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09:30 OGGENDEREDIENS: Ds Piet 
 

Ons is baie bly en dankbaar teenoor die Here 
dat ons vanmore die Sakrament van die 
Nagmaal  kan vier. Lidmate van ander 
gemeentes wat aansoek gedoen het om 
saam met ons Nagmaal te vier, word hartlik 
daartoe uitgenooi.   
 

Hebreërsreeks nr  7 
Die Here het ons tot dusver in Hebreërs 
heerlik vertroos met die wete dat ons in 
Christus mekaar se broers en susters is. Dat 
ons deel van God se huisgesin is en om 
hierdie rede moet ons ook na mekaar omsien. 
Ons is verantwoordelik vir mekaar! Ons moet 
mekaar vashou en mekaar aanmoedig om te 
volhard te midde van die swaarkry van die 
lewe! Ons mag nie toelaat dat iemand van 
hierdie huisgesin in die geloof agter raak, 
wegdryf of verhard nie! 
 
Daarom roep die Heilige Gees ons vandag 
baie ernstig op om mekaar elke dag te 
bemoedig om nie die “vandag” van God mis 
te loop en jou dan teen die lewende God vas 
te loop nie! God laat nie met Hom of sy 
beloftes mors nie. As jy verkeerde keuses 
maak, God nie vertrou nie en jou hart verhard, 

loop jy die gevaar om jou teen ‘n kwaai God 
vas te loop!   
 
God is genadig! Hy gee jou nog ‘n “vandag”, 
maar moenie jou kanse verspeel nie! So 
moet ons mekaar aanspoor. Die 
Nagmaalviering vandag bied ons ‘n kans om 
so met mekaar te praat omdat ons almal deel 
aan die een Brood en Wyn, Jesus Christus.    
 
Tema: Spoor mekaar aan en sê: Luister na 
die Gees, moenie “vandag” misloop en 
jou teen ‘n lewende God vasloop nie!  
 
Lofsang met die oog op die erediens 
Sb 1 - 2: 1, 2, 3 
  
God en ons ontmoet mekaar 
Intreelied: Ps 95 - 1: 1, 2; Votum; Seën; 
Lofsang Ps 95 - 1: 4, 5, 6; 
Geloofsbelydenis: 12 Artikels;             
 
Ons verootmoedig ons voor God 
Wet uit Levitikus 19: 1 - 18 en 32 - 37; Sing 
Ps 86 - 1: 3, 6; Gebed; 
  
 
 

http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.facebook.com/oosdoppers
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God bedien aan ons sy Woord en ons 
ontvang dit aktief in geloof 
Skriflesing: Hebreërs 3: 7 - 19; 
Teksverse: 12 - 14; Woordverkondiging; 
 
Sigbare Woordverkondiging deur die 
teken en seël van die Nagmaal:  
Sing Ps 81 - 1: 1, 8, 9, 13, 14 (staande);  
Voorbereiding vir Nagmaal uit NGB art. 35; 
Gebed uit Nagmaalformulier;  
Sing Sb 3 - 5: 1, 2, 3, 4; Nagmaalviering; Sing 
Ps 116 - 1: 1, 5, 7;  
 
Ons antwoord op die Woordbediening 
Gebed; Beide liefdegawes vandag vir ons eie 
Diakonie (groot- en klein boks);  
Sing Sb 15 - 8: 4, 5 (Mel Sb 15 - 7), Seën, 
Amenlied Sb 13 - 2. 

 
GROEPBEDIENING 

Soos gereël in groepe. 
 

 
 

Maart 2022 
 

Ons as gemeente aanbid 

saam die Here!! 
 
 

Kolossense 4: 2 “Volhard in die gebed! 

Wees daarby waaksaam en dankbaar” 

 

“To be a Christian without prayer is no more 

possible than to be alive without breathing” 

-Martin Luther 
 

Ons as gemeente wil nie Christene wees 

sonder volharding in gebed nie! 
 

▪ Heel eerste dankie dat U ons as U 

kinders uitgekies het! Ons prys U 

Naam daarvoor! 

▪ Dankie dat U ons gebede verhoor – 

help ons om ingestel te wees op elke 

liewe detail wat U verhoor. 

▪ Almagtige God en Hemelse Vader – 

maak my ontvanklik vir U Woord elke 

keer as ek daaruit lees of dit 

aanhoor, en verklaar U Woord vir my 

en daarom:  

▪ ons as gemeente sê dankie vir di. Piet 

Venter en Pieter van der Walt. Ons 

sê dankie vir ons ouderlinge, diakens 

en kleingroepleiers! Ons bid vir ELKE 

geestelike vir die Heilige Gees se 

leiding en versterking in hul geloof. 

▪ Baie dankie vir elke jong gelowige wat 

vanoggend belydenis doen van haar of 

sy geloof! Dankie vir ouers wat hul 

doopbelofte nagekom het en hul 

kinders in hul huise begelei het met U 

Woord en goeie voorbeeld. 

▪ Versterk elkeen van hierdie 

jongmense op hul geloofspad 

vorentoe! 

▪ Dankie vir elke kind en kleuter en 

dankie vir kategete (onderwysers) 

wat hierdie kindertjies leer en lei! 

▪ Ons bid vir elkeen wat beproef word 

deur siekte, swaarkry, eensaamheid, 

werkloosheid en dalk moedeloosheid! 
 

Ons dra in besonder die mense in die 

Oekraïne aan U op. Ons ken nie hul vrees, 

pyn en moedloosheid nie, maar U ken dit en 

ons vra U om hul te versterk en mense en 

middele te skenk om te versterk en te 

bemoedig! Ons bid vir elke sendeling en 

geestelike leier wat werksaam is in die 

Oekraïne.  

Ons bid vir die Russiese president om tot 

inkeer te kom!  

 
Ons volhard as gemeente saam in gebed, 
maar is waaksaam en ook dankbaar! 
------------------------------------------------------------- 

As U wil deel word van die gebedsgroep kontak 

asb. vir my? (Elsie -072 449 1982).  
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MEELEWING 
 

● Paula Aucamp ondergaan Woensdag ‘n 
sinusoperasie. 

● Hanré Delport ondergaan Woensdag ‘n 
operasie om ‘n vergroeisel aan sy been te 
verwyder.  

 

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.   

  
BEDIENINGE VAN HIERDIE WEEK   

 

Vandag  
09:00 Gebedsgroep 
09:30 Oggenderediens: Nagmaal 
           Tee, koffie, koeldrank en kuier 
Nagmaalete 
Groepbediening 
 
Dinsdag 
06:00 Manne Ondersteuningsgroep 
17:00 Eiendommediensgroep 
17:15 Katkisasie gr 8 
18:00 Katkisasie gr 11 
 
Woensdag 
09:30 Bybelstudie 
17:15 Katkisasie gr 9  
18:00 Katkisasie gr 10 
 
Donderdag 
SKOLE SLUIT 
17:30 “Griefshare”-kursus in konsistorie 
19:00 Bybelstudie: Klipdrif 
 
 
 
 

AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe die Diakonie (Groot boks). 
   (Zapper betaal-metode beskikbaar) 
•  Gawe by die deure vandag ook vir ons eie  
   Diakonie (Klein boks).   
•  Gawes volgende Sondag by die deure vir   
   die Teologiese studentekas. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit   
   kan in die bussies gegooi word. 
•  Diensbeurte: Groep 6 en 7. 

 
 

NOOD IN OEKRAȈNE  
 

Die Diakonie het die volgende skrywe van die 

Nasionale Deputate vir Diakonale Sake 

ontvang:  
 

In die vorige skrywe het die SDDS se 

deputate vir Noodtoestande genoem dat 

daar betroubare weë gesoek word waardeur 

dringende hulp op ̀ n effektiewe wyse aan die 

mense in Oekraïne verleën kan word. Die 

deputate het besluit om deur Oekraïne 

Zending van die Gereformeerde Kerken 

Vrijgemaakt in Nederland hulp te verleen. 

Oekraïne Zending help verskeie 

gereformeerde kerke in Oekraïne op die 

volgende wyse:   

- Stuur basiese middele soos kos, 

water, medisyne en brandstof;   

- vang vlugtelinge op en voorsien aan 

hulle basiese behoeftes;   

- maak voorsiening dat daar weer met ̀ n 

herbouproses kan begin sodra die 

oorlog opgehou het.  

Vir meer besonderhede oor die werk wat 

Oekraïne Zending doen kan u gerus hulle 

webtuiste besoek by: 

https://oekrainezending.nl/.  

 

Verder doen ons ̀ n beroep op elke gemeente 

en lidmaat om in u gebede aan die mense in 

Oekraïne te dink, maar ook dat die hulp wat 
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ons verleen en die werk wat o.a. deur 

Oekraïne Zending gedoen word die liefde van 

Christus tot verheerliking van God in 

Oekraïne sal laat skitter. Waar lidmate dit in 

hulle harte vind om ‘n bydrae te maak om die 

nood te verlig, is u welkom om vir Anri Kotzee 

`n e-pos stuur by sdds@gksa.co.za sodat sy 

die regte bankbesonderhede vir u kan 

aanstuur. 

 
VERJAARSDAE 

 
Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 

verjaar! 
 
Sondag, 13 Maart 

Br Hennie Kilian * 
Jbr Thinus Vorster 
 
Maandag, 14 Maart 
Sr Marthie Schoeman 
Jsr Carli Styger 
Sr Lolani vd Merwe 
Sr Em Volschenk 
 
Woensdag, 16 Maart 
Sr Dané Botha 
Br Kobus vd Walt 
 
Donderdag, 17 Maart 
Br Andreas Alberts 
 
Vrydag, 18 Maart 
Br Hugo Huisman 
 
Saterdag, 19 Maart 
Sr Riana de Klerk 
Jbr Adriaan Kruger 
 
 * Lidmate met spesiale verjaarsdae bo  
   75 jaar. 
 

 

 

PROJEK: OOSDOPPER-SELFIES!  

 Ons hoor gereeld lidmate kla dat hulle nie 
weet hoe lyk die ander 
lidmate van wie daar 
byvoorbeeld in die 
Dienelkander gepraat word 
nie. Dis waarom ons die 
afgelope tyd die fotos van 
nuwe intrekkers op die bord 
vertoon. Ons is oor die 600 

lidmate in die gemeente en daar is baie wie 
se name ons nie ken nie en nog minder weet 
hoe hulle lyk! 

DUS: PROJEK OOSDOPPER-SELFIES. 
Elke gesin en elke 
enkellopende 
lidmaat in die 
gemeente moet vir 
ons ‘n selfie 
instuur. Hierdie 
fotos gaan ons per groep in die Skuur op die 
muur plaas. Kom ons kyk watter groep se 
lidmate gaan eerste voltallig wees! 

Stuur die foto per WhatsApp na Adele 
Delport of ds Piet se selfone toe of e-pos 
dit na kerkkantoor@oosdoppers.co.za.  

Dink net hoe lekker vriendelik en huislik sal 
dit lyk as almal se fotos en name op die 
muur in die Skuur gesien kan word!  

 

DIAKONIE VRA KINDERKLERE VIR 
D’KAR 

Ons gemeente het ‘n lang verbintenis met die 

GK D’Kar in Botswana. Ons het in die verlede 

jaarlikse uitreike daarheen onderneem. Ons 

het van hulle lidmate ook gehelp om toegerus 

te word in Kinderevangelisering. Die 

gemeente ervaar tans ‘n pragtige toename in 

kinders wat die eredienste bywoon. Maar nou 

is daar ook ‘n behoefte aan klere vir die 
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kinders. Die Diakonie vra die u enige 

ongebruikte kinderklere vir die doel sal skenk. 

U kan die klere mooi sorteer en is sakke by 

die Kerkkantoor kom afgee.  Kontak Riaan 

van der Walt (082 784 215) vir enige navrae.  

 
GKSA-NUUS 

Beroep ontvang  
Ds GJJ van der Merwe (Giepie) van GK 
Pretoria-Annlin na GK Wierdapark  
 
Beroep bedank  
Ds PW Smit (Wouter) van GK Vereeniging 
na CRCA Hope CCC, Sydney, Australië 
 

 

 
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 
Geref. Kerk Potchefstroom-Oos 
ABSA Tjekrek: 670 340 066 
Takkode: 335 138 
 

Diakonie 
ABSA Tjekrek: 670 280 160 
Takkode: 335 138 
 

Susters 
Capitec Spaarrek: 145 652 5695 
Takkode: 470 010 
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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: 

Christelle Vorster en groep 2, Ria Robberts en groep 10, Chanelle v As en groep 18, asook Lana 

Laufs en groep 28. 

 

                                           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. 
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                                           DAMESOGGEND: CACHET 

 
GK Cachet nooi ons na ‘n Damesoggend, Saterdag 9 April om 10:00. 

Spreker/Stilis: Marinda Aucamp 

Om Mooi te leef – Kom luister na Marinda se getuienis en ontdek jou 

persoonlike styl. 

Heerlike verversings ingesluit. 

R120 p.p. 

 

Skryf asb jou naam op die lys in die voorportaal en betaal so gou moontlik 

die gelde in. RSVP voor 31 Maart. 

 
 

BAIE DANKIE 

Baie dankie aan Elsie Ferreira en die susters van Blok D vir ‘n heerlike nagmaalete en 

kuier. Ons waardeer julle moeite baie! 

 

 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 
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OOSDOPPERTJIES 
 

 

 

Rabbi raps dissipels oor vingers oor kinders 

Van ons Nuwe Testament redaksie 

BET-ABARA. – Die bekende rabbi, Jesus, het gister sy dissipels 

ernstig betig oor hulle onvriendelikheid jeens kinders. 

Die voorval het laat gistermiddag gebeur toe ’n klompie kinders saam 

met hulle ouers na hulle held gekom het sodat hy hulle kan aanraak. 

“Ons wou net ’n bietjie met hom gesels en vra of hy vir ons ’n gebed 

kan doen,” het ’n knaap van twaalf gesê. Hulle het hulle egter teen ’n muur van 

verontwaardigde dissipels vasgeloop. “Kinders hoort nie hier nie. Ons meester het beslis nie 

tyd om kinders te pamperlang nie,” het een van die dissipels glo gesê. 

Toe die rabbi hiervan te hore kom, was hy glo lelik omgekrap. “Ek hét tyd vir kinders,” het 

hy gesê, en bygevoeg: “Die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.” 

Die vriendelike rabbi het toe tussen die kinders gaan sit en met hulle gesels. ’n Paar van die 

heel kleintjies het selfs op sy skoot gesit terwyl hy met hulle gepraat en vir hulle gebid het. 

Uit die blink ogies van die stralende kinders is dit duidelik dat die rabbi nie sy tyd gemors 

het nie … 

Lees hiervan in Mark. 10:13-16. 

Bron: Die Bybelkoerant 

 

https://my.bible.com/bible/6/MRK.10.13-16.AFR83

