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09:30 OGGENDEREDIENS:  
Ds. Pieter vd Walt 

 
Tema: Om God te sien! 
Die Bergrede was ‘n uitdaging aan die 
hooghartige Fariseërs van daardie tyd wat ‘n 
verwronge siening gehad het van wat 
reinheid van hart is.   
 
Wat is reinheid van hart werklik? Kan ons aan 
hierdie eis van God voldoen? Luister na die 
belofte: hulle sal God sien! In hierdie bedeling 
sien ons in die geloof maar in die lewe hierna 
sal ons die volle vervulling hiervan ervaar.  
Dan sal ons God sien! 
 
Lofsang voor die diens 
Ps 40-1: 2, 4 (Tweede melodie) 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied: Ps 45-1: 1, 2, 16 (Eerste melodie); 
Votum; Seëngroet; Loflied: Ps 149-2: 1, 2, 3; 
Geloofsbelydenis: 12 Artikels; Sing Sb 2-2: 1 
 
Verootmoedigingsdiens 
Wetlesing: Deut 5:1-22; Sing Ps 51-1: 5 as 
antwoord op die wet; Gebed 
 
 

Woorddiens 
Sing Sb 11-3: 1, 3, 6 (Tweede melodie);  
Skriflesing: Matteus 5: 1-12;  
Teksvers: Matteus 5: 8; Woordverkondiging 
 
Antwoorddiens 
Gebed; Liefdegawes by die deure; Sing  
Ps 131-1: 1, 2, 3; Seën; Amenlied: Sb 13-2. 

 
GEEN AANDDIENS 

 
 

MEELEWING 
 

● Susamarie de Villiers sterk tuis aan. 

● Marthie Andersen het ‘n groot 

rugoperasie gehad. Die operasie het 

goed afgeloop, sy sterk nog in die 

hospitaal aan. 

● Douw Kruger is in Potchefstroom 

Hospitaal vir behandeling van 

longontsteking. 
 

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

 
 
 

http://www.oosdoppers.co.za/
http://www.facebook.com/oosdoppers
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ONS VRA VOORBIDDING VIR DIE 
VOLGENDE LIDMATE WAT SUKKEL MET 

SIEKTE OF SWAK GESONDHEID 
 

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

ONS GROET  
Elna Visagie en haar seun, Jaco, wat met 
attestaat vertrek na GK Potchefstroom. 
  
 

MEI 2022 
 
Ons as gemeente oordink en bid: 

 

Mat. 11:28-30 

 

“Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai 

is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op 

julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en 

nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle 

gemoed. My juk is sag en my las is lig.” 

 

Jy hoef nie eers jouself reg te ruk of jouself te 

bewys of ‘n goeie mens te wees nie - nee, jy 

kan na Jesus toe kom sonder om te betaal of 

te kwalifiseer, Jesus het kwalifiseer en betaal 

vir al ons skuld aan die kruis op Golgota! 

Almal wat uitgeput en oorlaai is - kom na 

Jesus toe! Jesus, ons Verlosser is 

sagmoedig, nederig, vergewensgesind, 

verwelkomend, beskikbaar 24/7 en is 

bereidwillig! Jesus belowe ons rus! 

Kom ons as gemeente bid saam daaroor en 

daarvoor! 

 

Ons as gemeente is saam dankbaar vir ons 

gemeente!  
 

Ons bid vir elke geestelike leier, di. Piet, 

Pieter, Daan, ons lektore by die teologiese 

skool, elke ouderling, diaken, kleingroepleier, 

die katkisasie-onderwysers en die 

sustersgroep! 
 

Ons bid vir elke lidmaat en elke kind van U! 

Mag ons groei en sterker word in ons geloof 

en liefde vir mekaar! 
 

Ons bid vir die Oosdopperfees en al die 

beplanning. Maak elkeen wat help bereid en 

gewillig! 

 

Troos elkeen wat dit veral nodig het maar laat 

ons mekaar toebid Mat. 11:28-30! 

 

Ons loof en prys U met ons hart en hande! 

 

 
BEDIENINGE VAN HIERDIE WEEK   

 
Vandag  
09:30 Oggenderediens 

Geen Kleuterbediening           
Geen Katkisasie 

          Tee, koffie en kuier 
Geen aanddiens 
 
Maandag 
Publieke vakansiedag - kerkkantoor gesluit 
 
Dinsdag 
06:00 Manne ondersteuningsgroep 
17:15 Katkisasie gr 8 
18:00 Katkisasie gr 11 
18:30 Bedieningsdiensgroep 
 
Woensdag 
09:30 Bybelstudie 
17:15 Katkisasie gr 9 
18:00 Katkisasie gr 10 
 
Donderdag 
19:00 Jongmense Zoom-Bybelstudie 
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AFKONDIGINGS 
•  Liefdegawe Die Diakonie (Groot boks). 
   (Zapper betaal-metode beskikbaar) 
•  Gawe by die deure vandag ook vir die  
   Emeritusfonds (Klein boks).   
•  Gawes volgende Sondag by die deure  
   weer vir die Emeritusfonds. 
•  Vrywillige bydrae vir voertuigsekuriteit  kan  
   in die bussies gegooi word. 
•  Diensbeurte: Groep 20 en 21. 
 
 

DS. PIETER VD WALT - VERLOF 

Ds. Pieter en Marthie is vir 2 weke met verlof. 
 

 
ONDERSOEK NA MOONTLIKE 

OPRIGTING VAN ‘N GEBOU 
 

Die kerkraad het reeds in 2020 die groen lig 
gegee vir ‘n ondersoek na die moontlike 
oprigting van ‘n gebou om aan die gemeente 
se behoefte aan katkisasielokale en 
uitstalruimte vir die Kersmark te voldoen. 
Hierdie ondersoek word nou weer hervat en 
lidmate is welkom om insette hieroor te gee.  
 
Daar is ‘n groot grondplan in die Saal 
aangebring waar lidmate na die voorgestelde 
gebou kan kyk en insette kan lewer. Skakel 
met Theo Coetzee of Walter Plotz as u meer 
inligting wil hê. Nadat die ondersoek gedoen 
is, sal dit eers aan die kerkraad voorgelê word 
en dan aan die gemeente vir goedkeuring.  

 
VERJAARSDAE 

 

Baie geluk aan almal wat DV hierdie week 
verjaar! 

 

Sondag, 1 Mei 
Br Wynand Scholtz 
 
Maandag, 2 Mei 
Br Divan Greyling 

Sr Lien Kruger * 

Ds Koos Mouton 
Br Zak van Heerden 

Dinsdag, 3 Mei 
Sr Susan Velloen 
 
Woensdag, 4 Mei 
Sr Veronica van Wyk 
 
Donderdag, 5 Mei  

Sr Yvonne Coetsee * 

Sr Marlize van Deventer 
 
Vrydag, 6 Mei 
Jsr Lara Naude 
Sr Rita Venter 
 
Saterdag, 7 Mei 
Jsr Zara Bezuidenhout 
Sr Simoné du Toit 
Br Willie van Vuuren 
 

 * Lidmate met spesiale verjaarsdae - 75 jaar  

   en ouer 
 

 

OOSDOPPERFEES: 28 MEI 

Liewe gemeente, 

Ons is fluks besig met beplanning vir die 

aanbied van die Oosdopperfees die jaar! 

Vind vandag die Dankbaarheidsvorm waarop 

u asb skenkings asook u hulp met die fees 

kan aanbied asb. 
 

Ons vleiskomitee vra skenkings van 

beeste/geld vir aankope van vleis. Kontak 

gerus vir Anna Smith hieroor. 
 

Die Boeke-oase het ‘n groot behoefte aan 

storieboeke! 

 

Baie dankie vir u ondersteuning met hierdie 

projek! 

 
KENNISGEWINGBORD 

● Huis te huur buite Potch - Marinda 073 
141 6100. 
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● Groenwilgers: Woonstel te koop / te 
huur. Hannelie Pieters 082 740 3530. 

 
DANKIE 

Hiermee my dank en waardering aan die 

susters van die gemeente vir my pragtige 

ruiker en eetgoed wat ek van julle ontvang het 

met my verjaardag. Dit word opreg waardeer. 

Ook my dank aan een en almal wat my geluk 

gewens het. Waardeer dit baie. 

Griet du Preez 

 

 

D’KAR - APRIL 2022 KLERESKENKING - 

BAIE DANKIE! 

Ons as gemeente in D’kar wil u uit die diepte 

van ons harte bedank vir een en elk wat 

bygedra het met klere. Ons neem hierdie 

skenking nie ligtelik op nie. Ons sien dit as die 

Here wat sy kinders se harte aangeraak het 

om aan ons te dink. Hy het ons nie vergeet 

nie. Dit laat ‘n mens dink aan Paulus se 

woorde aan die Korinthiërs waar hy skryf dat 

so ‘n liefdesdaad mense rede gee om God te 

dank. Paulus skryf in 2 Korinthiërs 9:12: 

“Want die hulp van hierdie bediening voorsien 

nie net in die heiliges se behoeftes nie, maar 

lei ook tot 'n oorvloed van baie uitinge van 

danksegging aan God.” (2020 vertaling) Dit 

gaan swaar met die Joodse gemeente daar in 

Jerusalem en die gemeente hier in Korinthe 

aan wie Paulus skryf het ‘n geldelike bydrae 

wat hulle wil maak, en so gebruik die Here die 

gemeente in Korinthe om die Joodse 

gemeente tot dankbaarheid te bring. Dit is ‘n 

wonderwerk op sigself dat die heidene nou 

Jode help, en die Here word daaroor 

verheerlik. Nie net dit nie, in vers 14 sê 

Paulus, dit bring nou die Jode daartoe om vir 

daardie gemeente in Jerusalem te bid. So glo 

ek werk die Here tot vandag toe nog. Die een 

gemeente help die ander gemeente en dit 

bring laasgenoemde gemeente daartoe om 

die Here te dank en te loof vir hulle 

weldoeners, en nie net dit nie, hulle bid ook 

vir hulle weldoeners, en hoe sal die Here wat 

die inisieërder van dit alles is, sulke gebede 

nie verhoor nie. Dan eindig Paulus met die 

woorde: “ 15 Aan God die dank vir sy 

onbeskryflike gawe!” In D’kar het ons meer 

as 300 kinders wat gereeld die 

Sondagskoolklasse bywoon. Ons het 

onderwyseresse wat die kinders in groepe 

verdeel, die heel kleintjies tot en met die 

standerd sewes wat volgende jaar na die 

hoërskool toe gaan. Baie gou het hulle 

agtergekom hoe karig die kinders geklee is 

en hoe baie van hulle dieselfde klere oor en 

oor aantrek – vandaar het ons ons 

ondersteunende kerke hierby betrek, wat 

mildelik bygedra het, waaroor ons die Here 

nie genoeg kan dank nie. Ons bede is dat die 

Here u as ons weldoenders sal seën, want 

julle het dit nie net reggekry om ons te help 

nie, maar julle bring ons daartoe om die Here 

te dank en te loof oor julle, en die Here Self 

bring ons daartoe om vir julle te bid, en 

weereens bring dit ‘n mens voor die vraag te 

staan: Sal Hy wat die inisieërder van dit alles 

is sulke gebede nie verhoor nie? Van die dag 

toe die bokse aangekom het, het ek foto’s 

begin neem, almal was opgewonde oor die 

besending. My oudkollega was besonder 

behulpsaam met die reëlings rakende die 

uitsortering en verdeling van die klere in 

bondels. Dit was omtrent ‘n hele dag se werk. 

Daar was ‘n totaal van 35 bokse. Ons is in die 

besonder dankbaar teenoor mnr. Manie 

Strauss, ‘n sakeman in ons omgewing, wat 

altyd bereid is om met vervoer uit Suid-Afrika 

te help. Wanneer sy vragmotors terugkom 

Gantsi toe en daar is plek, help hy met 
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graagte. Dit was ‘n groot taak om alles uit te 

sorteer, maar een en elk wat daarmee 

gemoeid was het dit met oorgawe gedoen, en 

was dit beslis nie vir hulle moeite nie.  Ons 

bede is dat die Here deur hierdie skenking al 

die eer sal kry, omdat dit Hy is wat ons 

bymekaar bring om vir mekaar om te gee – 

soos Paulus in 2 Korinthiërs 9:15 sê: “ 15Aan 

God die dank vir sy onbeskryflike gawe!” So 

het die kinders die kerkgebou verlaat met 

elkeen wat iets in sy of haar hande het. Die 

ou mense het ook aan die beurt gekom, 

elkeen baie dankbaar oor hulle geskenke. Die 

Paasnaweek Die Paasnaweek was redelik 

bedrywig van Vrydag tot Sondag. 

Vrydagaand het ons die kruisiging van ons 

Here Jesus onder die vergrootglas geplaas, 

sy smarte ter wille van ons. Saterdagaand het 

ons die verskillende kore die geleentheid 

gegee om op te tree, maar o weë die reën 

wou nie saamwerk nie. 4 Toe die dreigende 

storm nader kom het ons maar besluit om te 

verdaag. Die Sondagoggend tydens die diens 

het ons ‘n goeie opkoms gehad. Die klem het 

geval op die opstanding van ons Here Jesus. 

Hy het waarlik opgestaan! Nagenoeg 90 

kinders het die erediens bygewoon. Om af te 

sluit, al ons dank aan ons Hemelse Vader wat 

aan ons die geleentheid gegee het om sy 

grootheid te beklemtoon in en deur ons Here 

Jesus Christus, en waar sy Woord verkondig 

word kom dit nooit leeg na ‘n mens toe terug 

nie.  

 

U broer in Christus, Hendrik du Plessis 

 
 
 
 
 
 
 

 

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: 

Susan Lourens en groep 9, Corné Geyer en groep 17, Gizelle Alberts en groep 27, asook Anneke 
Steenkamp en groep 35. 

 
 

                                               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. 
 

       SUSTERSAMEKOMS - DINSDAG,  10 MEI 

Liewe Susters. U word vriendelik uitgenooi na ons byeekoms op Dinsdagaand 10 Mei. 
Kom verkry insig in ‘n holistiese Bybelperspektief oor water, lewe en gesondheid deur 
mnr. Petrus Venter. Moenie dat die bietjie koue u verhinder om die geleentheid by te 
woon nie. Blok C se Susters sal vir ‘n bietjie warmte sorg.  
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TWEEDE KWARTAAL PROGRAM 

DATUM DAG TYD WIE WAT 

10 Mei Dinsdag 18:30 Blok C Sustersamekoms 

25-27 Mei Week 13:00 en 18:00 Naamlys Oosdopperfees - vleiswerk - etes 

28 Mei Saterdag 09:00 Almal Oosdopperfees 

5 Jun Sondag 18:00 Blok B Ouderlingverversings 

12 Jun Sondag 12:00 Blok A Nagmaalete 

 

OOSDOPPERTJIES 
 

 

RABBI DOEN DIT WEER! 
SESAREA-FILIPPI - Die gewilde Rabbi, Jesus het weereens sy bewonderaars 
sprakeloos van verbasing gelaat toe hy ‘n doofstom seun wat in die mag van ‘n bose 
gees was, genees het. 
Die Rabbi het pas van die Hermonberg afgekom, nadat Hy hom vroeër met drie van 
sy dissipels daar afgesonder het vir gebed.  Sy ander dissipels was ten aanskoue van 
‘n groot skare mense aan die stry met skrifgeleerdes toe Hy hom weer by hulle 
aangesluit het.  Dit blyk toe dat ‘n pa sy doofstom seun na die Rabbi gebring het om 
hom te genees.  In Sy afwesigheid het sy dissipels tevergeefs die gees uit die kind 
probeer dryf. 
Op daardie moment het die kind weer ‘n hewige aanval gekry en met skuim om die mond op die 
grond neergeslaan en rondgerol.  Dis toe dat die Rabbi met ‘n magswoord die seun genees het: “Jou 
stom en dowe gees, Ek gebied jou:  Gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaar nie!” 
Na ‘n hewige stuiptrekaanval en ‘n geskreeu het die seun stil gelê.  Die Rabbi, Jesus het hom 
opgehelp.  Die kind was gesond! 
 

Lees in Mar. 9: 14-29 hiervan.                      Bron: Die Bybelkoerant - Jaco Thom                 
 

BAIE DANKIE AAN ONS BORG VAN DIE WEEK! 
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