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Op die Kerkwerf 
Gemeenteblad van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom 

Jaargang  34,  nr 15 Sondag 13 Mei 2018 

REDAKTEUR: RUDY VAN DER SPOEL   018 294 3402 

rudynell@telkomsa.net  
Eredienste: 09:30 en 18:00                                      Predikant:  Ds Ronald Bain 082 339 0933 

Kantoor  018 294 4600  Faks: 086 610 9283    Pastorie: 018 293 2116  Karin Bain 082 532 1620 

Koster Pieter Bouwsema 082 923 1384      Orrelis: Magda Pelser-van der Merwe  079 872 2516  

E-posadres: kantoor@gkpotchefstroom.co.za                  Web: www.gkpotchefstroom.co.za 
  
Diensbeurte: Ouderlinge: Loffie Eloff B2, Frans Coetzee B3, diakens in 
wyke B2 en B3 is vakant. 
Teeskink na die erediens: Susters van wyke B5 en B6. Melissa Kent en 
Alta Hugo. Die Susters van dié wyke word gevra om te help. 
Bussiediens: Vandag ry Gert Kruger  072 314 5534 
 Sondag 20 Mei ry Terence Kent 072 617 7553 

 
Goeiemôre broers en susters, kinders en besoekers 

 

EREDIENSTE  Albei dienste word gelei deur ds Ronald Bain   
 
VOORBEREIDING SONDAG 
OGGEND: Skrifgedeelte: Levitikus 25:38-55 

Fokusgedeelte: Levitikus 25:42,54,55 

Tema: Vrygekoop deur die Here om Hom vir ewig te dien. 

SING: Ps. 107:1-3; Ps. 76:1,4,5; Ps. 81:1,4-6,11,12; Ps. 68:1,3,4 

 
 

AAND:  Skrifgedeelte: 1 Johannes 5:1-13; 
Hebreërs 11:1-6 
Fokusgedeelte: 1 Johannes 5:13. Hebreërs 
11:1 
Dordtse Leerreëls 1:11,12 
Tema: God se kinders kan seker wees 
daarvan dat hulle uitverkies is. 
SING: Ps. 46:1-3; Ps. 93:1-4; Ps. 111:1,4,5 
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Die volgende 6 uitgawes van Op die Kerkwerf  sal DV deur Attie Viljoen 

en Leana Mostert versorg word.  

As u iets wil plaas kan u met een van hulle in kontak kom. 

Leana Mostert by leanamostert2519@gmail.com 

Attie Viljoen by attiemviljoen@gmail.com 
 
 

 LIEF EN LEED 

Baie geluk aan Flip en Leana Mostert met die geboorte van ’n kleinkind die 

afgelope week. Ons is die Here saam met hulle baie dankbaar. 

VAN ALLES EN NOG WAT 
  
KOLLEKTES: Vandag en volgende Sondag: Onder die erediens vir 

Barmhartigheid. By die deure vanoggend vir Ekumenisiteit Jeug Londen 

Volgende Sondag se kollekte die oggend vir die Emeritaatsversorging.  

Die kollekte vanaand by deure is vir Instandhouding van die erediens 
------------- 

KATEGESE  

Vandag moet Les 13 en Psalm 48: 1 geleer word. 

Maandag lees Laat My lammers wei Hoofstuk 47 

Volgende Sondag geen kategese as gevolg van ons Nagmaal 

Woensdag om 14:15 vir Graad 8-10. 17:10 vir Belydenisklas by die pastorie.   
 
BYBELSTUDIES Ons weeklikse Bybelstudies is soos volg: 

Huis Eikelaan om 15:00 op Dinsdae 

Jongmense om 18:30 op Woensdae in Jeugkamer. 

Oggendbybelstudie Donderdae om 9:30 in konsistorie. 

Donderdagaande Daar sal geen Bybelstudie wees op eerskomende 

Donderdag om 9:30 in die konsistorie nie. 
Dinsdagaande van 18:30 tot 19:30. Bybelstudie vir ouers met klein kinders 

( 0 tot 10 jaar) Kontak Jonker Venter (082 566 3216) vir meer inligting. 
 

 VERJAARDAE GEDURENDE DIÉ  WEEK 

Ons wens doop- en belydende lidmate wat gedurende dié week 

verjaar baie geluk met hul verjaardag: 
Daar is dan weekliks 'n koördineerder wat in die tronk in gaan om 
die voltooide lessies te kry, nuwe lesse uit te deel en om 'n kort  

 

Streek: Suid-Asië 

Leier: President Abdulla  

Yameen Abdul Gayoom 

Bevolking: 376 000 

Christen: Minder as 1% 

Meerderheidsgeloof: Islam 

Regering: Presidensiële Republiek 

Ranglysposisie: 

“Dit is hoe dit is om in ŉ 100% Moslemland te woon.” 
Die Maledive, ŉ wêreldbekende vakansiebestemming, is ŉ plek van intense 

vervolging vir Christene. Uiterse druk in elke faset van die lewe is ŉ 

daaglikse realiteit vir die land se Christene, want hulle is haks met die streng 

vorm van Islam wat die land domineer, beide polities en kultureel. 

Geloofsvryheid is beperk, siende dat die “beskerming van geloof”, wat in die 

land se grondwet uiteengesit word, bloot verstaan kan word as die 

beskerming van Islam. Volgens die owerhede moet elke Malediver ŉ 

Moslem wees. Gemeenskappe van buitelandse Christene word fyn dopgehou, 

en daar is beperkings op samekomste, terwyl bekeerlinge vanaf Islam na 

Christenskap, die ergste vervolging ervaar. Hulle kry nie eers amptelike 

erkenning dat hulle in die land bestaan nie en kan geen kontak met die 

(hoofsaaklik Indiese en Sri Lankaanse) buitelandse kerke hê nie. 

Geopende Deure doen ŉ beroep op Christene wêreldwyd om die paar 

Malediviese gelowiges in die Maledive, en in naburige lande, in gebed op te 

dra. Gegewe hoe min Christene daar is, en die streng waarneming deur die 

regering, kan hulle nie ander gelowiges ontmoet nie en verlang daarom na 

geestelike voeding en samesyn.            Met dank aan Geopende Deure 

Suider-Afrika 
 

Die tafels is gedek en daar is koffie en tee in die saal 

Dit is ŉ wonderlike geleentheid om gesellig te verkeer. 

Ons vra dat nuwe lidmate ook kom om kennis te maak 

Susters van wyke B5 en B6 versorg vandag die tee en koffie. 

Wyksusters van B5 is Melissa Kent en B6 is Alta Hugo 
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13 Mei Adriaan Broodryk, Godwinstraat 1,  078 460 1321 

Jeanette Harding, Konawoonstel 3,  076 946 6142 

Annatjie Minnie, Mooirivier Versorging,  082 787 45839 

Lizaan Nortjé, Eleazerstraat 31 

Danie Walker, Goedehoopstraat 1,  082 335 6867 

14 Mei Zurich Terblanche, Jenkinstraat 2B,  083 968 6074 

15 Mei Ineke Bakker, 7de Laan Hollandia 29, Welverdiend,  

082 786 6820 

16 Mei Frans Drijfhout, Koepelsig 21,  082 577 1927 

17 Mei André Vorster, Paganinistraat 39,  083 532 4665 

18 Mei Melissa Kent, Deo Volente 6,  076 599 5159 

Ina Pelser, Van Graanstraat 20,  072 492 6272 

19 Mei Jan de Wetstraat, Meulstraat 20,  082 370 2665  

GEHOORSTUKKE VIR GEBRUIK IN DIE EREDIENS 

Gehoorstukke wat 'n mens soos oorfone op jou ore plaas is 
beskikbaar by ons koster Pieter Bouwsema. Hierdie apparate 
is van besondere hoë kwaliteit en help dat 'n mens alles 
tydens die erediens helder kan hoor.  

 

                    FOTOBORD  Nuwe lidmate word gevra om na die diens na                         

                        die saal te kom vir die neem van ŉ foto vir die fotobord. 

Melissa Kent sal die foto’s neem. 

CROSSROADS PRISON MINISTRIES SOUTH AFRICA  
Crossroads Prison Ministries (CPM) is 'n Amerikaanse organisasie met 
afdelings in vele lande oor die wêreld. In Suid-Afrika staan hulle bekend as 
Crossroads Prison Ministries South Africa. Hulle hoofkantoor is in Pretoria. 
Hierdie kursus is alreeds by heelwat tronke begin oor die land o.a. 
Pietersburg, Brits en Bloemfontein. Die kursus is ook reeds vir ongeveer 
twee jaar hier in Potchefstroom.  
CPM bestaan uit heelwat kursusse wat op mekaar volg. Studente wat 
aansoek doen vir die kursus begin by die begin en werk deur 'n spesifieke 
hoeveelheid lesse om 'n kursus te voltooi. Elke les bestaan uit 'n les met 
kort invul vragies en enkele langer vrae en 'n 'roadmap'. Die roadmap 
bestaan uit verskillende Bybelgedeeltes wat handel oor dieselfde tema, wat 
daagliks gelees kan/moet word.  

 
Bybelstudie met die studente in die gevangenis te hou. Ons is op die oomblik 
op soek na 'n manspersoon wat geroepe voel om hierdie bediening te doen. 
Stel jy miskien belang?  
Ons is ook nog op soek na instrukteurs, man of vrou, wat weekliks of twee-
weekliks lesse kan merk. 'n Breedvoerige handleiding word verskaf. Die les 
en roadmap wat hy/sy ontvang, moet gemerk word en kort 
opmerkings/bemoedigings moet bygeskryf word. Verder word net verwag 
om vir die gevangenis 'n brief te skryf vir verdere lering en bemoediging en 
persoonlike kommunikasie. Dit vat ongeveer twee ure van 'n instrukteur se 
week. Jy hoef nooit persoonlik in te gaan in die tronk nie en jy kan rustig 
evangelisasie doen in jou eie huis. Ons het graag nog hande nodig. Die 
enigste nadeel is dat dit meestal in Engels gedoen moet word.  
As jy die gawes in jouself sien om in hierdie bediening te kan bedien, kom 
vra gerus vir verdere besonderhede. Reinhart Boersema - 0711 49 6649. 

VERSOEK VAN DIE JEUG 

Is daar nie iemand in die gemeente wat vir die gemeente 'n tafeltennisblad 

wil skenk nie. Ons as jeug is graag op soek na een. 
 

DIAKONIE SE KOSKAS 

Baie dankie aan almal wat gehelp het om ons blikkieskos aan te vul. 
Blikkieskos: boeliebief, tamatie en uiesmoor, pitmielies, 
soetmielies, tuna, sousboontjies en ander blikkies. As jy ‘n 
blikkie kos koop gooi maar ŉ ekstra een in die mandjie vir die 
Diakonie. Jy kan die nie-bederfbare produkte in die wit krat in 
die saal sit. 
Ons het heelwat uitgedeel en dit lyk of ons nooit te veel daarvan sal hê nie. 
 

     GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL 
 
Ons gemeente-ete is DV 20 Mei 2018. 
Koos en Susan Nortjé gaan vir ons ŉ paar heerlike 
verskillende potjies voorberei. 

Johan du Plessis sal die besprekings  

behartig in die kerksaal of telefonies by 018 294 4600.   

Die koste is R 30 per persoon. 

Bring u eie bord en eetgerei en iets om te drink.  



 

13 Mei Adriaan Broodryk, Godwinstraat 1,  078 460 1321 

Jeanette Harding, Konawoonstel 3,  076 946 6142 

Annatjie Minnie, Mooirivier Versorging,  082 787 45839 

Lizaan Nortjé, Eleazerstraat 31 

Danie Walker, Goedehoopstraat 1,  082 335 6867 

14 Mei Zurich Terblanche, Jenkinstraat 2B,  083 968 6074 

15 Mei Ineke Bakker, 7de Laan Hollandia 29, Welverdiend,  

082 786 6820 

16 Mei Frans Drijfhout, Koepelsig 21,  082 577 1927 

17 Mei André Vorster, Paganinistraat 39,  083 532 4665 

18 Mei Melissa Kent, Deo Volente 6,  076 599 5159 

Ina Pelser, Van Graanstraat 20,  072 492 6272 

19 Mei Jan de Wetstraat, Meulstraat 20,  082 370 2665  

GEHOORSTUKKE VIR GEBRUIK IN DIE EREDIENS 

Gehoorstukke wat 'n mens soos oorfone op jou ore plaas is 
beskikbaar by ons koster Pieter Bouwsema. Hierdie apparate 
is van besondere hoë kwaliteit en help dat 'n mens alles 
tydens die erediens helder kan hoor.  

 

                    FOTOBORD  Nuwe lidmate word gevra om na die diens na                         

                        die saal te kom vir die neem van ŉ foto vir die fotobord. 

Melissa Kent sal die foto’s neem. 

CROSSROADS PRISON MINISTRIES SOUTH AFRICA  
Crossroads Prison Ministries (CPM) is 'n Amerikaanse organisasie met 
afdelings in vele lande oor die wêreld. In Suid-Afrika staan hulle bekend as 
Crossroads Prison Ministries South Africa. Hulle hoofkantoor is in Pretoria. 
Hierdie kursus is alreeds by heelwat tronke begin oor die land o.a. 
Pietersburg, Brits en Bloemfontein. Die kursus is ook reeds vir ongeveer 
twee jaar hier in Potchefstroom.  
CPM bestaan uit heelwat kursusse wat op mekaar volg. Studente wat 
aansoek doen vir die kursus begin by die begin en werk deur 'n spesifieke 
hoeveelheid lesse om 'n kursus te voltooi. Elke les bestaan uit 'n les met 
kort invul vragies en enkele langer vrae en 'n 'roadmap'. Die roadmap 
bestaan uit verskillende Bybelgedeeltes wat handel oor dieselfde tema, wat 
daagliks gelees kan/moet word.  

 
Bybelstudie met die studente in die gevangenis te hou. Ons is op die oomblik 
op soek na 'n manspersoon wat geroepe voel om hierdie bediening te doen. 
Stel jy miskien belang?  
Ons is ook nog op soek na instrukteurs, man of vrou, wat weekliks of twee-
weekliks lesse kan merk. 'n Breedvoerige handleiding word verskaf. Die les 
en roadmap wat hy/sy ontvang, moet gemerk word en kort 
opmerkings/bemoedigings moet bygeskryf word. Verder word net verwag 
om vir die gevangenis 'n brief te skryf vir verdere lering en bemoediging en 
persoonlike kommunikasie. Dit vat ongeveer twee ure van 'n instrukteur se 
week. Jy hoef nooit persoonlik in te gaan in die tronk nie en jy kan rustig 
evangelisasie doen in jou eie huis. Ons het graag nog hande nodig. Die 
enigste nadeel is dat dit meestal in Engels gedoen moet word.  
As jy die gawes in jouself sien om in hierdie bediening te kan bedien, kom 
vra gerus vir verdere besonderhede. Reinhart Boersema - 0711 49 6649. 

VERSOEK VAN DIE JEUG 

Is daar nie iemand in die gemeente wat vir die gemeente 'n tafeltennisblad 

wil skenk nie. Ons as jeug is graag op soek na een. 
 

DIAKONIE SE KOSKAS 

Baie dankie aan almal wat gehelp het om ons blikkieskos aan te vul. 
Blikkieskos: boeliebief, tamatie en uiesmoor, pitmielies, 
soetmielies, tuna, sousboontjies en ander blikkies. As jy ‘n 
blikkie kos koop gooi maar ŉ ekstra een in die mandjie vir die 
Diakonie. Jy kan die nie-bederfbare produkte in die wit krat in 
die saal sit. 
Ons het heelwat uitgedeel en dit lyk of ons nooit te veel daarvan sal hê nie. 
 

     GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL 
 
Ons gemeente-ete is DV 20 Mei 2018. 
Koos en Susan Nortjé gaan vir ons ŉ paar heerlike 
verskillende potjies voorberei. 

Johan du Plessis sal die besprekings  

behartig in die kerksaal of telefonies by 018 294 4600.   

Die koste is R 30 per persoon. 

Bring u eie bord en eetgerei en iets om te drink.  

 


