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EREDIENS EN INTYDSE UITSENDING:  
Ds. Pieter van der Walt 

 

Tema: Jy is ‘n hemelse burger! 
 

Kernvrae in ons lewens as gelowiges is: Wat 
is vir ons die heel belangrikste in ons lewens?  
Waaraan of aan wie gryp jy vas in die uur van 
beproewinge, wanneer die duiwel jou aanval 
met sy versoekinge en verleidinge?  Die 
mikpunt van die duiwel is om ons as burgers 
van hierdie wêreld los te skeur van God, om 
ons, soos hy, vyande van die kruis van 
Christus te maak. 
 

Ons troos lê in die woorde: “Maar julle is 
burgers van die hemel…”  As gelowiges is 
ons anders as hierdie sondige wêreld, is ons 
burgers van die hemel, het ons ‘n ander 
bestemming.  Die sleutel tot hierdie hemelse 
burgerskap is geleë in die kruis en die 
opstanding van Jesus. 
 

As burgers van die hemel verwag ons Jesus 
Christus as ons Verlosser.  Verwag Hom elke 
dag! 
 

Ontmoetingsdiens 
Intreelied:  Lied 203: 1, 3; Votum; Seën; 
Loflied: Ps. 32-1: 4; Geloofsbelydenis: 12 
Artikels 
 
 

Verootmoedigingsdiens 
Wetlesing: Eksodus 20;  Sing Ps. 40-1: 4 
(Tweede melodie); Gebed 
 

Woorddiens 
Skriflesing: Filippense 3:1 – 4:1;  
Teksverse: Filippense 3: 18-21;  
Woordverkondiging 
 

Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes by die deure; Sing  
Sb. 2-4: 1, 2; Seën; Amenlied: Sb 13-2. 

 
KWARTAALTEMA: WEEK TWEE  

          

More begin ons met week twee se 
fokusstudie! Ons het goed weggespring en 
moet nou volhou! Dié week se 
vooruitskouingvideo sal vanaand beskikbaar 
wees op Facebook. Woensdagaand gesels 
ons weer lekker saam op Zoom. Julle kan die 
dieselfde skakel vir Zoom weer gebruik.            
 

 
MEELEWING 

● Corrie du Plessis (Groep 14, 

Taaiboschspruit - 072 385 3650) is in 

Medikliniek opgeneem en het 

behandeling ontvang vir ‘n senuwee wat 

in die rug vasgedruk word.   
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● Elna Visagie se pa (Frik Visagie) in 

groep 18, 082 329 5450, is baie ernstig 

siek en swak. Ons dink ook aan hulle.   
 

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 

Isak vd Walt, Magdaleen Venter, Lana 
Labuschagne, Estette Bredenkamp, Annette 
Coetsee, Joe Coetzee en Annatjie Duvenage. 
 

ONDERSTEUNING VIR SIEKES 
Vir ondersteuning of besoeke kontak ds Piet 
of u ouderling om die nodige reëlings te tref. 

 
BAIE WELKOM AAN:  

Hennie en Tooitjie Niemand wat met attestaat 
van GK Hartbeespoort by ons aansluit. Hulle 
woon in Albertusstraat 9.  
 

PROGRAM VAN DIE WEEK 
Vandag  
09:30 Erediens in die kerkgebou en saal 
 

Dinsdag 
06:00 Manne Ondersteuningsgroep 
17:15 Katkisasie graad 11 
18:00 Katkisasie graad 10 
18:30 Sustersamekoms 
 

Woensdag 
17:15 Katkisasie graad 8 
18:00 Katkisasie graad 9 
19:00 Bybelstudie: Klipdrif 
19:00 Fokustyd aanlyn vrae en bespreking 
 

Donderdag 
15:00 Groepbyeenkoms: Groep 22 
18:00 Elim Bybelstudie 
 

Vrydag 
Dankoffervorms en POPIA vorms inhandig 

 
 

UITREIK NA POTCHEFSTROOM 
HOSPITAAL EN MOOIMED 

 

Die oorweldigende positiewe en dankbare 
reaksie wat ons van die personeel van 
Medikliniek ontvang het na ons uitreikprojek, 
het ons aangevuur om dieselfde projek ook 
te doen vir die ander twee hospitale. Ons gee 
dus vir lidmate, wat dalk weer wil bydra of 
lidmate wat nie met die vorige projek kon 
deelneem nie, geleentheid om ‘n sjokolade of 
pakkie koekies te skenk en ‘n kaartjie daarby 
te maak waarop ons die gesondheidwerkers 
bedank vir hulle harde werk en vir die 
persoon ‘n mooi teksvers en gebed 
neerskryf. Skryf ook jou/julle gesin se naam 
en van daarby - dit maak dit persoonlik en eg!  
 
Ons gee tyd tot Sondag 7 Maart vir die afdra 
van hierdie ondersteunings-geskenke. Kom 
ons gee vrymoedig met die liefde van 
Christus, want dit maak regtig ‘n verskil. (Sien 
ook die berig hieronder oor die jeugaksie wat 
ook hiertoe gaan bydra.) 

 
VOLGENDE SONDAG, 28 Feb 

11:00 - 12:00  
 

Groot Jeugaksie vir al ons gemeente se 
kinders en 

jongmense! 
 
Volgende 
Sondag hou 
ons ge-
meente se 
jeug ‘n 
GROOT 
PIEKNIEK! 
 Al die voorskoolse kindertjies, 
laerskoolkinders en hoërskooljeug kom om 
11:00 by die kerk saam. Ons gaan in drie 
groepe verdeel en daar gaan vir elke groep 
lekker aktiwiteite wees en sommer net saam 
kuier!  
 

Daar sal ook iets te ete en te drinke wees vir 
die hongeriges en die dorses!   
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Terwyl die kinders buite besig is, kom die 
ouers in die kerk bymekaar vir ‘n 
toerustingsgesprek oor “Huisgodsiens” - 
hoekom en hoe?   
 

Ons wil graag ‘n uitreik doen na die Potch 
Hospitaal se gesondheidswerkers en ons 

vra elke kind om 
‘n klein sjokolade 
of pakkie koekies 
saam te bring vir 
die projek!  
Ons vra ook die 
laerskoolkinders 
om van hulle 

inkleurgoed by die huis saam te bring vir 
die maak van kaartjies/boekmerke vir die 
gesondheidswerkers.  
 
Ons vra al ons ouers se samewerking om die 

kinders asb te bring,  sodat ons gemeente se 

jeug ‘n slag lekker kan saamkuier - hulle is 

welkom om ook maats saam te bring!  

 

WEEKKATKISASIE VIR GR 8 - 11 

Ouers en kinders van graad 8 tot 11 moet 
asseblief kennis neem van die katkisasietye 
in die week:  
Dinsdag 
17:15 Katkisasie graad 11 
18:00 Katkisasie graad 10 
Woensdag 
17:15 Katkisasie graad 8 
18:00 Katkisasie graad 9 
Die tye is so gekies dat dit die meeste 
katkisante kan akkomodeer.  
 
                    

BEGROTINGSOPNAME EN  
POPIA-WETGEWING 

Ons herinner lidmate dat die Dankoffervorm 
en POPIA-vorms hierdie week ingehandig 
moet word. U kan dit ook direk by die 
kerkkantoor inhandig.   

 
 
 

VERJAARSDAE 

Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 
verjaar! 

 

Sondag, 21 Februarie 
Br Johan Coetzee (78)      061 336 7255 
Br Kola Kruger (76)      072 364 7124 
Sr Anna Smith (74)      082 765 9813 
 

Dinsdag, 23 Februarie 
Sr Evelyn Schutte (76)      079 492 0353 
 

Woensdag, 24 Februarie 
Sr Annuschka Snyman      083 215 8793 
 

Donderdag, 25 Februarie 
Sr Ansa Coetsee       083 249 0817 
Br Heinrich de Kock      072 337 4416 
 

Vrydag, 26 Februarie 
Br Dries Olivier       083 282 9712 
 

Saterdag, 27 Februarie 
Br Dirk Venter (van Rita)      082 454 5984 
 
 

GK CACHET - AANLYN 
EERSTEJAARSKAMP: 4-7 MAART 2021 

Skakel in by 
Bybelstudies, praatjies 
en toerustingsessies! 
Alles gratis en aanlyn! 
Vir meer inligting, 
kontak:  
Estmia 078 625 7400 
Theuns 072 151 9185 
 

DIE BOESMANLAND-PROJEK 

Die inisiatief vir die projek het gekom van 
Groep 32, maar dit het vinnig uitgekring en 
binne ‘n kort tyd die entoesiastiese steun van 
die hele gemeente gehad. Die Bult-
gemeente, op versoek van prof Chris van der 
Walt, het spoedig bygekom as ‘n vennoot.  Sy 
persoonlike bydrae was groot, want dit het 
gesorg dat die projek uitgebrei kon word na 
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‘n egte uitreikaksie van gelowiges na ander 
gelowiges in nood. 

Die Saterdagaand ná ons aankoms op 
Loeriesfontein, het daar in die NG-kerksaal ‘n 
in-diepte gesprek onder Chris se leiding 
plaasgevind, waarin daar gepraat is oor hoe 
die mense van die Boesmanland die trauma 
van agt jaar se droogte beleef en verwerk. 
Daar was eers skaamte: Hoe kan ons julle in 
die oë kyk?  Ons het so in die ellende verval 
dat ander mense vir ons kos moet aandra! 
Gelukkig kon ons sê: Nee, dis nie ons goed 
wat ons aandra nie; dit is God se goed. Ons 
is maar net die draers. 

Daar het ook vonke van verset gespat, daar 
het sugte van moedeloosheid opgeklink en 
daar het trane van dankbaarheid gerol. Die 
Sondagoggend het Chris die erediens in die 
NG Kerk gelei.  Die mense was diep geraak 
deur sy besielende en vertroostende preek 
met die boodskap “hou vas…hou net vas!”   

Daar is sterk bande tussen die 
Potchefstroomse Doppers en Loeriesfontein 
se NG-gemeente gelê. Hulle wil hê ons moet 
die gemeente se dankfees in September 
gaan bywoon! 

Die twee gemeentes saam het 93 bokse 
gepak, elk met ‘n gemiddelde waarde van R2 
000 – dus ongeveer R186 000. 
Daarbenewens is R77 467 in kontant 
ontvang.  Nadat die vier 
watersuiweringstoestelle aangekoop is (R13 
721), brandstof betaal is (R7000) en diverse 
ander uitgawes (R1 096)  gedek is,  was daar 
R55 650 oor om te verdeel onder veral die 
vroue van die Boesmanland wat die swaarste 
gekry het. Die bokse en die kontant is gelaat 
in die hande van twee vroue van die 
gemeente (Ohna Muller en Elna Brand), wat 
al jare lank intiem by hulle gemeente se 
barmhartigheidsdiens betrokke is. Ons het 
saam met hulle die prioriteite bepaal en die 
fisiese verspreiding verder aan hulle 
oorgelaat. Ons spesifieke versoek was dat 

kleur of kerkaffiliasie nie deurslaggewend 
moet wees nie – waarvoor die twee vroue 
baie bly was. 

Die watersuiweringstoestelle is deur Johan 
Rens van ons gemeente en Lambert Brand 
van Loeriesfontein (Elna Brand se man) 
geïnstalleer by die Kaap Agri-winkel, die 
Ouetehuis, die laerskool en die NG Kerk-
saal. Nou kan die mense water drink wat nie 
stink nie! 

Hieronder is ‘n briefie wat van Elna Brand 
ontvang is en wat spreek van die mense se 
dankbaarheid. 

Beste Gemeentelede van Potchefstroom 

'n Redelike tyd het verloop sedert julle uitreik na 

ons gemeente en tog voel dit of dit gister was. Die 

gawes wat julle gestuur het, het nie net uitkoms 

vir 'n tydjie gebring nie, maar in die meeste 

gevalle het julle iets in ons midde gelaat wat ons 

altyd aan mekaar verbind. Daar het besondere 

getuienisse gekom van die ontvangers van die 

bokse. Na jare van droogte en onmeetbaar baie 

hulp en onderskraging van ander, staan ons 

telkens weer verstom oor hoe spesifiek die Here 

voorsien in ons behoeftes.  

 

Dankie dat julle gehoorsaam was aan die opdrag 

om na Loeriesfontein uit te reik. Mag daar baie 

seën rus op julle werksaamhede in hierdie 

vreemde tye waarin ons leef. Ek stuur 'n paar 

boodskappe aan wat ons van gemeentelede 

ontvang het en vertrou dat dit ook vir julle die 

versekering gee dat julle uitreik betekenisvol was.  

v Julle sal nie weet hoe voel ek oor 'n afdroogdoek 

nie en so kry ek 3 daarvan en daarom 3 x geseën. 

En ek was nog skottelgoed met die hand...  

Penny Brand. 

 

• Ons harte is verheug want daar is 
omgeemense in hierdie land wat weet 
van ons nood. Ons is verskriklik bederf. 
Baie dankie. Ons waardeer dit uit die 
diepte van ons harte. 

Wilma en Niel van der Merwe. 
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• Ons staan verslae oor als wat ons 
ontvang het. Dankie vir julle mooi harte. 
Ek het selfs 'n koevert met geld in my 
boks gekry wat 'n groot lekkerte was. Ons 
bid die seën van die Here oor julle werk 
en glo dat julle sy sorg sal ervaar. Hannes 
en Ria van Zyl 

 

• Baie dankie vir my bederfboks. Word 
opreg waardeer. Ohna Lourens 

 

• Ek wil net baie dankie sê vir die 
"Omgeeboks " wat ek ontvang het. Dit 
maak ons week om soveel meelewing te 
ontvang. Dankie aan elke bydraer en 
koördineerder. Dit word opreg waardeer.  

Frans Nel 

 

• Ons het gister ons pakkie ontvang van die 
lidmate van Potchefstroom. Wil baie baie 
dankie sê. Ons waardeer dit opreg.  

Groete Izak en Chrisna Vollgraaff 

Ten slotte wil ek my, en almal wat aan die 
uitvoering van die projek deelgeneem het, se 
hartlike dank uitspreek teenoor ál die mense 
van die twee gemeentes wat ons in staat 
gestel het om dit te doen. Die reaksie van die 
twee gemeentes met bokse en 
kontantbydraes was fenomenaal. Dit het ons 
in staat gestel om ‘n betekenisvolle bydrae te 
lewer tot die verligting van ‘n groot klomp 
mense se nood en om die liefde en 
barmhartigheid van ons Here aan hulle te 
bedien. 

Pieter JJS Potgieter 

BYBELLEESPROJEK  

Hierdie week is ons die hele week besig met 
die boek Numeri. ŉ Interessante 
feit is dat die benaming vir die boek 
Numeri in Hebreeus is “Bemidbar” 
en in Grieks is die “Apithmoi.” Die 
Hebreeuse naam beteken “In die 
Woestyn” en die Griek beteken “Numbers / 

Nommer.” Die naam kom van die sensus 
opname wat glo gemaak is met die Israeliete. 

  

Maandag – Numeri 7:1 – 10:10 
Dinsdag – Numeri 10:11 – 13:33 
Woensdag – Numeri 14:1 – 16:35 
Donderdag – Numeri 16:36 – 19:22 
Vrydag – Numeri 20:1 – 22:21 
Saterdag – Numeri 22:22 – 25:18 
Sondag – Numeri 26:1 – 29:11  
 
 

KENELKANDER 2021 
Ons is reeds besig met die samestelling van 
die Kenelkander 2021. 
Lidmate moet asb hulle name by die 
kerkkantoor (018 290 7690) opgee 
vir die bestel van ‘n Kenelkander. 
Ons het ook borge nodig om te 
help met die kostes van die boekie. 
Kontak ons gerus indien u 
belangstel om in hierdie jaar se 
Kenelkander te adverteer. 
 

 

ALGEMENE INLIGTING: 

 

KENNISGEWINGBORD 

● Tweeslaapkamer-tuinwoonstel te 

huur. 

● Vakature: Administratiewe Buro, 

Registrateur van die Teologiese 

Skool. CV na wymiedup@gksa.co.za 

● Tydelike halfdagpos beskikbaar: 

Hannelie Pieters Prokureurs: cv na 

hpieters63@gmail.com 
 

 

 

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 
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moet asb uitgespoel wees. 

 
LIEFDEGAWES VIR BARMHARTIGHEID 

(DIAKONIE) 

ZAPPER (Selfoontoepassing) 

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  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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1  PETRU S 1 :  3 -4  “ . . .NOU HET O NS ‘N LE WE NDE HOO P. . . . . ”  
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         Oosdoppertjies 
Johannes 3:16 

Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, 

sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe 

mag hê. 
 

           

WITTEBROOD VERBY? 
EDEN. - Die eerste krake het hier sigbaar geword in die sprokieshuwelik van 

Adam en Eva.  In ‘n dag van drama het die twee mekaar oor en weer beskuldig, toe God 
hulle gekonfronteer het oor die feit dat hulle van die verbode vrugte van die boom van alle 
kennis geëet het. 
Adam het die skuld vir hulle misdryf op Eva gepak, maar in die ondervraging het sy ontken 
dat dit haar plan was.  Uiteindelik blyk dit dat daar ‘n derde party betrokke is by die 
hartseer gebeure:  die slang, ‘n listige kalant wat daarop uit is om onmin te saai net waar 
hy kom.  Dit was hy wat Eva aangehits het om ongehoorsaam te wees, het sy beweer. 
In sy uitspraak het God niemand van alle blaam onthef nie en is Adam en Eva, asook die 
slang gestraf.  God het ook gesê hy voorsien dat daar nog ‘n lang stryd tussen die slang se 
nageslag en die mense sal wees. 

Dit bly ‘n ope vraag wat vorentoe met die jong egpaar sal gebeur.  Doemprofete voorspel dat dit 
die einde van hulle huwelik beteken.  Antropoloë is egter vol vertroue dat Adam en Eva hierdie 
terugslag sal oorkom. 
Lees hieroor in Gen. 3: 10-24 
Bron: Die Bybelkoerant 
 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 

VIVIERS INGELYF 

PROKUREURS  
Skakel Pierre Viviers vir die volgende regsdienste: 

 Opstel van testamente 

 Boedel- en aftreebeplanning 

 Bereddering van bestorwe boedels 

 Stigting van trusts 

 Registrasie van onroerende eiendom 

 Siviele litigasie – Hoë- en Landdroshof 

 Skuldinvorderings 

 Huweliksvoorwaardeskontrakte 

 Lugvaartregsdienste  

 Lugvaartversekering – FSP nommer 43890 

Eerstevloer 

Octrongebou 

James Morokalaan 62 

Potchefstroom 

 (018) 297-5201 k/u 

pierre@viviersattorneys.co.za 

 
  


