Christelike Onderwyskommissie
Die Christelike Onderwyskommissie van ons kerkraad het besluit om
lidmate en veral ouers van tyd tot tyd deur kort artikels in te lig oor
geloof en onderwys. In 2017 en 2018 het die saak baie aandag geniet
toe ŉ organisasie gepoog het om alle geloof uit openbare skole te
verwyder. Dit is nodig om bietjie terug te gaan en te fokus op dit wat
elke Christengelowige oor die situasie behoort te weet. In 2003 het
die regering ŉ nasionale beleid oor religie in openbare skole aanvaar.
In hierdie beleid wat steeds geld,word onderskei tussen drie sake,
naamlik 1) religieuse onderrig, 2) onderrig in ŉ spesifieke geloof en
3) godsdienstige vieringe.
Vandag word net gefokus op die eerste saak, naamlik religieuse
onderrig. Die beleid bepaal dat alle kinders in openbare skole
religieuse onderrig moet ondergaan en dit is gewoonlik deel van die
vak Lewensoriëntering. Dit is belangrik om te weet dat hierdie
onderrig volgens die staat nie gefokus mag wees op ŉ spesifieke
geloof nie, maar leerlinge moet onderrig OOR alle gelowe. Dis dus
bloot op kennisvlak en leerlinge moet leer wat die kern leerstellinge
van die belangrikste gelowe in die wêreld is. Dis ŉ skoolvak en geen
“indoktrinasie” mag volgens die staat plaasvind nie en geen geloof
mag bó ŉ ander bevorder word nie. Dit beteken dat ook die
Christelike geloof nie in hierdie vak bevorder mag word nie.
Volgende keer word daar na die tweede aspek, naamlik onderrig in ŉ
spesifieke geloof gekyk. Daarna sal die rol van godsdienstige
vieringe aan die beurt kom en die laaste bydrae sal gaan oor die
onlangse hofsaak, implikasies hiervan vir die Christen-ouer en leerling en vir elke Christen vir wie verbondsonderrig belangrik is.
Ons beplan ook om mettertyd inligting oor onafhanklike (privaat)
skole en tuisonderrig deur te gee. Indien u meer inligting wil hê, vra
gerus die voorsitter van die CO-kommissie, Kobus Mentz.
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
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 A7 en C en D-wyke versorg vandag die tee en koffie
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Diensbeurte: Ouderlinge: Pieter Hugo E1 Jonker Venter E2, diakens wyk
E1 is Pieter Bouwsema en E2 is vakant.
Teeskink na die erediens: Susters van wyke A7 en C en D-wyke. Monique
de Klerk en wyksusters van die C en D-wyke.
Diens Huis Eikelaan om 15:30: Ouderlinge Chris van Ryssen A3 en Kobus
Havenga A4.
Bussiediens: Vandag ry Andries de Klerk 084 440 1661
Sondag 25 November ry Gert Kruger 072 314 5534

Goeiemôre broers en susters, kinders en besoekers

EREDIENS Albei dienste word gelei deur ds Ronald Bain
OGGEND: Skrifgedeelte: Nehemia 4: 1 - 23
Fokusgedeelte: Nehemia 4: 2
TEMA: Magteloos in die oë van die wêreld, maar kragtig deur die
Gees van God.
SING: Psalm 147: 1, 2; Skrifberyming 27: 1, 4 (Tema 12 - 2); Psalm 69: 1, 3;
Psalm 7: 1, 6; Psalm 138: 1, 3, 4.
AAND: Skrifgedeelte: Efesiërs 1: 15 - 23. Psalm 33: 1 - 9
Fokusgedeelte: Efesiërs 1: 19, 20. Dordtse Leerreëls 3 & 4: 12
TEMA: Weergebore deur die oneindige krag van die Heilige Gees
SING: Psalm 47: 1, 4; Psalm 121: 1, 4; Psalm 33: 1, 3, 5.
Kersprogram
Ons herinner aan ons kersprogram wat aangebied
sal word na die aanddiens. Daar sal mooi musiekstukke gespeel word en daar
sal ook samesang wees. Hoop
om julle daar te sien.

Dagboek
23 Nov: Gemeente-aand
en Hamburgerbraai
1 Des: Laaste Op die
Kerkwerf van dié jaar

LIEF EN LEED
Willem de Klerk sterk tuis aan na ŉ rugoperasie.
Ons is dankbaar dat die operasie ŉ sukses was.
Elean Coetsee van Huis Eikelaan SB 22 is in Mediclinic opgeneem
nadat sy verlede week haar been gebreek het en geopereer is. Ons
dink in ons gebede aan haar.
Frieda Theron het ŉ oogoperasie in Pretoria ondergaan. Ons dra
haar aan die Here se troue sorg op en bid haar sterkte toe

Kort boodskap van ds Ronald
Liewe gemeente, ons is naby aan die einde van 2018. ’n Mens kan dit
bykans nie glo nie. Daar was hartseer en beproewing vir baie van ons,
maar daar was ook groot vreugde en baie om voor dankbaar te wees.
Die Here het ons kragtig gedra in ons swaarkry en ook geseën in die
afgelope jaar. Daar het mooi dinge gebeur in ons lewens en ook in die
bestaan van ons gemeente. Ons is veral dankbaar vir die kosbare
werk wat Prof Callie hierdie jaar in ons gemeente begin doen het.
Ons mag hier aan die einde van 2018 waarlik bely dat die Here goed
is vir sy kinders.
Baie dankie vir al u liefde, begrip, ondersteuning, omgee en gebede.
Baie dankie vir u geduld met my gebreke. Dit is vir my en Karin en ons
kinders die mees besondere voorreg om die Here saam met u te mag
dien. Mag die Vader ons as sy gemeente opbou in alles wat Hom
behaag. Ons weet dat Christus sy kerk nooit in die steek sal laat nie,
want Hy het die mees onberekenbare prys vir ons betaal. Met
daardie vertroue sluit ons 2018 af en sien ons ook uit na 2019.
Ons gaan Dv eerskomende Dinsdag met verlof na Heroldsbaai toe.
Ons beplan om die 11de Desember terug te wees. Ons bid almal wat
ook bietjie gaan uitspan ’n veilige reis toe. Vir diegene wat nog nie
terug is voor die nuwe jaar nie: ’n geseënde kersfees en nuwe jaar
toegebid.
Met seënwense.
- Ronald, Karin en kinders.

VAN ALLES EN NOG WAT
KOLLEKTES: Vandag en volgende Sondag: Onder die erediens vir
Barmhartigheid. By die deure vanoggend vir Emeritaatsversorging.
Die kollektes vanaand in banke en by deure is vir GK Cachet.
Volgende Sondag se kollekte die oggend vir Uitdra van die Evangelie.
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Wil u Kosma/ Kospa wees??

Die laerskool Koningskinders is opsoek na ‘n bereidwillige wat
sy/ haar talente in die kampkombuis kan kom wys by die
jaarlikse kamp wat plaasvind tussen 29 Nov-6 Des 2018
Take van die kosma/kospa sluit in: Voorbereiding van
oggendete, middagete, aandete, tussen-in lekkernye, asook
laataand bederfies vir die groepleiers.
Indien u belangstel, skakel gerus:
Willem van der Meer- 073 021 6871
Prieur du Plessis- 071 686 4586
Monique de Klerk- 078 802 6478

HAMBURGERBRAAI
Die volgende gemeente-aand en hamburgerbraai

VRYDAGAAND

23 November 2018
Ons kuier gesellig saam vanaf 17:30 by die saal.
Vir 'n bestelling bel Johan du Plessis by die kerkkantoor
 018 294 4600 of Pieter by  082 923 1384
R 20 per hamburger. Dit bly 'n “winskoop”
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VAN ONS DIAKONIE

Ds Ronald gaan met verlof
Ds Ronald gaan met verlof van 20 November tot 11
Desember. In geval van nood of ernstige siekte moet u asb vir
Prof Callie Coetzee skakel. Sy nommer is op die voorblad van
Op die Kerkwerf. Indien daar enige ander sake is moet u
asseblief met u wyksouderling of met Johan du Plessis skakel.
Verf wat rondstaan
Indien iemand in ons gemeente dalk muurverf het wat oorgebly het
kan u dit gerus vir ons koster, Pieter Bouwsema, kom afgee. Daar is
iemand wat dit sinvol sal kan gebruik.
------------Gesamentlike dienste met Cachet
Ons verwelkom graag die lidmate van die Gereformeerde Kerk
Cachet by ons. Dis vir ons ’n voorreg en groot vreugde dat hierdie
twee gemeentes sulke mooi bande mag hê. Cachet het nog
oggenderedienste wat in Engels voortgaan deur die vakansie en daar
is heelwat lidmate daarby betrokke. Beide ons insamelings in die
aande gaan vir GK Cachet.

VERJAARDAE GEDURENDE DIE WEEK
Ons wens doop- en belydende lidmate wat gedurende
dié week verjaar baie geluk met jou verjaardag:
Bianca Terblanche, Jenkinstraat 2B,  076 124 8895. Wyk E3
Miriam Coetzee, Vyfhoekhoewe,  082 801 1510. Wyk B1
Christa Truter, Oudebrugweg 20  079 026 1049. Wyk B5
GKSA BEROEPENUUS
Beroepe ontvang • Ds SJB Lee (Hannes) van Ladybrand na Messina.
• Ds DJ Malan (Danie) van Uitschot na Piet Retief.
Beroepe aanvaar
• Ds RJ Pretorius (Rynhardt) van Buffeldoorns na Benoni as medeleraar.
19 Nov
23 Nov

Kerk se bankbesonderhede
Rekening naam:
Gereformeerde Kerk
Potchefstroom
Bank : ABSA Tomstraat
Rek.no 680 340 137

Inbetalings vir die Diakonie
Rekening naam:
Diakonie GK Potchefstroom
Bank: ABSA Tomstraat
Rek.no 680 280 002

Die Diakonie doen ŉ beroep op ons lidmate om mildelik by te dra vir
ons Barmhartigheidkollekte. Die vakansie staan voor die deur en ons
uitgawes word nie minder nie terwyl ons kollekte-inkomste wel minder
is tydens die vakansie.
DIAKONIE SE KOSKAS
Skryf asseblief hierdie op u inkopielys:
 Skottelgoedseep • Toiletpapier • Pasta • Beskuit
 Aanmaakkoeldrank
Baie dankie aan almal wat help om ons blikkieskos aan te vul. As
jy ŉ blikkie kos koop gooi maar ŉ ekstra een in die mandjie vir die
Diakonie. U kan enige ander nie-bederfbare kos ook skenk.

RESEPTEBOEK
As iemand enige tydskrifte by die huis het wat weggegooi gaan word,
skeur asb vir my die bladsye met die resepte uit. Ek is besig om ŉ
resepteboek saam te stel met eenvoudige resepte wat gemaak word met
bestanddele wat in die koskas is. As iemand lekker en ook ekonomiese
resepte het wat hulle by die huis voorsit, skryf dit asb vir my neer. Ek
wil dit graag bysit by my lêer. Onthou net om jou naam by te sit want
dit is vir my baie belangrik om die naam van die persoon by wie ek ŉ
resep kry, langs die resep te skryf. As ek klaar is met die l êer sal ek dit
saal toe bring sodat die mense wat belangstel, daarna kan kyk.
- Mandie de Klerk  082 709 8659
ADRESVERANDERING
Lidmate word versoek om, indien daar 'n verandering van adres of
telefoon/-selfoon/e-posadres is, dit aan te meld by
Johan du Plessis in die kerkkantoor 018 294 4600 of e-pos
kantoor@gkpotchefstroom.co.za

Inbetalings vir die Susters
Rekening naam:
Susters van die Gereformeerde Kerk
Potchefstroom
Bank: FNB Potchefstroom
Tjekrek. 627 805 92723
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Die Almanak van die GKSA is propvol inligting:
• Dagstukkies (lettertipe groter as dié van 2018)
• Gemeente-inligting. • Algemene-inligting
• NUUT: QR-skandering wat padaanwysings na kerkgeboue
op jou slimfoon toon. Slegs R84.00 per eksemplaar
(aflewering, posgeld en verpakking uitgesluit)
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