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09:30 OGGENDEREDIENS: Ds Piet 

 
Verlede week het ons in die eerste preek uit 
Heb. 1: 1 - 2 gehoor dat Christus die laaste en 
belangrikste boodskap van God aan ons is. 
Ons het mekaar ernstig gevra: luister ons nog 
na Hom?  
 
Vanmore verskuif die fokus van die boodskap 
na die Boodskapper. Wie is Hy? Is Hy 
sommer maar net die posman wat ongesiens 
God se boodskap in jou posbus gooi? Nee, 
kom ons kyk weer mooi: Hy is die belangrikste 
Persoon in die ganse skepping! Daar is 
niemand belangriker as Hy nie! God stuur juis 
Hom om sy boodskap vir jou te bring!  
 
Die skrywer gee vir ons in Heb 1: 2 - 4 ‘n 
pragtige, volkleur, 3D beskrywing (foto) van 
die Boodskapper. In hierdie foto van die 
Boodskapper is daar nie minder nie as 
agtvoudige, ongelooflike genade wat God 
aan jou bekend maak.   
 
Reeks 2  
Tema: Wie is God se grootste en 
belangrikste Boodskapper? Christus! In 
Hom stuur God vir jou agtvoudige genade!   
 

Lofsang met die oog op die erediens 
Lied 191: 1, 2, 3, Lied 547:1, 2 (spesiaal vir 
ons kinders), Sb 3-6: 1; Lied 175:1; 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Sb 1-6: 1, 3; Votum (Kol 1: 15 - 16); 
Seën; Sing Sb 1-2: 1, 2; Geloofsbelydenis: 
HK Sondag 12: Liturg lees vraag 31 en vraag 
32; gemeente antwoord hardop met die 
antwoord van vraag 32;    

Verootmoedigingsdiens 
Wet: Eksodus 20; Sing Ps 2-2: 3, 4, 5, 6; 
Gebed;  

Woorddiens 
Skriflesing: Hebreërs 1: 1 - 4;  
Teksverse: 2 - 4 
Sing: Sb 2-5: 3 (Ps 18 se tweede melodie) 
(kleuters gaan na hulle bediening);                                                      
Woordverkondiging 
 
Antwoorddiens 
Sing: Sb 5-3: 1 (almal), 2 (brs), 4 (srs), 5 
(almal); Bevestiging van ouderling; Sing  
Ps 134-1: 4;  Seën; Amenlied Sb 13–2. 
  

http://www.oosdoppers.co.za/
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Liefdegawes vandag vir Diakonie (Groot 
boks) en by die deur vir die 
Dankbaarheidsfonds (klein boks). 
 

18:00 AANDDIENS: Ds Piet 
 

Het jy al by die punt gekom waar jy vir die 
Here en daarmee ook vir jouself sê: Ek is 
klaar met hierdie sonde in my lewe! Hierdie 
was die laaste keer, ek gaan nie weer hierdie 
sonde doen nie? Sou ons bereid wees om so 
‘n verklaring voor medegelowiges te maak? 
Sou mense so ‘n radikale verandering in my 
lewe kon sien?  
 
Of het ons so gewoond geraak aan die sonde 
waarmee ons leef dat ons dit in onsself 
verdra? Het ons so gewoond geraak aan 
sonde in ons samelewing dat ons dit maar 
verduur in die lewe van ander mense?   
 
Die Here haat sonde, Hy kan dit nie verdra nie 
en straf dit met die dood. Maar die Here het 
berouvolle sondaars lief! Klink dit 
teenstrydig? Kom luister vanaand watter 
lewensveranderende betekenis hierdie 
Skrifwaarheid vir jou lewe het.  

Tema: God haat sonde maar Hy het 
berouvolle sondaars lief! 

Lofsang met die oog op die erediens 
Lied 464: 1, 3 
 
God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Ps 1-1: 1, 2; Votum; Seën; Loflied 
Ps 34-1: 1, 7, 8 (tweede mel); Gebed;      
  
God bedien aan ons sy Woord en ons 
ontvang dit aktief in geloof 
Skriflesing: Genesis 4: 1 - 16 en  
                   Johannes 8: 1 - 11; 
Woordverkondiging 
  
Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed; Sing Ps 50-1: 1, 2, 8, 9, 11;  Seën; 
Amenlied: Sb 13-3.  
 

MEELEWING 
   

● Hans Malan ondergaan Dinsdag ‘n 

angriogram na aanleiding van 

hartversaking wat by hom gediagnoseer 

is.  

● Erika Rood ondergaan tans ‘n reeks 

bestralings vir kanker wat in haar rug 

gediagnoseer is. 

● Dries Schutte (Wilgeboom) is oorgeplaas 

na Huis Eikelaan se versorgingseenheid 

om daar versorg te word, maar is 

Donderdag weer terug hospitaal toe met 

longontsteking. 

● Griet du Preez word steeds in Medikliniek 

behandel en gereed gemaak vir ‘n 

veloorplanting op die wonde aan haar 

been.  

● Ettiene Delport se angiogram het goed 

afgeloop. 

● Simon du Plooy (snr) se ouer broer, 

Chris, is verlede Sondag oorlede na ‘n 

beroerte.  

● Myra du Plooy (Simon jnr) se jongste 

broer is die afgelope week oorlede.  
 

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

 
ONS VRA VOORBIDDING VIR DIE 

VOLGENDE LIDMATE WAT SUKKEL MET 
SIEKTE OF SWAK GESONDHEID 

 

Isak vd Walt, Estette Bredenkamp, Annette 
Coetsee, Bettie Niemand en Dries en Marthie 
Schutte.   

 
BAIE WELKOM AAN: 

● Siska Joubert en haar seun Ruan, wat 

opgeneem word in die GKSA. Hulle woon 

in Villa Louanne mh nr 52, Groep 26.  

● Deon en Marnel Forster met hulle 

kinders, Marc en Mardenique, wat 

opgeneem word in die GKSA. Hulle woon 

in Jasmynln 42, Groep 25. 
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● Jaco en Marika Smook en Marco, wat 

opgeneem word in die GKSA. Hulle woon 

op Plot 161, Vyfhoek, Groep 25. 

● Danie en Marlé le Roux en klein Daantjie, 

wat met attestaat van GK Lichtenburg by 

ons aansluit. Hulle woon in Scheepersstr 

23, Groep 2.  

● Johan en Tineke van Rooyen met Divan, 

Tiné, Melandi en Annelia, wat opgeneem 

word in die GKSA. Hulle woon in 

Klinkenbergstr 45, Groep 28.  

 
ONS GROET 

● Erasmus Venter wat met attestaat vertrek 

na GK Okahandja. Nogmaals baie dankie 

vir jou mooi dienswerk in ons gemeente 

en ons bid jou en Charlene ‘n mooi 

toekoms en geseënde bediening in 

Okahandja toe.  

 
BEDIENINGE VAN HIERDIE WEEK 

 

Vandag  
09:00 Gebedsgroep 
09:30 Oggenderediens 
           Kleuterbediening 
           Katkisasie: Les 3 
           Tee, koffie, koeldrank en kuier 
18:00 Aanddiens 
 
Maandag 
17:00 Diakonie: DB 
 
Dinsdag 
06:00 Manne Ondersteuningsgroep 
17:15 Katkisasie gr 8 
18:00 Katkisasie gr 11 
 
Woensdag 
10:00 Amandelbloeisels 
17:15 Katkisasie gr 9  
18:00 Katkisasie gr 10 
 
Donderdag 
17:30 “Griefshare”-kursus in konsistorie 

AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe Die Diakonie (Groot boks) 
   (Zapper betaal-metode beskikbaar). 
•  Gawe by die deure vir  
   Dankbaarheidsfonds (Klein boks).   
•  Gawes volgende Sondag by die deure vir  
   die GKSA-Sustentasie. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit   
   kan in die bussies gegooi word. 
•  Diensbeurte: Groep 32 en 33. 
 

 
VERJAARSDAE 

 

Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 
verjaar! 

 

Sondag, 6 Februarie 

Sr Nansi de Klerk * 

Br Jacques Labuschagne (jnr) 
 
Maandag, 7 Februarie 

Br Pierre Bruwer * 

Br Willie Kruger  * 
Jbr Devonne Lazenby 
 
Dinsdag,  8 Februarie 
Sr Amelia McDonald 
 
Donderdag, 10 Februarie 
Jbr Divan Styger 
 
Vrydag, 11 Februarie 
Sr Paula Aucamp 
Jbr Ben de Villiers 
Jsr Jana v Jaarsveld 
 
Saterdag, 12 Februarie 
Br Francois du Toit 
 

 * Lidmate met spesiale verjaarsdae bo  

    75 jaar. 
 

 
KALENDER 2022 - weer beskikbaar 

Die 2022-kalender is weer vandag 
beskikbaar vir gesinne om te neem. Onthou 
dat die Kalender ook elektronies op Google 
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Calender beskikbaar is. Kontak Adele by die 
Kerkkantoor as jy daarop wil inskakel.  
Baie dankie aan Marike Grobler vir die 
ontwerp van die treffende kopstuk. 
 
 
 

GHOLFDAG:   
18 FEBRUARIE 2022 

 
Ons Gholfdag-komitee is 
reeds besig om reëlings te 
tref vir die aanbied van hierdie jaar se 
gholfdag. 
Vrydag, 18 Februarie 
Afslaan: 10:30 “Shotgun start” 
Formaat: “Betterball Stableford, Scramble  
                 drive” 
Kostes: R2 000 p/vierbal 
 
Ondersteun ons asb deur 4-bal-inskrywings 
of om as putjieborge op te tree. 
Kontak gerus: 
Walter Plotz (083 487 7497) 
Ryan Bezuidenhout (082 464 6310) 
Nicolaas Erasmus (074 671 6932) 

 
KENELKANDER  

(Nederlands vir “ken mekaar” ) 
 

Ons is besig met die samestelling van ons 
gemeente se inligtingsboekie, die 
Kenelkander 2022. Skryf asb u naam op die 
bestellys in die voorportaal van die Skuur 
indien u een wil hê. Onthou ook asb om u 
persoonlike inligting wat verander het, aan die 
kerkkantoor deur te gee. 
Ons het ook BORGE nodig om die drukkoste 
so laag moontlik te hou. Enige iemand wat 
bereid is om as borg op te tree kan met Adele 
gesels. 
 
 
 
 
 

HUISGELOOF: Bediening aan ons jeug 
 

Ons is baie opgewonde om ons 
jeugbediening vanjaar weer op dreef te kry. 
Ons noem dit “Huisgeloof” omdat ons graag 
ouers en kinders saam wil toerus vir die 
uitdagings van die lewe. Ons eerste 
byeenkomste vir voorskoolse jeug, 
laerskooljeug en hoërskooljeug is op 
Sondag 27 Februarie.  

 
Al ons ouers met kinders is op ‘n WhatsApp-
groep geplaas met die naam “Oosdopper 
Jeug 2022”. Ons wil die groep gebruik om 
inligting aan ouers deur te gee, want sonder 
ons ouers se hulp en samewerking kan ons 
nie die jeug bereik nie. Bid asseblief dat ons 
vanjaar die geleentheid gaan kry om ons jeug 
te kan bedien en bid vir Heleen Coetzee en 
haar span wat die jeugbediening aanbied.  
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BEGROTINGSPROSES 2022 - 2023 VIR 
LIDMATE SE KENNISNAME 

 
Die begrotingsproses is belangrik in ons 
gemeente omdat die behoeftes vir die 
toekoms geraam word, beplan wat met 
beskikbare middele gedoen kan word (gawes 
ten beste te bestuur) en finansiële beheer ten 
beste van die gemeente gedoen kan word. 
 
Die proses begin 2 Februarie 2022 wanneer 
die Dankoffervorms aan die ouderlinge 
beskikbaar gestel word, sodat die ouderlinge 
dit met hulle lidmate kan bespreek. Hulle kan 
dan met geskiedkundige finansiële inligting 
huisbesoek doen en die Dankoffervorms 
terug kry van lidmate.  
 
Lidmate in die 11 groepe waar daar nie 
ouderlinge is nie, sal die Dankoffervorms per 
e-pos ontvang (Groepe 5, 9, 17,19, 22, 24, 
27, 28, 29, 31 en 35 het ongelukkig nie 
ouderlinge nie).  
 
Ons versoek is om die vorms 18 Februarie 
terug te hê vir verwerking. Op die datum wil 
ons ook alle diensgroepe se begrotings inkry, 
sodat die aanvangs-berekeninge gedoen kan 
word met oog op die begroting. Vanjaar is 
daar `n voorlegging wat meer inligting nodig 
gaan hê, naamlik toekomsversorging van 
predikante noudat die EVT- fonds finansiële 
probleme ervaar.  
 
Die Finansiëlediensgroep vergader op  
21 Februarie saam met verskeie diensgroepe 
om hul begrotings te bespreek. Adele maak 
afsprake met die diensgroepe vir die middag. 
Die begroting word hierna opgestel en op  
23 Februarie met die res van die diensgroep 
bespreek en as diensgroep aanvaar. 
 
Op 10 Maart word die voorgestelde begroting 
deur die ouderlinge bespreek, waarna dit op 
‘n gepaste datum aan die gemeente 
voorgehou sal word vir goedkeuring.  
 

Dankie vir almal se insette en samewerking.                                                       
Krause vd Walt.  
Voorsitter: Finansies Diensgroep 

 

GKSA-NUUS 

Beroep ontvang 

Ds JD Potgieter (Dreyer) van GK Meyerspark 
na die Presbiteriaanse Kerk McIlwain in 
Pensacola, Florida, Amerika. 
 
 
ANNETJIE VERMEULEN-KANKERFONDS 
Indien daar lidmate is wat finansiële bydraes 
tot hierdie fonds gegee het en/of opnuut 
bydraes wil maak, kan julle die nuwe, 
opgedateerde inligtingsbrief by ds Piet 
aanvra.  Daarin word uiteengesit hoe die 
fondse gebruik is en wat die presiese nood 
op hierdie oomblik is.   
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SUSTERS 
P S .  1 1 9 : 1 0 5  “  U  W O O R D  I S  D I E  L A M P  W A T  M Y  D I E  

W E G  W Y S ,  D I E  L I G  O P  M Y  P A D . ”  
 

                                            Susters:   Elektroniese inbetalings  

Liewe suster, om dit vir jou makliker te maak kan jy gerus hierdie QR-simboolkode 
vir elektroniese inbetalings aan die Susters gebruik. Dui asb net vir ons aan 
waarvoor jy bydra: Jaarlikse sustersbydrae / Blikkies-warmharte / Kansa / 

Donasies.  
 
 

 

B 

                                            TEESKINK-GELEENTHEID 

Koffie, tee en koeldrank vandag in die Skuur na die oggenddiens. Baie dankie aan groepsusters 
en hul groepe wat vandag hiermee help:  

Nicolette Visser en groep 4, Marijke Faught en groep 12, Mari Steyn en groep 21, asook Marie 
du Plessis en groep 30. 

 

                                           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! 
 
 

                                    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. 
 
 

                                  KANSA-PROJEK 

Liewe suster, soos jy reeds weet ondersteun ons gemeente jaarliks vir KANSA. Ons wil graag 
teen einde Februarie hulle donasies oorbetaal. Indien jy, familie of vriende tot hierdie projek wil bydra 
kan jy gerus jou donasie aan die kerk oorbetaal met verwysing “KANSA”. Daar is ook koevertjies by die 
deur beskikbaar vir lidmate wat ‘n bydra in kontant wil gee. Dankie vir die wat reeds ‘n bydrae gemaak 

het. 
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                                            SUSTERSLEIERSKORPS 

● Ons verwelkom dan graag die volgende susters wat hul beskikbaar gestel het om te werk as 

groepsusters: Marijke Faught (Groep 12) en Hannie Niemand (roep 34).    

 

                                               KWARTAALPROGRAM 

 
● . 

OOSDOPPERTJIES 
 

“Dubbelbruidegom” verdwyn sonder om te groet 

HARAN. – Die dubbele skoonseun van Laban seun van Betuel, ’n 
bekende veeboer van die distrik, het die afgelope naweek sonder ’n 
woord verdwyn met sy vrouens, vee en al. En dit nadat hy twintig jaar 
lank die gasvryheid van sy skoonpa geniet het. 
Dié ondankbare skoonseun is Jakob, seun van Isak. Hy het twintig jaar 
gelede sonder ’n sent op sy naam uit Israel in Haran aangekom. Laban 
het hom oor die jong man ontferm. Kort daarna het daar 
huweliksklokkies gelui toe eers Laban se oudste dogter Lea, en ’n 
week later sy ander dogter Ragel, met die aantreklike kêrel in die eg 
verbind is. Destyds is spottenderwys van die kêrel as die 
“dubbelbruidegom” gepraat. 
Die skoonseun kon nie ’n bruidskat gee nie, en daar is ooreengekom dat hy sewe jaar vir sy skoonpa sou 
werk vir elke dogter. Daarná het hy nog ses jaar by sy skoonpa gebly. Die reëling was dat al die gestreepte 
en bont vee sy beloning sou wees. Nou het hy egter vertrek met vee en al voordat die goedhartige skoonpa 
kon seker maak dat daar net bont vee in sy kudde is. 
’n Ontstoke en ontnugterde Laban het gesê hy moes dié soort optrede van Jakob verwag het. “Hy het 
destyds by my aangekom toe hy uit Kanaän moes vlug nadat hy sy eie pa en broer bedrieg het. Ek was ’n 
gek om hom te vertrou,” het hy gesê. 
Laban en sy seuns is vanoggend inderhaas uit Haran weg om Jakob agterna te sit. 

 

            Bron: Die Bybelkoerant: Jaco Thom 

DATUM DAG TYD WIE WAT 

22 Feb Dinsdag 18:30 Blok B Sustersamekoms 

5 Maart Saterdag   
Bestuur en 

groepsusters 
Ouderlinge en Diakens: 

Spanbou 

6 Maart Sondag 08:30 Bestuur Belydenisaflegging 

6 Maart Sondag 18:30 Blok C Ouderlingverversings 

13 Maart Sondag 12:00 Blok D Nagmaalete 
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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  

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

 

       KENNISGEWINGBORD 
● Dienssentrum: Benodig iemand wat kan help met vervoer van bejaardes. 

 

 

 
BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 

 

 


