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09:30 OGGENDEREDIENS EN UITSENDING: 

Ds. Piet 

 

Nehemiareeks: Preek 9 
 

Die muur van Jerusalem is voltooi en die stad 
is nou weer ‘n veilige plek waar die volk die 
Here in sy tempel kan dien en mekaar kan 
opbou! Die Here het egter geweet dat daar 
nog bouwerk in die harte van die volk nodig 
was. Hulle geloof moes nog verder opgebou 
word! Dit kon so maklik gebeur dat die volk 
weer hulle vertroue in die muur en in die 
tempel plaas en nie op die Here nie!  
 
Die Here gebruik sy Woord om ons geloof te 
bou! Die eerste van die sewende maand 
(Joodse nuwejaarsdag) is lank gelede al deur 
die Here bepaal as ‘n feesdag wat aan Hom 
toegewy moet word! Op hierdie dag (6 dae na 
die muur voltooi is) vra die volk na die Here 
se Woord! Hulle wil van die Heer leer! Esra en 
die Leviete bedien die Woord aan hulle. Ons 
lees hier van die eerste preekstoel en van ‘n 
baie lang byeenkoms van prediking en uitleg!  
 
Aanvanklik gryp die Woordverkondiging die 
volk so diep in hulle harte dat hulle hartseer 

word en begin huil! Maar Nehemia en Esra 
rig hulle denke en emosies op die Here!  
 
Die tema van die prediking is: Die vreugde 
van die Here is julle beskerming! Dis nie die 
muur van Jerusalem wat julle sal beskerm 
nie, maar die Here! Ons beskerming lê in die 
vreugdedade van die Here! Dit wat vir God 
vreugde gee om vir ons te doen! Sy 
verbondstrou, sy genade, sy liefde, herstel, 
vergifnis, sy Woord en sy troue sorg! 
Daarom: Moenie huil nie, wees bly! Vier fees!  
  
Tema: Wees bly in die Here! 
 
God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Ps. 134 - 2: 1, 2;  Votum uit  
1 Kron 16: 27 - 29; Seën; Sing Ps. 33 - 1: 1, 
2; Geloofsbelydenis: HK Sondag 1 
  
Ons verootmoedig ons voor God 
Wetlesing uit 1 Joh. 4: 7 - 21;  
Sing Ps. 119 - 1: 6, 7; Gebed   
  
God bedien aan ons sy Woord en ons 
ontvang dit aktief in geloof 
Sing: Ps. 95 - 2: 3, 4 
Skriflesing: Nehemia 8 (lees uit die Die Bybel 
2020 Vertaling) 

http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.facebook.com/oosdoppers
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Teksvers: Nehemia 8: 11 
Sing: Ps. 19 - 3: 3, 4; Woordverkondiging 
  
Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed; Sing Ps 100 - 1: 1, 2, 3, 4; Seën; 
Amenlied: Sb 13-2. 
 
17:00 AANDEREDIENS EN UITSENDING:  

Ds. Piet 
 

Nehemia reeks: preek 10 
 
Nehemia en die volk het geweet dat dit alleen 
met die hulp en krag van die Here was dat 
hulle die muur van Jerusalem kon herstel! Die 
bouwerk was gedoen in 52 dae ten spyte van 
herhaalde en geweldige aanslae van die 
Satan om die bouwerk te stop!  
 
Telkens het Nehemia sy vertroue op die Here 
gestel en elke keer was die Here getrou! Die 
Here het al die aanslae van Satan afgeweer 
en die volk gehelp om die werk klaar te maak! 
Daarom pas dit nou - nadat die muur voltooi 
is - om aan die Here die eer te bring vir die 
bouwerk wat gedoen is!  
 
Die herstel van die muur het immers in die 
eerste plek om die eer van die Here gegaan 
en daarom reël Nehemia ‘n imposante 
inwydingsgeleentheid! Die fokus van die 
geleentheid is dank en eer aan die Here! 
Hierdie eer aan die Here bring dan ook groot 
vreugde vir die volk!  
 
Tema: Die eer van die Here bring vir jou ware 
lewensvreugde. 
  
God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Ps. 146 - 1: 1, 3, 4, 8; Votum; Seën; 
Loflied Ps. 147 - 1: 1, 3, 4 (eerste mel); Gebed 
  
God bedien aan ons sy Woord en ons 
ontvang dit aktief in geloof 
Skriflesing: Nehemia 12: 27 - 47 
Teksverse: Nehemia 12: 40 - 43 

Sing: Ps. 149 - 1: 1, 2 (eerste mel); 
Woordverkondiging 
  
Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed; Sing Ps 150 - 1: 1, 2, 3; Seën; 
Amenlied: Sb 13-3. 

   
   

Liefdegawes vandag:  Kollektes vandag vir 
Trans-Oranje en vir ons eie Diakonie. 

(Gebruik die Zapper App of eft in Diakonie 
se rekening)  

 
BEGINTYD VIR AANDEREDIENSTE 

VERANDER VANAF 1 SEPT -  18:00 

Ons herinner lidmate daaraan dat die 

aanvangstyd vir ons aanderediens vanaf 

September skuif na 18:00. Die eerste 

aanderediens in September is op 12 

September en sal dan om 18:00 begin.  

 
 MEELEWING 

   
● Br Douw Kruger (Groep 20) se seun 

Tjaart was weens COVID-19 in 

intensiewe sorg in ‘n Pretoriase 

hospitaal. Hy is tans buite gevaar, 

maar ervaar nog ‘n ernstige 

longinfeksie.  

● Die troosdiens vir oom Koos Jooste se 

dogter word Vrydag om 11:00 gehou 

by The Roots. 

● Sarita du Preez se stiefbroer, Nico 

Kruger van Koster is oorlede na hy 

Covid opgedoen het. 

 
Ons bid al hierdie lidmate troos en 

beterskap toe in hierdie beproewings. 
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BAIE GELUK 
● Baie geluk aan Nelleke du Toit met die 

huweliksbevestiging van haar dogter 

Christa met Jan Verdoes. Hulle vestig 

nou in Namibië. 

 
 

 
ONS VRA VOORBIDDING VIR DIE 

VOLGENDE LIDMATE WAT SUKKEL MET 
SIEKTE OF SWAK GESONDHEID 

 

Isak vd Walt, Lana Labuschagne, Estette 
Bredenkamp, Annette Coetsee, Joe Coetzee, 
Bettie Niemand, Dries en Rita Schutte.  

          
BEDIENINGE VAN HIERDIE WEEK 

Vandag  
09:30 Oggenderediens 
          Kleuterbediening  
          Katkisasie - Les 19 
17:00 Aanderediens  
 
Dinsdag 
17:15 Katkisasie gr. 11 
 
Woensdag 
17:15 Katkissie gr. 8 
18:00 Katkisasie gr. 9 
18:30 Katkisasie gr. 10 
 
Donderdag 
16:00 Kursus: Verwerking van verlies van ‘n  
          geliefde 
18:00 Elim: Bybelstudie 
 
 
ONDERSTEUNINGSGROEP EN KURSUS 

VIR DIE HANTERING VAN DIE 

ROUPROSES NA DIE VERLIES VAN ‘N 

GELIEFDE (“Griefshare”) 

 

Ons begin op Donderdag, 2 September, om 

16:00 met ‘n ondersteuninggroep wat saam ‘n 

13 weke kursus gaan deurwerk om lidmate te 

help om die rouproses na die verlies van ‘n 

geliefde te help verwerk. Enige lidmaat wat ‘n 

geliefde deur die dood verloor het, word 

hartlik uitgenooi om by die groep te kom 

aansluit.  

 

Hoe gaan dit werk? 

Die groep vergader elke week in die 

kerkgebou, kyk saam na ‘n DVD met ‘n 

aanbieding en bespreek dit. Elke deelnemer 

kry ‘n werkboek waarin jy joernaal hou van 

die gesprekke en belewenisse en selfstudie 

doen om nog dieper begrip van die 

onderwerpe te kry. Kyk in die voorportaal vir 

die “Grief Support Group” pamflette met 

meer inligting.  

Kontak ds Piet indien jy graag die kursus wil 

doen.   
 

 

 
VERJAARSDAE 

 

Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 
verjaar! 

 

Maandag, 30 Augustus 
Sr Engela Kruger 
Br Johan vd Berg 
 
Dinsdag, 31 Augustus 
Br Jacques du Plessis 
Sr Fransien vd Walt * 
 
Woensdag, 1 September 
Br Nico Alberts 
Br Theo Coetzee 
Br Aldru Opperman 
Jsr Anke v Jaarveld 
 
Donderdag, 2 September 
Sr Lu Erasmus 
 
Saterdag, 4 September 
Sr Chrisda du Plooy 
Sr Ria v Eeden 
 

 * Lidmate met spesiale verjaarsdae bo  
   75 jaar. 
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BYBELLEES PROJEK  

Week 33 (30 Aug – 5 Sep) 

Maandag    Job 18:1 – 21:34 

Dinsdag      Job 22:1 – 26:14 

Woensdag Job 27:1 – 30:31 

Donderdag  Job 31:1 – 33:33 

Vrydag         Job 34:1 – 36:33 

Saterdag     Job 37:1 – 39:38 

Sondag        Job 40:1 – 42:17 

 

Stuur jou klagtes of gedagtes, enige navrae 

of versoeke aan Erasmus Venter by 076 090 

4459 of stuur ŉ e-pos aan 

eav.venter@gmail.com 

 

BYBELVASVRA-AAND IS OP PAD! 

Die Bybelvasvra- 

aand is op pad en 

8 Oktober is om 

die draai. Maak 

seker julle skryf 

nou in om 

teleurstelling te 

voorkom. Spanne 

mag bestaan uit 

2-6 lede en mag 

slegs 1 teoloog, OF proffie OF teologiese 

student bevat. Die Salomo's het die vorige 

Bybelvasvra-aand gewen. Kom maak seker 

jou span wen die volgende Bybelvasvra- 

aand.  

Gebruik gerus die QR-kode vir die 

registrasievorm of skryf jou span in by 

Erasmus Venter 076 090 4459 of e-pos by 

eav.venter@gmail.com.  

 

 

KERBLAD 

Die Kerkblad is in die voorportaal van die 

Skuur beskikbaar vir lidmate wat daarop 

ingeteken is. 

 

GKSA NUUS 

Beroepe ontvang 

• Ds J Cronje (Jaco) van GK Aliwal-Noord 

na GK Kroonstad  

• Ds J Cronje (Jaco) van GK Aliwal-Noord 

na GK Bloempark  

• Ds OJ Struwig (Ockie) van GK Frankfort 

na GK Okahandja 

 

WWESKAMP 

Wwesskamp is ‘n wegbreek geleentheid in 

die Drakensberge vir senior studente en 

jongwerkendes. Ons volg ‘n ligte program 

met baie tyd vir ontspan en om die pragtige 

skepping te beleef. Dit is ‘n uitstekende 

geleentheid om geloofsvriende te maak, weg 

te breek uit die gejaag van die lewe en om 

tyd saam die Here in sy skepping te 

spandeer. 
 

Datum: 23-26 September 2021 

Plek: Bergventure in die Drakensberg 

Koste: R 1000 pp. (Sluit verblyf en etes in) 

 

Kontak Erasmus Venter by 076 090 4459 vir 

inskryfvorms of direk vir  

Ds. Jacques Tredoux by 084 049 6216.  

 

KENNISGEWING 

Baie flukse, vriendelike huishulp beskikbaar. 

Benodig inslaapplek. Kontak Engela vd Walt 

082 556 7806 

 

mailto:eav.venter@gmail.com
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ONS GENADESTORM 

   

Alle lof en eer aan Ons 

Hemelse Vader en baie 

dankie!! 

  

So bring die Here ons voor hierdie skielike 

maar genadige storm waardeur ons as familie 

en geloofsfamilie moes gaan! 

  

‘n Baie ingrypende en “kan nie glo diagnose” 

van ‘n breintumor word gemaak! 

  

Die Here bepaal dat ek by ons huisdokter 

uitkom en waarna ons verwys word na ‘n 

neuroloog wat die diagnose maak van die 

breintumor. Deur die Here se beskikking is ek 

toe na ‘n neurochirurg verwys die volgende 

dag reeds. Die neurochirurg sien kans om die 

operasie te doen en kon dit so gebeur dat ek 

ten spyte van COVID en min beskikbare ICU- 

beddens en geen familie besoeke die 

operasie ondergaan! 

  

14 Junie 2021 – Ons is vroeg die oggend by 

die hospitaal en die “verse of the day” kom uit 

Psalm 91 “omdat hy My ken, sal Ek hom 

beskerm. Wanneer hy My aanroep, sal ek sy 

gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom 

wees, Ek sal hom red en hom in sy eer 

herstel”! Ons lees die hele psalm en Naas bid 

vir ons. 

  

Die operasie verloop goed en die histologie 

uitslag ontvang Naas Donderdag die 17e 

Junie wat ons met soveel dankbaarheid vul - 

die tumor was nie kwaadaardig nie. Soveel 

genade! 

  

Baie dankie vir ‘n baie goeie en sorgsame 

man wat my elke tree van die pad ondersteun 

het asook ons dierbare kinders wat elkeen 

hul worsteling gehad het en ons geloof wat 

hierdeur versterk is! 
 

Baie dankie vir elkeen wat saam met ons 

gebid en gesmeek het! 
 

Baie dankie vir ds Piet en Rieëtte wat ons 

ondersteun het en die Here saam met ons 

loof en dank! 
 

Baie dankie aan ds Pieter van der Walt wat 

vir ons voorbidding gedoen het voor die 

operasie! 
 

Baie dankie vir ons ouderling Christo van der 

Walt wat saam met ons gebid en gelees het! 
 

Baie dankie vir die pragtige blomme, die 

heerlike etes wat ons bederf het! 
 

Baie dankie vir die oproepe, sms’e en jul 

ondersteuning! 
 

Baie dankie vir my baie goeie werkgewers en 

kollegas! 

  

Daar staan in Fil. 4: 6-7 “moet oor niks besorg 

wees nie, maar maak in alles julle begeertes 

deur gebed en smeking en met 

danksegging aan God bekend. En die 

vrede van God wat alle verstand te bowe 

gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag 

hou in Christus Jesus”. 

  

Die Here ontvang al die eer vir Sy 

wonderwerk! 

Naas en Elsie Ferreira 
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              1  P E T R U S  1 :  3 - 4  “ . . . N O U  H E T  O N S  ‘ N  L E W E N D E  H O O P . . . . . ”  

 

 

TEESKINKGELEENTHEDE  
 

 
 
 

Ter wille van ons gemeente se veiligheid en ons huidige inperkingsregulasies, sal daar nog nie teen en 

koffie na die oggenddiens bedien word nie. 

 

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! 
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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. 
            

 

AäRON SE KIERIE DRA AMANDELS! 

KADES-BARNEA - Die leiers van die twaalf Israelitiese 

stamme het vanoggend die verstommende storie vertel dat 

die priester Aäron se droë kierie uit die bloute gebot het 

en amandels begin dra het. 

Hierdie ongelooflike verskynsel sal hopelik ‘n einde bring 

aan ‘n lang en onverkwiklike leierskapstryd in die 

woestynvolk se geledere.  Die stryd is onlangs op die spits 

gedryf deur die leviet Korag, seun van Jishar en die twee Rubeniete Datan en Abiram, seuns 

van Eliab, saam met twee honderd en vyftig ander verkose volksleiers.  Korag het die 

alleenreg van Aäron om by die altaar offers te bring, bevraagteken, terwyl Datan en Abiram 

geweier het om hulle aan Moses se gesag te onderwerp.  Op ‘n gebed van Moses het die Here 

die grond oopgeskeur sodat die opstandelinge en hulle gesinne ingesluk is. 

Die volgende dag het die volk egter die verset verder gevoer en vir Moses en Aäron daarvan 

beskuldig dat hulle vir die mense se tragiese dood verantwoordelik is.  Daarop het die Here 

‘n pes onder hulle ingestuur, wat eers opgehou het toe Aäron met ‘n vuurpan vol wierook 

tussen  hulle ingehardloop het om so vir die volk versoening te doen.  Veertien-duisend, sewe- 

honderd mense het van die plaag omgekom.  Gister het Moses toe die leiers van die twaalf 

stamme versoek om elkeen ‘n kierie met sy naam op in die tent van ontmoeting neer te sit, 

sodat God self die hoëpriester kan aanwys en so ‘n einde aan die stryd kan bring.  Vanoggend 

het Aäron se kierie amandels gedra. 

Lees van hierdie hartseer gebeure in Num. 16 en 17      Bron: Die Bybelkoerant 
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                     ALGEMENE INLIGTING 
 

 

LIEFDEGAWES VIR BARMHARTIGHEID (DIAKONIE) 
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. 
 
 

 

        KONTAKBESONDERHEDE 

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 

            GK Potchefstroom-Oos (Kerkraad) DIAKONIE                   SUSTERS 
          ABSA Bank                                    ABSA Bank                  Capitec Bank  
          Tjekrek:  670 340 066                    Tjekrek: 670 280 160   Spaarrek: 145 652  5695  
          Takkode:  632-005                         Takkode: 632 005         Takkode: 470 010 

 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


