy sal dit egter vanuit sy 

studeerkamer doen om sodoende nie ander 

lidmate onnodig by die voorbereid

die uitsending te betrek nie. Hierdie metode 

van Woordbediening is vir ons almal 

onbevredigend maar dit is 

en sal nooit ons eredienste kan vervang nie.

 

 2. “Facebook Huisbesoek”

Ds. Piet sal elke weeksaand (begin 

eerskomende Vrydagaa

Skrifoordenking regstreeks op die 

Gereformeerde Kerk Potchefstroom

Facebookblad uitsaai. Hy sal onderlinge 

meelewing in die gemeente bekend maak 
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geloof, vertrou die Here en kyk wat Hy  vir 

Reëlings vir ons gemeentelike lewe 
tydens die 21 dae grendelstaat.  

Ons tref die volgende reëlings met 

betrekking tot ons gemeente se aktiwiteite 

tydens die volgende 3 weke van opskorting 

van bewegingsvryheid / grendelstaat (sg. 

1. Sondae se Woordverkondiging 

Piet en ander predikers sal elke 

Sondagoggend om 09:30 ŉ regstreekse 

Skrifoordenking aanbied op die 

Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Oos se 

Facebookblad. Hy sal dit egter vanuit sy 

studeerkamer doen om sodoende nie ander 

lidmate onnodig by die voorbereiding van 

die uitsending te betrek nie. Hierdie metode 

van Woordbediening is vir ons almal 

onbevredigend maar dit is ŉ noodmaatreël 

en sal nooit ons eredienste kan vervang nie. 

2. “Facebook Huisbesoek” 

Piet sal elke weeksaand (begin 

eerskomende Vrydagaand) om 19:30 ŉ kort 

Skrifoordenking regstreeks op die 

Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Oos se 

Facebookblad uitsaai. Hy sal onderlinge 

meelewing in die gemeente bekend maak 
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en geleentheid gee vir versoeke tot 

voorbidding waarna ons almal saam bid. 

Vir die 21 dae grendelstaat gaan ons die 21 

hoofstukke van die Evangelie van Johannes 

saam deurlees. Ons maak van hierdie ŉ 

geleentheid om meer tyd met die Here en sy 

Woord deur te bring. 

 

3. Kerkkantoor 

Die Kerkkantoor sal gesluit wees vanaf 17 

Maart 2020 tot verdere kennisgewing. Adéle 

werk van die huis af en sal tydens normale 

werksure (08:00 – 13:00) op haar selfoon 

(082 532 8658) beskikbaar wees vir enige 

navrae. Alle korrespondensie na en van die 

Kerkkantoor gaan soos normaal voort.  

  

4. Ouderlinge se dienswerk 

Die ouderlinge word versoek om tydens 

hierdie 3 weke meer gereelde kommunikasie 

met hulle groeplede te hê. Dit is baie 

belangrik dat enige spesiale behoeftes 

geïdentifiseer en aangemeld word. Daar 

moet veral gelet word op die emosionele 

welstand van lidmate aangesien hierdie ŉ 

tyd vol onsekerhede is wat emosioneel baie 

uitdagend gaan wees. Die behoeftes van 

bejaarde lidmate, alleenlopende lidmate en 

lidmate wat dalk hulle werk in hierdie tyd kan 

verloor, moet dadelik aandag geniet. 

Lidmate wat hulle werk verloor moet 

asseblief met vrymoedigheid met hulle 

ouderling of ds. Piet in verbinding tree. 

 

5. Diakonie 

Aangesien ons nie in eredienste bymekaar 

kom nie, verloor die Diakonie kosbare 

liefdegawes om die behoeftiges te versorg. 

Die maandelikse versorgingsuitgawe beloop 

R 21 000-00. Ons versoek dus alle 

gemeentelede om steeds julle weeklikse 

liefdegawes direk by wyse van “eft” 

inbetalings in die Diakonie se bankrekening 

te deponeer by: 

Die Diakonie, ABSA Bank,  

Tjekrekening: 670 280 160,  

Takkode: 632-005. 

Die Zapper App kan ook vir hierdie doel 

gebruik word. 

 

6. Gemeentelike byeenkomste en  

    vergaderings volgens die kalender 

Gedurende die tydperk van grendelstaat sal 

geen gemeentelike byeenkomste plaasvind 

nie, insluitend Bybelstudies, Kleingroep-

byeenkomste, vergaderings en  ander 

samekomste. Ons gemeente se  50-Jaar 

viering wat op 19 April sou plaasvind, word 

ook eers uitgestel totdat daar duidelikheid is 

oor die verloop van die grendelstaat. 

Lidmate wat gewoonlik hulle Dankoffers in 

kontant bydra, hou die bydraes in ‘n koevert 

tot ons weer in erediens bymekaar kom. 

  

7. Professionele sielkundige onder-    

   steuning 

Enige lidmaat en of gesin wat in hierdie tyd 

behoefte het aan professionele sielkundige  

ondersteuning moet met ds. Piet kontak 

maak. Daar is professionele sielkundiges in 

ons gemeente wat per Skype/Zoom of 

telefoon hulp sal verleen. 

  

Dokumentasie sal beskikbaar gestel word 

hoe om hierdie tyd emosioneel gesond te 

bly asook riglyne aan ouers oor hoe om oor 

die Covid19-virus en die implikasies 

daarvan in die grendelstaat tydperk met 

hulle kinders te praat.  
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8. Fopnuus en sosiale media 

Ons versoek lidmate om nie enige inligting 

oor regulasies ten opsigte van die 

grendelstaat op sosiale media te versprei 

nie, tensy dit die regering se amptelike 

vrystellings deur die staatskoerant is. Daar is 

genoeg onsekerheid en vrese oor baie dinge 

en ons moet kalm bly totdat alle regulasies 

en riglyne vir ons duidelik deur die staat 

gekommunikeer word. Die ouderlinge het ŉ 

betroubare bron en ons sal inligting deurgee 

soos wat dit bekend gemaak word. 

  

9. Gesamentlike Paasdiens 

Ds. Fanie Coetzee sal ons gesamentlike 

diens op Goeie Vrydag om 09:00 regstreeks 

op Facebook uitsaai. Die inskakel-

besonderhede sal later deurgegee word. 

  

Kom ons maak as gesinne en lidmate van 

hierdie buitengewone omstandighede ge-

bruik om ons verhouding met die Here en 

met mekaar te verdiep deur meer tyd saam 

deur te bring. Kom ons wees in hierdie tyd 

lewende en standvastige getuies van ons 

Here Jesus Christus wat Koning oor die 

wêreld is en wat al hierdie dinge in Sy hande 

vashou.  

 MEELEWING 

● Annetjie Vermeulen (Groep 3 - 079 307 

7337) se voetoperasie is uitgestel in die 

lig van die landsgebeure.  

● Carlien Kahl (Groep 35 - 072 879 8126) 

se pa toon effense beterskap maar daar 

is nog ‘n lang pad na herstel. 

● Dries Schutte (Groep 21 - 082 339 5547) 

se tweede veloorplanting was suksesvol 

en ons hoop sy wonde genees gou.  

● Stephanie Earle (Groep 28 - 083 690 

3404) se ma is Donderdagoggend 

oorlede. Ons bid hulle die troos van die 

Here toe. 

● Baie geluk aan Simon en Chrisda du 

Plooy (Groep 3 - 082 800 8372) wat ‘n 

kleindogter ryker geword het. Ons is 

saam met julle dankbaar. 
 

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. 

 
 

PROGRAM VAN DIE WEEK 
Vandag 
 

09:30 Geen erediens by die kerkgebou - 
skakel elektronies in op Woordverkondiging 
op Facebook.  
  

AFKONDIGINGS 

•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid 

(Zapper betaal-metode beskikbaar)  

 

VERJAARSDAE 

Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 

verjaar! 

Sondag, 29 Maart 

Br Dian Aucamp        072 020 0789 

Br Daniel Bloem       083 514 5877 

Br Jan-Ad Grové       064 249 7718 

Sr Wilma Viviers       082 577 7545 



 

Maandag, 30 Maart 

Br Thys Botha       082 953 1520

Sr Sonja Olivier       083 282 9732

Jsr Nicolize Venter       
 

Dinsdag, 31 Maart 

Br Eddie Coetsee       072 567 8932

Sr Bettie Niemand (87)      082 421 53890
 

Donderdag, 2 April 

Sr Yolandi Haasbroek      083 628 7136
 

Vrydag, 3 April 

Br Sam Bezuidenhout (76)  082 495 8473

 

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

Webblad: www.oosdoppers.co.za

Facebook: www.facebook.com/oosdoppers

Videos van elke erediens kan hier gesien 

word: Facebookblad “Geref Kerk Potch

 

Videos van Preke by 

http://ow.ly/ivfZ309vsdc.  

Ds Piet stuur weekliks sy preke per e

Laat weet hulle indien jy dit wil ontvang.

 

082 953 1520 

083 282 9732 

072 567 8932 

082 421 53890 

083 628 7136 

082 495 8473 

ALGEMENE INLIGTING: 

LIEFDEGAWES VIR BARMHARTIGHEID 

betalings aan die Diakonie of kerkraad nie. 

SOSIALE MEDIA VIR ONS GEMEENTE 

www.oosdoppers.co.za 

www.facebook.com/oosdoppers 

Videos van elke erediens kan hier gesien 

word: Facebookblad “Geref Kerk Potch-Oos.  

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

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   

kerkkantoor@oosdoppers.co.za

Kosterspaar: Johan /Elsa 061 336 7255

                   
BANKBESONDERHEDE

Geref. Kerk Potchefstroom
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 
Takkode: 470 010 
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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 

pos uitgestuur. Kontak Adele by die 

kerkkantoor indien jy dit graag elektronies 

KONTAKBESONDERHEDE: PREDIKANT, 

HULPDIENS & KANTOOR 

Ds. Piet:  018 290 5635 / 082 779 1237 

Ds. Pieter vd Walt      082 851 3637 

Erasmus Venter 072 154 9410 

   082 532 8658 / 

kerkkantoor@oosdoppers.co.za 

Kosterspaar: Johan /Elsa 061 336 7255 

BANKBESONDERHEDE 

tchefstroom-Oos                      
                                            

Tjekrek: 670 340 066                                      
005                                              

160 
 

652 5695 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

julle getroue bydraes!

 

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

asook die fondse wat tydens fondsinsamelingsgeleenthede geïn w

word gebruik om na minderbevoorregtes uit te reik en daar word jaarliks aan 

verskillende verdienstelike instansies, donasies gegee

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTERS IN DIE GELOO

Intimiteit met God
Laat my gebed soos reukwerk voor U

die opheffing van my hande soos die

                               Psalm 141:2 

Teeskinkgeleenthede 

Geen tee vandag! 

 

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 

aan te koop vir iemand wat deur beproewing gaan. 

julle getroue bydraes! 

Sustersbydrae 

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

asook die fondse wat tydens fondsinsamelingsgeleenthede geïn w

word gebruik om na minderbevoorregtes uit te reik en daar word jaarliks aan 

verskillende verdienstelike instansies, donasies gegee. 
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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. 

 

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 

aan te koop vir iemand wat deur beproewing gaan.  Baie dankie vir 

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 



 

 

 

 

 

NUUS UIT DIE BYBELKOERANT

Liewe Oosdoppertjies ….. omdat hier vir ons almal ‘n baie onseker tyd voorlê, raak ons soms bang. 

Hierdie week se les uit die Bybelkoerant leer ons, dat God ons nie los nie 

vertrou en het nie nodig om bang te wees vir die onbekende 

 

EK KAN JOU NIE LOS, Sê GOD

SAMARIA - In ‘n hartroerende pleidooi het die profeet Hosea gister hier die volk Israel tot 

inkeer geroep.  Hy het begin deur die volk te herinner aan God se liefde vir hulle, hoe Hy hulle deur 

die eeue gelei en gedra het op sy arms.  Tog het die volk die rug op Hom gedraai en geweier om vir 

die Here te luister. 
   

Hosea waarsku dat daar swaar tye voorlê omdat God hulle in die hande van hulle vyand sal oorgee.  

Maar, het hy bygevoeg, dit sal nie die einde van Godsvolk wees n

terugbring.   
 

Met trane in die oë het hy God se boodskap afgelewer: “Maar hoe kan Ek jou prysgee, Efraim? Hoe 

kan Ek jou laat vaar, Israel? Ek kan dit nie oor my hart kry nie.  My liefde brand te sterk …”

Die profeet Hosea het self deur diep waters gegaan met sy eie vrou, Gomer, ‘n prostituut wat 

dikwels aan hom ontrou was.  Tog het hy haar elke keer teruggeneem en haar nie verstoot nie.  Dit 

verklaar dalk waarom hy so geroer is deur God se liefde vir sy ontroue volk.
 

Lees meer 

In God se hande is jou lewe vandag.

 

OosdoppertjiesOosdoppertjiesOosdoppertjiesOosdoppertjies
    

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

 

NUUS UIT DIE BYBELKOERANT 
 

Liewe Oosdoppertjies ….. omdat hier vir ons almal ‘n baie onseker tyd voorlê, raak ons soms bang. 

Hierdie week se les uit die Bybelkoerant leer ons, dat God ons nie los nie 

vertrou en het nie nodig om bang te wees vir die onbekende nie. 

EK KAN JOU NIE LOS, Sê GOD 

In ‘n hartroerende pleidooi het die profeet Hosea gister hier die volk Israel tot 

inkeer geroep.  Hy het begin deur die volk te herinner aan God se liefde vir hulle, hoe Hy hulle deur 

p sy arms.  Tog het die volk die rug op Hom gedraai en geweier om vir 

Hosea waarsku dat daar swaar tye voorlê omdat God hulle in die hande van hulle vyand sal oorgee.  

Maar, het hy bygevoeg, dit sal nie die einde van Godsvolk wees nie, want God sal hulle weer 

hy God se boodskap afgelewer: “Maar hoe kan Ek jou prysgee, Efraim? Hoe 

kan Ek jou laat vaar, Israel? Ek kan dit nie oor my hart kry nie.  My liefde brand te sterk …”

elf deur diep waters gegaan met sy eie vrou, Gomer, ‘n prostituut wat 

dikwels aan hom ontrou was.  Tog het hy haar elke keer teruggeneem en haar nie verstoot nie.  Dit 

verklaar dalk waarom hy so geroer is deur God se liefde vir sy ontroue volk.

Lees meer hieroor in Hosea 6 en 11 

 

 

 

In God se hande is jou lewe vandag. 

In Sy genade hou Hy jou môre. 

In Sy liefde hou Hy jou nou 

In Sy hart hou Hy jou vir altyd. 
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OosdoppertjiesOosdoppertjiesOosdoppertjiesOosdoppertjies    
Sagaria 2:8 B “ Wie aan julle vat, vat aan my oogappel.”Sagaria 2:8 B “ Wie aan julle vat, vat aan my oogappel.”Sagaria 2:8 B “ Wie aan julle vat, vat aan my oogappel.”Sagaria 2:8 B “ Wie aan julle vat, vat aan my oogappel.”    

Liewe Oosdoppertjies ….. omdat hier vir ons almal ‘n baie onseker tyd voorlê, raak ons soms bang. 

Hierdie week se les uit die Bybelkoerant leer ons, dat God ons nie los nie - ons moet dus op Hom 

In ‘n hartroerende pleidooi het die profeet Hosea gister hier die volk Israel tot 

inkeer geroep.  Hy het begin deur die volk te herinner aan God se liefde vir hulle, hoe Hy hulle deur 

p sy arms.  Tog het die volk die rug op Hom gedraai en geweier om vir 

Hosea waarsku dat daar swaar tye voorlê omdat God hulle in die hande van hulle vyand sal oorgee.  

ie, want God sal hulle weer 

hy God se boodskap afgelewer: “Maar hoe kan Ek jou prysgee, Efraim? Hoe 

kan Ek jou laat vaar, Israel? Ek kan dit nie oor my hart kry nie.  My liefde brand te sterk …” 

elf deur diep waters gegaan met sy eie vrou, Gomer, ‘n prostituut wat 

dikwels aan hom ontrou was.  Tog het hy haar elke keer teruggeneem en haar nie verstoot nie.  Dit 

verklaar dalk waarom hy so geroer is deur God se liefde vir sy ontroue volk. 


