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09:30 OGGENDEREDIENS EN 
UITSENDING: Ds. Pieter van der Walt 

 

Tema:   Heiligmaking: ‘n Moeilike woord, 
maar wat beteken dit? 
  
Ons skrik soms vir ‘n moeilike woord, en tog 
is die betekenis baie eenvoudig.  Die 
betekenis hiervan bring ons by die praktyk 
van ons lewens en dit beteken in eenvoudige 
taal, om God elke dag te loof en te prys in  
alles wat ons doen! 
  

Wat is mooier as dit? 
  
Lofsang ter voorbereiding van die 
erediens 
Lied 476:1, 2 
  
God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Ps 145-1:1, 5, 12; Votum; Seën; 
Sing: Ps 25-2: 2, 3; Geloofsbelydenis: 12 
Artikels 
  

Ons verootmoedig ons voor God 
Wetlesing: Eksodus 20; Sing Ps 119-1:1, 39 
(Eerste melodie); Gebed 
  
God bedien aan ons sy Woord en ons 
ontvang dit aktief in geloof 

Skriflesing: 1 Tessalonisense 3:1 – 4:12 
Teksverse: 1 Tessalonisense 4:1(b) en 
4:10(b) 
 

Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed; Liefdegawes (by die deure); Sing: 
Ps 104-1:1,20; Amenlied: Sb 13-2  
 

  
 AANDDIENS:  Ds. Koos Mouton 

  
TEMA: Die Kanaänitiese vrou. Wonders 
gebeur waar mens daarom bid en smeek. 
 

DIE ONTMOETING MET ‘N KANAäNITIESE 
VROU IN NOOD 
  
Die streke van Tirus en Sidon is heidenland, 
Noord van Galilea.  Matteus wil met hierdie 
plekaanduiding vir ons sê dat daar nou, in die 
land van die heidene, wonderwerke gaan 
plaasvind, en God se Woord gaan weerklink. 
  
Hierdie Kanaänitiese vrou roep aanhoudend:  
“Ontferm U oor my, Here, Seun van Dawid.” 
Sy erken Jesus as die Messias – iets wat die 
Jode nie gedoen het nie.  Tot vandag toe nie 
doen nie.  Die nood wat haar dryf is haar kind 
wat in die mag van ‘n bose gees is.  Dit is iets 
wat ons ook vandag nog maar min raad mee 
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het.  Maar sy berus nie hopeloos nie.  Sy 
skreeu om hulp. 
Daar is ‘n eerste “afwysing” deur Jesus.  Hy 
sê niks.  Die dissipels se “stuur haar weg” is 
op die oog af t.w.v. Jesus gemaak.  Maar dis 
ten diepste t.w.v. hulle ongemak met hierdie 
skreeuende, lastige vrou.  Jesus voldoen nie 
aan hulle versoek nie. Dus is dit eintlik die 
dissipels wat “weggewys” word.  Hy sê eers:  
“Ek kom net vir die verlore skape van Israel.” 
Juis dit gee die vrou hoop.  Sy kan tog net nie 
glo dat sy NIE behoort tot VERLORENES vir 
wie Jesus gestuur is nie. In die woord 
VERLORE is sy, MOET sy tog!!!, ingesluit 
wees.  Daarom weer:  “Here help”. 
  
Die derde “afwysing” van kinders en hondjies 
laat haar nog meer aanhou:  “Juis Here, ek is 
‘n hond (verlore, veragtelik).  Ek het nie reg 
bo die kinders (Israel) nie, maar asseblief tog 
... daar val mos krummels van die tafel af vir 
die hondjies (die heidene)”. 
  
Sy neem die rol van die minderbevoorregte, 
van die straathond wat afval en rommel soek 
om te eet.  Juis so, Jesus, is ek op U hulp 
aangewese.  Jesus, daar is tog genoeg vir 
almal van U genade en ontferming .... dat dit 
genoeg is vir die kinders en die honde ... 
  
“Mevrou... jou wens word vervul”.  Jesus laat 
Hom oorwin deur dié wat aanhoudend, dag 
en nag, daarom smeek, skreeu, kerm ... 
  
Glo ons in wonders? Wonders gebeur waar 
mens daarom bid ... 
  
God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Lied 151: 1, 2 (Melodie Ps. 38); 
Votum; Seën; Loflied: Ps. 111-2: 1, 2, 3, 4;  
Gebed; 
  
God bedien aan ons sy Woord en ons 
ontvang dit aktief in geloof 
Skriflesing: Mattheus 15: 21-28; Sing:  
Ps. 33-1: 5, 6; Woordverkondiging 
  
 
 

Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed; Liefdegawes by deure; Sing:  
Sb 14-2; Seën; Amenlied: Sb 13-2. 

 
 MEELEWING 

   

● Pieter Joubert het die afgelope week 

weer ‘n groot heupoperasie ondergaan 

en sterk aan in die hospitaal.  

● Denise Sutherland se kanker het na 

haar limfkliere versprei en sy moet 

eersdaags begin met chemoterapie en 

bestraling.  

● Andries du Plessis was weer 

opgeneem in die hospitaal maar is 

intussen ontslaan. Beide sy oë gee 

probleme maar gelukkig hou die 

retinahegting en hy gaan weer op 15 

Oktober om die oogspesialis te 

besoek.  

● Dawie van Zyl is Vrydag in die 

hospitaal opgeneem vir ‘n angiogram 

om presies vas te stel wat die 

probleem met die linkerhartkamer is.  

● Annetjie Vermeulen is met ‘n 

kwaadaardige gewas gediagnoseer. 

Die dokters besluit nog op verdere 

behandeling. 
 

Ons bid al hierdie lidmate troos en 
beterskap toe in hierdie beproewings. 

 
BAIE GELUK! 

● Roelie en Fransien van der Walt was 

op 8 Oktober, 61 jaar getroud!  

● Evelyn Schutte het ‘n kleinkind ryker 

geword. 

 
ONS VRA VOORBIDDING VIR DIE 

VOLGENDE LIDMATE WAT SUKKEL MET 
SIEKTE OF SWAK GESONDHEID 

 

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

 
BEDIENINGE VAN HIERDIE WEEK 

Vandag  
09:30 Oggenderediens 
          Geen Kleuterbediening  
          Geen Katkisasie 
18:00 Aanddiens 
 

Maandag 
Skole heropen 
17:30 Diakonie Dagbestuur vergader 
18:30 Bedieningsdiensgroep 
 

Dinsdag 
06:00 Manne-gebedsgroep by die pastorie  
17:15 Katkisasie gr. 11  
18:00 Sustersbestuur 
 

Woensdag 
17:15 Katkisasie gr. 8 
18:00 Katkisasie gr. 9 
18:30 Katkisasie gr. 10 
 

Donderdag 
17:30 Kursus: Verwerking van verlies van ‘n  
          geliefde 
18:00 Elim: Bybelstudie 
 

Vrydag 
18:00 Bybelvasvra-aand 
 

Saterdag 
09:00 Leierskaps-werkswinkel 
 
 

VERJAARSDAE 
 

Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 
verjaar! 

 

Maandag, 11 Oktober 
Sr Velize de Bruyn 
Jbr Rias Scholtz 
 

Dinsdag, 12 Oktober 
Jbr Christiaan Crause 

Sr Liekie Scheepers * 

Sr Johanna Venter 

Woensdag, 13 Oktober 
Br Pieter Erasmus 
Sr Mariana Plotz 
Vrydag, 15 Oktober 
Sr Naomi Pretorius 
 

Saterdag, 16 Oktober 
Sr Veronique Geyer 
 

 * Lidmate met spesiale verjaarsdae bo 75  
    jaar. 
 

 

KERSMARK: 22 NOV - 4 DES:  
HULP BENODIG ASB! 

 

● Die Kersmarkkomitee is hard aan die werk 
om hierdie jaar se Kersmark weer aan te 
bied! Daar is vensterplakkate in die 
voorportaal van die Skuur. Neem gerus en 
sit die plakkate asb by julle besighede of 
werksplekke op! 

● Ons het hierdie jaar weer borgskappe 
nodig om ons projek suksesvol aan te bied. 
Indien enige lidmate kans sien om op 
hierdie manier betrokke te raak, kan julle 
gerus met Rieëtte of Adele skakel. 

● Daar is reeds hulplyste vir KASSIERE in 
die voorportaal van die Skuur. Sit gerus 
solank jou naam op asb! 

● Die restourant benodig 2 liter roomys- 
bakke. Bring asb vir ons so gou as moontlik 
na die kerkkantoor indien jy ekstra voorraad 
het.  

 
 

HOE LYK ONS DIAKONIE SE 
DIENSWERK?   

Graag wil ons as Diakonie van ons gemeente 
weer van die geleentheid gebruik maak om 
ons metode van dienslewering aan die 
gemeente bekend te stel. Onder leiding van 
die Diakonie lewer die diakens en 
meewerkende lidmate ’n mooi liefdesdiens in 
diensgroepe wat op die onderlinge 
meelewing in die gemeente fokus. Ons 
moedig lidmate aan om hierby betrokke te 
raak. Hier volg `n lys van die diensgroepe: 
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1.       Barmhartigheid-diensgroep 
2.       Praktiesehulp-diensgroep 
3.       Die Siekebesoek-diensgroep 
4.       Diensgroep vir senior lidmate 
5.       Diensgroep vir nuwe intrekkers 
6.       Kenmekaar en sosiale-diensgroep 
7.       Vertroostingsdiensgroep 
8.       Kommunikasie in gemeente 
9.       Jeugdiensgroep 
10.    Jong werkende-diensgroep 
  

Ons gaan weekliks `n kort opsomming van 
elke diensgroep op die verskillende platforms 
bekendstel. 
  

Die Siekebesoek-diensgroep 
Hierdie diensgroep en lidmate wat hulle help, 
besoek op ’n gereelde basis siekes in die 
plaaslike hospitale en ook tuis. Hulle lewer op 
hierdie wyse ’n kosbare ondersteuningsdiens. 
Kontakdiaken: Anna Smith 
  

DIAKONIE-Groete 

 
BYBELLEES-PROJEK  

Week 39 (11 – 17 Oktober) 
Maandag    2 Tessaloniesense 1:1 – 3:18 
Dinsdag      Handelinge 18:24 – 20:38 
Woensdag Romeine 1:1 – 3:31 
Donderdag  Romeine 4:1 – 7:25 
Vrydag         Romeine 8:1 – 9:33 
Saterdag     Romeine 10:1 – 12:21 
Sondag        Romeine 13:1 – 16:27 

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 

 

BELANGRIKE WERKSWINKEL OOR 
VERHOUDINGE EN LEIERSKAP 

 DEUR PETRI SCHUTTE –  
SATERDAG, 16 OKT. 

 

Geen leiers, geen toekoms!   
 

Die Covid-pandemie het die belang van  
leierskap beklemtoon. Veral geestelike leiers 

moet toegerus wees om mense saam te 
neem op 'n nuwe pad!  

 
Kom wees deel 
van 'n baie 
opwindende ge-
sprek oor hoe jy 
jouself as leier 
sou sien of nie 
sien nie!  
Op Saterdag,  
16 Oktober, praat 
Petri Schutte oor: 
Is jy net nog 'n 
mens in 'n 
verhouding of is jy 

'n mens (leier) wat deur God gestuur is? 
Hierdie saak is van uiterste belang vir die 
voortgesette bediening van ons gemeente! 
ALMAL IS WELKOM  

GKSA-NUUS 

Beroepe nuus 
Beroep bedank: Ds CJ Nagel (Innes) van 
GK Louis Trichardt na GK Okahandj 
 
Klassis Potchefstroom Covid-noodfonds 
 

Klassis Potchefstroom het op sy vergadering 
van 21 September 2021 besluit om ŉ Covid-
noodfonds tot stand te bring om mekaar in 
die uitsonderlike tyd by te staan. Dit volg 
nadat die nood van sommige kerke tydens 
die Klassis duidelik geword het. Die fonds is 
ŉ noodfonds en sal vir die volgende ses 
maande tot en met Klassis 1/2002 in Maart 
2002 bestaan.  
 

Doel van die fonds  
Die fonds se doel is om te help dat die 
bediening van die Woord in kerke te midde 
van die Covid beperkings, voortgesit kan 
word. Kerkrade word genooi om aansoek te 
doen om hulp indien dit gedurende die Covid 
tyd nie moontlik was/of is om die traktement, 
pensioengelde en ander versorging van die 
predikante te kan behartig nie.  
 

mailto:eav.venter@gmail.com
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Befondsing 
• Die klassis het uit die Klassisfonds ŉ bedrag 
van R 20 000 bewillig om die fonds mee te 
begin. Daar word ŉ beroep op kerkrade, 
diakonie en individuele lidmate in al die 
kerke gedoen om ŉ bydrae te maak tot die 
fonds. Spesiale kollektes en/of 
fondsinsamelings sou ook gereël kan 
word.  
• Bydraes tot die fonds kan in die  
   onderstaande rekening gedoen word:  
Klassis Potchefstroom  
ABSA: 680 150 095  
Takkode: 632005  
Verwysing: Covid Noodfonds 
 

Werkswyse: 
• Die Klassis se sustentasiedeputate sal die    
  fonds en aansoeke uit die fonds bestuur. 
• Toekennings sal twee maandeliks - pro rata   
  tot wat in die fonds beskikbaar is, gemaak  
  word. 
• Aansoeke vir hulp uit die fonds word elke  
  twee maande gedoen en moet die deputate  
  voor of op 8 Oktober 2021, 30 November  
  2021 en 31 Januarie 2022 
  bereik. (Epos: fanie1coetzee@gmail.com  
  Tel 0825205168) Daar moet dus elke keer  
  weer aansoek gedoen word indien daar  
  nood is. 
• Aansoeke moet gemotiveer en van nodige  
  bewyse vergesel word. 
 
Bestellings Almanak 2022 (R96 elk) 
Skryf asb jou naam op die lys in die 
voorportaal. 
 

Die Kerkblad 
Die Kerkblad is in die voorportaal van die 
Skuur beskikbaar vir lidmate wat daarop 
ingeteken is. 
 

BAIE DANKIE 
Liewe Oosdoppers 
Weereens wil ek vanuit die diepte van my hart 
aan elkeen wat ons bygestaan het tydens my 
onverwagse siekword tydens die 

Nagmaaldiens baie dankie sê. Dankie dat 
julle nie gehuiwer het om ons te help nie. 
  
Alle eer en dank aan ons Hemelse Vader wat 
dit so beskik het dat ek die hartstilstand 
tydens die erediens gehad het en nie terwyl 
ek alleen tuis was nie!    
  

Met opregte dank, Annette Coetsee 
 
 

KENNISGEWINGBORD 
● Vakante pos: Huis Eikelaan 
● Pryslys: Afr. Bybel vir almal 

 
 

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 

mailto:fanie1coetzee@gmail.com
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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 . . . . . ”  
 

B 

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! 
 

 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 
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                              DANKBAARHEIDSFEES – 30 OKTOBER!! 
  

Een van die geheime van ‘n gelukkige lewe is dankbaarheid. As ons dit 
kan reg kry om met dankbaarheid te leef, verander dit die wêreld vir ons. 
Begin ons verby die dinge kyk wat die lewe vir ons moeilik maak en sien 
ons die seën wat ons het, raak? 
  

Na amper twee jaar van beproewing nooi ons u hartlik uit om as 
gemeente saam fees te vier en God te dank vir sy genade, goedheid en 
seën. 
Hou die datum van 30 Oktober oop vir ons Dankbaarheidsfees. U wil dit 
nie mis nie. 
 

Indien u op enige manier wil betrokke raak by die Dankbaarheidsfees, skenkings wil maak 
of hulp wil aanbied, kan u gerus vir Mariska van der Walt kontak: 078 101 6262 
 

 

SENIOR KUIEROGGEND – 23 OKTOBER! 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

Plek: Die Skuur 
Tyd: 10:00 – 12:00 

Antwoord asb voor 19 Oktober by die kerkkantoor of jy/julle die Senior-aksie gaan 
bywoon. Vervoer kan gereël word indien nodig. 
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BYBELVASVRA-AAND: NEEM KENNIS VAN DIE DATUM VERANDERING! 

 


