
 

 

Woordverkondiging op Gereformeerde 
Kerk Potchefstroom Oos Facebookblad. 

Skakel in om 09:30
 

Ds. Piet Venter 
 

‘n Leë kerkgebou….
Hierdie ongewone situasie as gevolg van die 
grendelstaat laat ‘n mens opnuut nadink oor 
die betekenis van die erediens op ‘n Sondag 
as ‘n gemeentelike samekoms. Ek moet 
erken dat die leë kerkterrein Sondae hier 
langs die pastorie, my nogal diep tref: die l
kerkgebou praat met ‘n mens. Die 
internetbediening is wonderlik as nood
maatreel maar dit kan nie die samekoms van 
die gemeente in opdrag van die Here 
vervang nie.  
 
Ek mis die besondere aard van die 
samekoms met die Here en om Hom te dien 
met gebede, lofliedere, Woordverkondiging, 
die ontvang van die seën van die Here en al 
die ander spesiale dinge wat saam met ‘n 
erediens gaan. Maar ek mis julle as my 
broers en susters ook. Ek mis die 
gemeenskap van gelowiges waar ons 
mekaar kan sien en liefde aan mekaar kan 
betoon.  
 
Ek wil graag met twee oordenkings ‘n paar 
Skrifbeginsels met betrekking tot ons 
samekomste en eredienste aandui
die waarde daarvan dalk opnuut 
besef en wanneer ons mekaar weer op ‘n 

 

5 April 2020 

Woordverkondiging op Gereformeerde 
Kerk Potchefstroom Oos Facebookblad. 

Skakel in om 09:30 

‘n Leë kerkgebou…. 
Hierdie ongewone situasie as gevolg van die 
grendelstaat laat ‘n mens opnuut nadink oor 
die betekenis van die erediens op ‘n Sondag 
as ‘n gemeentelike samekoms. Ek moet 
erken dat die leë kerkterrein Sondae hier 
langs die pastorie, my nogal diep tref: die leë 
kerkgebou praat met ‘n mens. Die 
internetbediening is wonderlik as nood-
maatreel maar dit kan nie die samekoms van 
die gemeente in opdrag van die Here 

Ek mis die besondere aard van die 
samekoms met die Here en om Hom te dien 
met gebede, lofliedere, Woordverkondiging, 
die ontvang van die seën van die Here en al 
die ander spesiale dinge wat saam met ‘n 
erediens gaan. Maar ek mis julle as my 

rs ook. Ek mis die 
gemeenskap van gelowiges waar ons 
mekaar kan sien en liefde aan mekaar kan 

Ek wil graag met twee oordenkings ‘n paar 
Skrifbeginsels met betrekking tot ons 
samekomste en eredienste aandui, wat ons 
die waarde daarvan dalk opnuut sal laat 
besef en wanneer ons mekaar weer op ‘n 

Sondag kan sien, met groot dankbaarheid 
sal vervul.  
 

Vandag se tema:  
godsdiens is nie net bloot om Sondag ‘n 
erediens by te woon nie, dit behels meer. Dit 
is om te sorg dat reg in die w
om goedheid lief te hê en nederig voor God 
te wees.  
 

Skriflesing: Miga 6 en teksvers Miga 6: 8
 

Die tweede oordenking oor hierdie tema sal 
kom uit Psalm 84 met die tema: W
en godsdiens is ook om die Here in die erediens 
op Sondag te ontmoet.

 
MEELEWING

● Carlien Kahl (Groep 35 

se pa, Callie de Bruyn, is nog in 

ernstige toestand in die intensiewe

eenheid. Hulle sukkel met die verkryging 

van noodsaaklike mediese voorrade vir 

sy behandeling en Botswana

ook ‘n grendelstaat uitgeroep

sake bemoeilik. Ons bid vir hulle in 

hierdie krisistyd. 

● Ina van Wyk (Groep 31 

het weer knoppe op haar skedel 

ontwikkel en die dokter oorweeg 

bestraling aangesien dit op presies 

dieselfde plekke is as die vo

verwyder is. Intussen gebruik sy nuwe 

chemoterapiepille as behandeling. Sy 
1

Sondag kan sien, met groot dankbaarheid 

Vandag se tema:  Ware geloof en regte 
godsdiens is nie net bloot om Sondag ‘n 
erediens by te woon nie, dit behels meer. Dit 
is om te sorg dat reg in die wêreld geskied, 
om goedheid lief te hê en nederig voor God 

Miga 6 en teksvers Miga 6: 8 

Die tweede oordenking oor hierdie tema sal 
kom uit Psalm 84 met die tema: Ware geloof 
en godsdiens is ook om die Here in die erediens 

te ontmoet.  

MEELEWING 

Carlien Kahl (Groep 35 - 072 879 8126) 

se pa, Callie de Bruyn, is nog in ‘n 

ernstige toestand in die intensiewe- 

eenheid. Hulle sukkel met die verkryging 

van noodsaaklike mediese voorrade vir 

sy behandeling en Botswana, wat nou 

‘n grendelstaat uitgeroep het en 

sake bemoeilik. Ons bid vir hulle in 

hierdie krisistyd.  

Ina van Wyk (Groep 31 - 076 799 5547) 

het weer knoppe op haar skedel 

ontwikkel en die dokter oorweeg 

bestraling aangesien dit op presies 

dieselfde plekke is as die voriges wat 

verwyder is. Intussen gebruik sy nuwe 

chemoterapiepille as behandeling. Sy 



 

het verhuis na Huis Eikelaan Toringblok 

w/s 512 waar sy beter mediese 

ondersteuning kan geniet.  

● Joe Coetzee (Groep 1 - 083 647 5250) 

het ook met chemoterapiepille as 

behandeling begin en voel nog baie sleg 

van die newe-effekte. 
 

Ons bid dat die Here beterskap, 

herstel, bemoediging en troos sal 

gee. 
 

April 2020 

Ons verenig saam in gebed… 

1 Petrus 5:7 

”Werp al jul bekommernis op Hom, want Hy 

sorg vir julle”. 
 

Onse Vader in die hemel, ek werp al my 

bekommernis op U. U hou my in stand en sal

my nooit laat val uit U hand nie. 

Elke angstige gedagte plaas ek voor U want U 

sorg vir my. In plaas van angstigheid wil

kom met ‘n hart vol dankbaarheid om aan U 

dank te bewys. Ek vra u om alle moegheid en

elke las te help verlig. Ek ontvang U rus. 

Dankie vir U genade – dit is vir my genoeg!

Ek vertrou op U krag en sterkte want dit is 

genoeg vir my swakheid! 
 

Ons dank U Here vir ons gemeente waaraan 

ons kan behoort! Ons dank U vir elke

telike leier wat ons help met wat ookal nodig 

mag wees! 
 

Dankie vir ds. Piet en Rieëtte wat baie moeite 

doen om vir ons gemeente te versterk

Woord. Ons bid vir hulle vir krag en wysheid 

om almal wat aanhoor ook te versterk. Mag di

Heilige Gees kragtig in elkeen van ons werk!

 

het verhuis na Huis Eikelaan Toringblok 

w/s 512 waar sy beter mediese 

083 647 5250) 

het ook met chemoterapiepille as 

ndeling begin en voel nog baie sleg 

Ons bid dat die Here beterskap, 

herstel, bemoediging en troos sal 

”Werp al jul bekommernis op Hom, want Hy 

die hemel, ek werp al my 

bekommernis op U. U hou my in stand en sal 

Elke angstige gedagte plaas ek voor U want U 

sorg vir my. In plaas van angstigheid wil ek 

met ‘n hart vol dankbaarheid om aan U 

bewys. Ek vra u om alle moegheid en 

elke las te help verlig. Ek ontvang U rus. 

dit is vir my genoeg! 

Ek vertrou op U krag en sterkte want dit is 

Ons dank U Here vir ons gemeente waaraan 

ank U vir elke gees-

telike leier wat ons help met wat ookal nodig 

Dankie vir ds. Piet en Rieëtte wat baie moeite 

doen om vir ons gemeente te versterk uit U 

Woord. Ons bid vir hulle vir krag en wysheid 

versterk. Mag die 

Heilige Gees kragtig in elkeen van ons werk! 

Dankie aan ds. Pieter en Marthie wat ook 

medewerkers is in ons gemeente!
 

Dankie aan elke ouderling, diaken en 

kleingroepleier en ons bid vir hulle om 

staande te bly teen die bose se aanslae en 

getrou te bly aan hul roeping waartoe U hul 

geroep het! 
 

Ons bid vir elke broer, suster en kind! Ons 

bid vir spesiale gesinstye saam in ‘n tyd

waar U vir ons tyd gegee het. Laat ons dit reg 

gebruik! 
 

Ons bid vir elkeen wat siek is en genoem word 

in ons afkondigings! Bid

gaamlik en/of geestelik. Bid dat ons die Here 

se voorsiening in elke klein detail sal raaksien 

en erken dat Hy vir ons sorg soos ons uit Sy 

Woord gelees het! Loof Hom daarvoor! 
 

Bid vir elke bejaarde wat dalk angstig en 

moeg mag voel! 
 

Bid vir ons broers en susters wat baie direk 

geraak is deur die virus pandemie!
 

Bid saam vir die uitdra van die evangelie in 

hierdie besonderse tyd!
 

Bid saam vir elke soort gesondheidswerker, 

polisie en weermaglede vir krag om aan te 

hou! Dankie Here dat
 

Ons deel graag gebedsverhorings 

asb na my (Elsie - 072 449 1982).
 

 

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, 

Annette Coetsee en Ina van Wyk.
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Pieter en Marthie wat ook 

medewerkers is in ons gemeente! 

Dankie aan elke ouderling, diaken en 

kleingroepleier en ons bid vir hulle om 

bly teen die bose se aanslae en 

aan hul roeping waartoe U hul 

Ons bid vir elke broer, suster en kind! Ons 

bid vir spesiale gesinstye saam in ‘n tyd 

waar U vir ons tyd gegee het. Laat ons dit reg 

Ons bid vir elkeen wat siek is en genoem word 

in ons afkondigings! Bid vir genesing, lig-

gaamlik en/of geestelik. Bid dat ons die Here 

se voorsiening in elke klein detail sal raaksien 

en erken dat Hy vir ons sorg soos ons uit Sy 

Woord gelees het! Loof Hom daarvoor!  

Bid vir elke bejaarde wat dalk angstig en 

Bid vir ons broers en susters wat baie direk 

geraak is deur die virus pandemie! 

Bid saam vir die uitdra van die evangelie in 

hierdie besonderse tyd! 

Bid saam vir elke soort gesondheidswerker, 

polisie en weermaglede vir krag om aan te 

hou! Dankie Here dat U voorsien! 

Ons deel graag gebedsverhorings - stuur dit 

072 449 1982). 

 

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 W

          kondiging op Facebook. 
  

Goeie Vrydag  

09:00 Gesamentlike internet Paasdiens

 

Eerskomende Vrydagoggend hou ons soos 

gebruiklik, saam met GK Die Bult,  

internetpaasdiens.  Dit word DV vanuit Die 

Bult se YouTube kanaal regstreeks uitgesaai 

en begin om 09:00 
  

NB!  Jy kan op die Bult se YouTube

uitkom kom deur op die volgende 

klik: https://bit.ly/2QwOhtL 

 in YouTube by die soekfunksie die volgende 

in te tik:  “Gereformeerde Kerk 

Potchefstroom Die Bult”. 
 

Vrydagoggend rondom 08:45 sal daar ook 

“skakel” vanaf ons GK Potch

WhatsAppnommer deurgestuur word wat jou 

direk na die uitsending op die kanaal toe 

begelei. 

 

GK POTCH-OOS: 

 WhatsApp kommunikasie 

In ‘n poging om seker te maak dat ons die 

hele gemeente gedurende die grendelstaat 

tydperk kan bereik, het ons ‘n WhatsApp 

Uitsaaigroep (Broadcast group) geskep op 

die nommer GK Potch-Oos 067 713 2332. 

Stoor asseblief hierdie naam en nommer op 

jou selfoon.  

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 

PROGRAM VAN DIE WEEK 

die kerkgebou –  

Woordver- 

internet Paasdiens 

Eerskomende Vrydagoggend hou ons soos 

gebruiklik, saam met GK Die Bult,  ŉ 

internetpaasdiens.  Dit word DV vanuit Die 

Bult se YouTube kanaal regstreeks uitgesaai 

op die Bult se YouTube-kanaal 

op die volgende skakel te 

in YouTube by die soekfunksie die volgende 

in te tik:  “Gereformeerde Kerk 

8:45 sal daar ook ŉ 

“skakel” vanaf ons GK Potch-Oos 

WhatsAppnommer deurgestuur word wat jou 

direk na die uitsending op die kanaal toe 

 

WhatsApp kommunikasie  

In ‘n poging om seker te maak dat ons die 

hele gemeente gedurende die grendelstaat 

tydperk kan bereik, het ons ‘n WhatsApp 

saaigroep (Broadcast group) geskep op 

Oos 067 713 2332.  

Stoor asseblief hierdie naam en nommer op 

‘n Uitsaaigroep se voordeel is dat niemand 

se reaksie op die groep gesien kan word nie 

en dit dus nie ‘n lastige heen

gesprek veroorsaak nie. Moet jouself 

asseblief nie van die groep afhaal nie. 

Lidmate kan wel ‘n boodskap terugstuur wat 

slegs deur Adele in die kerkkantoor gesien 

kan word.  

 

NUWE KOSTER VANAF 1 APRIL: 

DAWIE VAN ZYL 082 774 7936

Na baie jare van diens het oom Johan en 

tannie Elsa Coetzee aan die einde van 

Maart 2020 die tuig as ons kosterspaar 

neergelê. Ons wil hulle uit die diepte van 

ons hart bedank vir die 

dienswerk wat hulle gelewer 

het. Kosterwerk is seker van 

die mees ondankbare werk in 

die gemeente en hulle twee 

het dit voluit saam gedoen. 

Sodra die situasie in die 

gemeente weer genormaliseer het, sal ons 

by ‘n gepaste geleentheid vir hulle mooi 

“dankie sê”. Ons vertrou dat julle twee nou 

lekker saam sal “uittree”! 

 

Ons verwelkom dan baie graag vir Dawie 

van Zyl as ons nuwe koster en bid hom 

saam met Alta ook baie vreugde en krag toe 

vir die dienswerk. Sien sy selnommer hierbo 

en skakel dus asseblief van nou af vir Dawie 

vir enige kosterdiens wat benodig word. 

(Hierdie is nie ‘n 1 April grappie nie!!) 

  

 

AFKONDIGINGS

•  Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid 

(Zapper betaal-metode beskikbaar) 
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‘n Uitsaaigroep se voordeel is dat niemand 

se reaksie op die groep gesien kan word nie 

en dit dus nie ‘n lastige heen-en-weer 

gesprek veroorsaak nie. Moet jouself 

asseblief nie van die groep afhaal nie. 

Lidmate kan wel ‘n boodskap terugstuur wat 

slegs deur Adele in die kerkkantoor gesien 

NUWE KOSTER VANAF 1 APRIL:  

DAWIE VAN ZYL 082 774 7936 

Na baie jare van diens het oom Johan en 

tannie Elsa Coetzee aan die einde van 

Maart 2020 die tuig as ons kosterspaar 

neergelê. Ons wil hulle uit die diepte van 

ons hart bedank vir die 

dienswerk wat hulle gelewer 

het. Kosterwerk is seker van 

bare werk in 

die gemeente en hulle twee 

het dit voluit saam gedoen.  

Sodra die situasie in die 

gemeente weer genormaliseer het, sal ons 

by ‘n gepaste geleentheid vir hulle mooi 

“dankie sê”. Ons vertrou dat julle twee nou 

lekker saam sal “uittree”!  

rwelkom dan baie graag vir Dawie 

van Zyl as ons nuwe koster en bid hom 

saam met Alta ook baie vreugde en krag toe 

vir die dienswerk. Sien sy selnommer hierbo 

en skakel dus asseblief van nou af vir Dawie 

vir enige kosterdiens wat benodig word. 

ie ‘n 1 April grappie nie!!)  

AFKONDIGINGS 

Liefdegawe vanoggend vir Barmhartigheid 

metode beskikbaar)  



 

VERJAARSDAE 

Baie geluk aan almal wat DV 

hierdie week verjaar! 
 

Sondag, 5 April 

Jsr Grizelda J v Rensburg 

Jsr Zandri J v Rensburg 
 

Dinsdag, 7 April 

Sr Anja Coetsee       072 618 2425

Br Douw Kruger (73)      082 409 1030

Sr Engela vd Walt            082 556 7806

Jbr JP v Niekerk 
 

Donderdag, 9 April 

Br Pieter Bredenkamp (73)  082 879 7507

Sr Louisa Grobler (75)      074 151 1085

Br Wouter vd Spoel (84)      018 294 7935
 

Vrydag, 10 April 

Ds Naas Ferreira       082 897 3966

Sr Maryna Labuschagne     082 778 8361

Br Dirk Lubbe (72)           082 771 9245

Br Francois Watson      082 855 0423
 

Saterdag, 11 April 

Sr Marna v Emmenis      068 522 0290

 

ONTHOU DIE FOTO’S

Moenie laat die corona

die “lock-down”,

distance” en die huisarres en 

al daardie goed wat ons nou 

so op hol jaag, julle laat vergeet van die foto's 

nie!  

Watter foto's?  

Foto's van die Oos-Dopper gemeente

Ons gemeente is eersdaags (19 April) 70 jaar 

oud. Op Saterdag 24 Oktober word daar op ons 

kerkterrein 'n lekker fees gehou om dié heuglike 

gebeurtenis te herdenk. Van 14:00 af 'n 

aksieprogram en ete wat deur die diakens en die 

susters aangebied word en van 17:00 af 'n 

beeld- en klankprogram in die kerkgebou. 

072 618 2425 

082 409 1030 

082 556 7806 

082 879 7507 

074 151 1085 

018 294 7935 

082 897 3966 

Sr Maryna Labuschagne     082 778 8361 

082 771 9245 

082 855 0423 

68 522 0290 

ONTHOU DIE FOTO’S! 

Moenie laat die corona-virus, 

, die “social 

istance” en die huisarres en 

daardie goed wat ons nou 

julle laat vergeet van die foto's 

Dopper gemeente natuurlik. 

Ons gemeente is eersdaags (19 April) 70 jaar 

oud. Op Saterdag 24 Oktober word daar op ons 

kerkterrein 'n lekker fees gehou om dié heuglike 

gebeurtenis te herdenk. Van 14:00 af 'n 

aksieprogram en ete wat deur die diakens en die 

word en van 17:00 af 'n 

en klankprogram in die kerkgebou. 

Daarvoor het ons foto's nodig.

Blaai in julle foto-albums en krap in julle foto

bokse en laat ons daardie foto's kry

asseblief. Ons soek foto's van die volgende 

gemeente-aktiwiteite:

• Die kerkbou-projek

• Die Oosdopperfees

• Potjiekoskompetisie

• Uitreikaksies, bv na D'kar

• Gemeentebyeenkomste

• Biltongaande 

• Gemeentekampe 

• Enige iets anders wat jy dink gebruik kan 

   word 

 

Skryf agter op die foto watse geleentheid dit 

was en die datum. Ook jou naam en

selnommer. Sit dit in 'n koevert en gee dit vir 

Adéle. Dit sal nie verlore gaan nie!

Sodra ons dit gedigitaliseer het, besorg ons dit 

terug aan jou. 

Pieter Potgieter - 082 451 0762

 

 

Ons gemeente bied hierdie jaar 

op 31 Julie 

Biltongaand aan. Ons herinner u 

vroegtydig daaraan aangesien julle reeds vir 

ons kan help met die beplanning daarvan.

Eerstens hou die datum oop sodat jy ook deel 

hiervan kan wees. 

Tweedens vra ons julle bydraes vir konfyte 

is vrugtetyd en almal wat konfyt kook kan ‘n 

botteltjie of 2 ekstra kook 

Derdens benodig ons ook wildsvleis vir die 

biltong! Sodra die jagseisoen begin kan julle 

ook vir ons ‘n bok (of ‘n bees/vark) skenk vir die 

maak van biltong en droëwors.

Kontak gerus vir Rieëtte (082 898 4197) of 

Adele (082 532 8658) indien julle ons hiermee 

kan help. Nader aan die tyd sal ons meer 

inligting deurgee en ook skenkings van 

tuisgebakte brode vra.
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Daarvoor het ons foto's nodig. 

albums en krap in julle foto-

bokse en laat ons daardie foto's kry 

asseblief. Ons soek foto's van die volgende 

aktiwiteite: 

projek 

• Die Oosdopperfees 

• Potjiekoskompetisie 

• Uitreikaksies, bv na D'kar 

• Gemeentebyeenkomste 

• Enige iets anders wat jy dink gebruik kan   

Skryf agter op die foto watse geleentheid dit 

Ook jou naam en 

selnommer. Sit dit in 'n koevert en gee dit vir 

Adéle. Dit sal nie verlore gaan nie! 

Sodra ons dit gedigitaliseer het, besorg ons dit 

082 451 0762 

BILTONGAAND 

Ons gemeente bied hierdie jaar 

op 31 Julie weer ‘n heerlike 

Biltongaand aan. Ons herinner u 

vroegtydig daaraan aangesien julle reeds vir 

ons kan help met die beplanning daarvan. 

Eerstens hou die datum oop sodat jy ook deel 

Tweedens vra ons julle bydraes vir konfyte - dit 

tyd en almal wat konfyt kook kan ‘n 

botteltjie of 2 ekstra kook om vir ons te skenk. 

Derdens benodig ons ook wildsvleis vir die 

biltong! Sodra die jagseisoen begin kan julle 

ook vir ons ‘n bok (of ‘n bees/vark) skenk vir die 

maak van biltong en droëwors. 

Kontak gerus vir Rieëtte (082 898 4197) of 

Adele (082 532 8658) indien julle ons hiermee 

kan help. Nader aan die tyd sal ons meer 

inligting deurgee en ook skenkings van 

tuisgebakte brode vra. 



 

‘n Spesiale dankie, vir julle, ons gemeentelede 

se ondersteuning en deel wees van ons 

projekte! 

 

BAIE DANKIE 

Namens die familie en myself wil ek baie dankie 

sê vir die geestelike tuiste wat my ma (Miemie 

de Beer) in ons gemeente gehad het.  Dankie 

aan ds Piet, die emeriti en ouderling vir die 

Woordbediening, huisbe-soeke en Bybelstudies 

en ook  vir die Amandelbloeisels wat haar lewe 

volgemaak en verryk het.  Aan God al die eer en 

dank vir ‘n vol en diensbare lewe wat Hy aan  

haar geskenk het en vir die besondere mens wat 

deel van ons lewens kon wees.   

Elize Schutte 

 

ALGEMENE INLIGTING:

WOW-HERWINNINGSPROJEK

 (WEN ONS WêRELD)

Maak gerus weer na die grendeltyd gebruik 

van ons herwinnings-hok. 

 

 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

ons gemeentelede 

en deel wees van ons 

Namens die familie en myself wil ek baie dankie 

sê vir die geestelike tuiste wat my ma (Miemie 

de Beer) in ons gemeente gehad het.  Dankie 

aan ds Piet, die emeriti en ouderling vir die 

ke en Bybelstudies 

en ook  vir die Amandelbloeisels wat haar lewe 

volgemaak en verryk het.  Aan God al die eer en 

dank vir ‘n vol en diensbare lewe wat Hy aan  

haar geskenk het en vir die besondere mens wat 

GEMENE INLIGTING: 

HERWINNINGSPROJEK 

(WEN ONS WêRELD) 

Maak gerus weer na die grendeltyd gebruik 

LIEFDEGAWES VIR BARMHARTIGHEID 

SOSIALE MEDIA VIR ONS GEMEENTE 

Oos nommer: 

 

www.facebook.com/oosdoppers 

Videos van elke erediens kan hier gesien word: 

Facebookblad “Geref Kerk Potch

van Preke by http://ow.ly/ivfZ309vsdc

Ds. Piet stuur weekliks sy preke per e

Laat weet hulle indien jy dit wil ontvang.

 

 

BYDRAES VIR DIE DIENELKANDER

Lidmate is baie welkom

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 e

uitgestuur. Kontak 

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 

Kerkkantoor: Adele   082 532 8658 / 

kerkkantoor@oosdoppers.co.za

Koster: Dawie v Zyl   082 774 7936               

                   

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 5695
Takkode: 470 010 
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Videos van elke erediens kan hier gesien word: 

ad “Geref Kerk Potch-Oos Videos 

http://ow.ly/ivfZ309vsdc.  

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 

ander”: Nederlands vir “dien 

mekaar”!)  Die Dienelkander is elektronies 

beskikbaar en word Vrydae per e-pos 

 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   082 532 8658 / 

kerkkantoor@oosdoppers.co.za 

Koster: Dawie v Zyl   082 774 7936                

BANKBESONDERHEDE 

Geref. Kerk Potchefstroom-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 word. Hierdie geld 

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 word. Hierdie geld 

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

STAD KOM TOT STILSTAND VIR DIE PAASFEESMAAL

Die Dawidstad, wat tot net voor sononder nog ‘n miernes van bedrywigheid was, is vanaand doodstil. 

Al die Jode bly vanaand tuis om die Paasfeesmaaltyd saam met hulle geliefdes te vier.

Waar kom die Paasfees vandaan? 

Bybelkoerant het by RABBI SHAMMAI gaan kers opsteek en uitgevind dat die fees ‘n ryk 

tradiesie het. 

 

DIE PAASFEES is die oudste fees op die Joodse ka

terug tot met die uittog uit Egipte.  Destyds het God beveel dat 

elke Israelitiese gesin ‘n jaar-oud rammetjie moet slag en sy bloed 

aan die deurkosyne van hulle huise smeer.  By die huise waar daar 

bloed aan die kosyne was, het die doodseng

dit gekom dat al die eersgeborenes van die Egiptenaars op die 

vooraand van die uittog gesterf het, maar die Israeliete het bly 

lewe.  Om hierdie verlossing te gedenk, is die Paasfees ingestel.

By die eerste Paasfees in Egipte moes 

en daarom word die Paasmaaltyd vandag nog so gevier: met reisklere aan.

Aanvanklik is hierdie fees tuis deur elke gesin gevier, maar nadat die tempel in Jerusalem gebou is, 

het die gebruik geword om die Paasfees slegs in Jerusalem te vier en dit is die plig van elke 

inwoner van Jerusalem om aan die duisende pelgrims plek te gee waar hulle die feesmaaltyd saam 

met hulle geliefdes kan eet. Die paaslammers is later ook nie meer deur die hoof van die

nie, maar deur die priesters by die tempel.
 

Lees van Jesus en sy dissipels se Paasfeesmaaltyd in Johannes. 13. Kyk ook na Lukas 22: 7

Die Bybel leer ons dat Jesus die laaste en volmaakte “Paaslam” is wat vir ons sonde 

aan die kruis “geslag” is. Nou is ons sonde vergewe en kan ons in liefde met God lewe! 

Daarom hoef ons nie meer vandag ‘n lammetjie te slag nie! Met Goeie Vrydag hierdie 

week vier ons Paasfees omdat Christus dit vir ons gedoen het! 

 

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 

 

STAD KOM TOT STILSTAND VIR DIE PAASFEESMAAL

Die Dawidstad, wat tot net voor sononder nog ‘n miernes van bedrywigheid was, is vanaand doodstil. 

bly vanaand tuis om die Paasfeesmaaltyd saam met hulle geliefdes te vier.

 

Bybelkoerant het by RABBI SHAMMAI gaan kers opsteek en uitgevind dat die fees ‘n ryk 

DIE PAASFEES is die oudste fees op die Joodse kalender en gaan 

terug tot met die uittog uit Egipte.  Destyds het God beveel dat 

oud rammetjie moet slag en sy bloed 

aan die deurkosyne van hulle huise smeer.  By die huise waar daar 

bloed aan die kosyne was, het die doodsengel verbygegaan.  So het 

dit gekom dat al die eersgeborenes van die Egiptenaars op die 

vooraand van die uittog gesterf het, maar die Israeliete het bly 

lewe.  Om hierdie verlossing te gedenk, is die Paasfees ingestel. 

By die eerste Paasfees in Egipte moes die Israeliete die paaslam haastig eet, gereed vir die uittog 

en daarom word die Paasmaaltyd vandag nog so gevier: met reisklere aan.

Aanvanklik is hierdie fees tuis deur elke gesin gevier, maar nadat die tempel in Jerusalem gebou is, 

d om die Paasfees slegs in Jerusalem te vier en dit is die plig van elke 

inwoner van Jerusalem om aan die duisende pelgrims plek te gee waar hulle die feesmaaltyd saam 

met hulle geliefdes kan eet. Die paaslammers is later ook nie meer deur die hoof van die

nie, maar deur die priesters by die tempel. 

Lees van Jesus en sy dissipels se Paasfeesmaaltyd in Johannes. 13. Kyk ook na Lukas 22: 7

 

Die Bybel leer ons dat Jesus die laaste en volmaakte “Paaslam” is wat vir ons sonde 

aan die kruis “geslag” is. Nou is ons sonde vergewe en kan ons in liefde met God lewe! 

Daarom hoef ons nie meer vandag ‘n lammetjie te slag nie! Met Goeie Vrydag hierdie 

ek vier ons Paasfees omdat Christus dit vir ons gedoen het! 
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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.”    

STAD KOM TOT STILSTAND VIR DIE PAASFEESMAAL 

Die Dawidstad, wat tot net voor sononder nog ‘n miernes van bedrywigheid was, is vanaand doodstil. 

bly vanaand tuis om die Paasfeesmaaltyd saam met hulle geliefdes te vier. 

Bybelkoerant het by RABBI SHAMMAI gaan kers opsteek en uitgevind dat die fees ‘n ryk 

die Israeliete die paaslam haastig eet, gereed vir die uittog 

en daarom word die Paasmaaltyd vandag nog so gevier: met reisklere aan. 

Aanvanklik is hierdie fees tuis deur elke gesin gevier, maar nadat die tempel in Jerusalem gebou is, 

d om die Paasfees slegs in Jerusalem te vier en dit is die plig van elke 

inwoner van Jerusalem om aan die duisende pelgrims plek te gee waar hulle die feesmaaltyd saam 

met hulle geliefdes kan eet. Die paaslammers is later ook nie meer deur die hoof van die huis geslag 

Lees van Jesus en sy dissipels se Paasfeesmaaltyd in Johannes. 13. Kyk ook na Lukas 22: 7-34. 

Die Bybel leer ons dat Jesus die laaste en volmaakte “Paaslam” is wat vir ons sonde 

aan die kruis “geslag” is. Nou is ons sonde vergewe en kan ons in liefde met God lewe! 

Daarom hoef ons nie meer vandag ‘n lammetjie te slag nie! Met Goeie Vrydag hierdie 

ek vier ons Paasfees omdat Christus dit vir ons gedoen het!  


