
PREEKBEURTE  IN MEI/JUNIE 2020 
    
31 Mei Oggend Prop Jonker Venter Aand Ds Ronald Bain 

  Dag van verootmoediging   

  7 Junie Oggend Prof Hennie Goede Aand Ds Ronald Bain 

14 Junie Oggend Prof Callie Coetzee Aand Ds Ronald Bain 
 

       Die redaksie van Die 
Gereformeerde Vroueblad  
het besluit om ons vrouens 

nog ŉ keer te bederf met ŉ   
                                               gratis digitale blad vir Juniemaand.  
Hier is die skakel na die blad:                                Lekker lees! Cobie Steyn 
 http://mydigitalpublication.co.za/gkvroueblad/junie2020/#1 

Liewe Susters 
INSAKE SUSTERSAAMTREK MAART 2021 
In die lig van die onsekerheid wat op hierdie stadium ervaar word 
vanweë die Covid-19 pandemie het ondergetekende in oorleg met die 
Redaksie van die Vroueblad, besluit om die Sustersaamtrek wat vir 6 
Maart 2021 beplan was, na Maart 2022 te verskuif.  
Die onsekerheid wat daar op hierdie stadium heers rondom die pad 
vorentoe, het verskeie vrae navore gebring (soos byvoorbeeld):  
1. Sal dit vir die Sustersaamtrekke moontlik wees om te vergader in 
Maart 2021?  

2. Sal die onderskeie streke waar Saamtrekke gehou gaan word betyds 
die nodige fondse bymekaar kan maak om ‘n Saamtrek aan te bied in 
Maart 2021?  

3. Wat gaan die finansiële impak van die inperking en gepaardgaande 
ekonomiese gevolge op ons kerke/sustersverenigings wees?  
Daarom is daar besluit om nie voort te gaan met die Sustersaamtrekke 
in Maart 2021 nie.  
Die reëlings vir die aanbieding van Saamtrekke vir Maart 2022 bly 
dieselfde soos vir Maart 2021. Dit gee die Sameroepers van die 
onderskeie Saamtrekke genoeg geleentheid om fondse bymekaar te 
maak vir die aanbieding van die Saamtrekke in Maart 2022. Die 
rotasielyste word dus net aangeskuif na die volgende jaar.  
Versoek: Voorstelle vir ‘n tema vir die Saamtrek Maart 2022 kan 
gestuur word na wymiedup@gksa.co.za  
Vriendelike groete    Dr Wymie du Plessis  Saamtrekkoördineerder 
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Op die Kerkwerf 
Gemeenteblad van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom 

Jaargang  36,  nr 20 Sondag 31 Mei 2020 

REDAKTEUR: RUDY VAN DER SPOEL   082 864 4422 

rudynell@telkomsa.net 
 

Eredienste: 09:30 en 18:00                           Hulpprediker: Prof Callie Coetzee 082 337 7951 
Kantoor  018 294 4600  Faks: 086 610 9283   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 by eredienste.  Ouderlinge van wyke D2 en D3:  
Wyk D2 is Banie Boneschans en wyk D3 is Kobus Mentz.  
Diakens: Wyke D2 en D3 is vakant.   
EREDIENSTE  Sondag Oggenddiens prop Jonker Venter 
                     Aanddiens ds Ronald Bain 

  Goeiedag broers en susters, kinders en besoekers 
Lidmate kan die preek op ons whatsapp-groep GK Potchefstroom preke 
en ook op internet www.gkpotchefstroom.co.za volg. 
Die Woordverkondiging word vanoggend waargeneem deur Prop 
Jonker Venter. Ons bid hom die seën van die Here toe op die prediking. 
Sondagaand word ŉ kategismuspreek van ds Ronald Bain uitgesaai.  
 

    PINKSTERSONDAG EN DAG VAN VEROOTMOEDIGING 

OGGEND EREDIENS (Verootmoedigingsdiens ingevolge KO Art 66) 

Lees:  DL 5: 1 - 3; Psalm 130: 1 - 8; Teks: DL 5: 1 - 3; Psalm 130: 1 - 8 

SING: Lofsang: Skrifberyming 20: 4, 6, 8 (Tema 9 – 6)Wetsang: Psalm 25: 8, 9 

 Skrifsang: Psalm 130:1, 2; Slotsang: Psalm 37: 18 - 21 

TEMA:  Wag op die HERE se goedertierenheid met 

               verootmoediging in die stryd teen die sonde! 

1. Ons staan in die genade van gemeenskap met God. 

2. Ons voer stryd teen die swakheid van die sonde. 

3. Ons stryd is nie in eie krag nie, maar deur God se genade. 
 
AAND: Skrifgedeelte: Genesis 4:1-16 

             Fokusgedeelte: Genesis 4:9-11 

             Heidelbergse Kategismus: Sondag 40 

TEMA: Bevry om te kan lewe! 

SING: Psalm 33: 1, 5, 11; Psalm 71: 1, 2, 9; Psalm 119: 7, 48, 62   

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmydigitalpublication.co.za%2Fgkvroueblad%2Fjunie2020%2F%231&data=02%7C01%7C%7C2877c0eb45984ad77e6b08d7fca218e3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637255646208537971&sdata=KfxxwV5Kk7%2FwbUj2%2BjVMbC6GnD1C2sX45EUeRLWVwMg%3D&reserved=0
mailto:rudynell@telkomsa.net
mailto:kantoor@gkpotchefstroom.co.za
http://www.gkpotchefstroom.co.za/
http://www.gkpotchefstroom.co.za/


Die bedieningskommissie het Vrydagmiddag vergader en die 
hele saak van die voortgang van gewone eredienste indringend 
bespreek in die lig van die toegewing van die regering se kant 
dat eredienste gehou mag word vanaf 7 Junie. Die regering het 
egter ook 'n hele aantal voorwaardes en vereistes gestel, soos o.a 
dat die getal nie meer as 50 mag wees nie, die sifting van 
lidmate, die ontsmetting van lokale tussen dienste, ens.   
Na indringende bespreking van alle aspekte en implikasies asook 
die veiligheid van ons lidmate van wie 'n hele aantal bejaard is, 
het die bedieningskommissie besluit om by die Kerkraad aan te 
beveel dat ons vir die huidige voortgaan met die reëling wat van 
die begin van die inperking gegeld het. 
Al die beperkende regulasies en implikasies maak dit eintlik 
onmoontlik om van die regering se toegewing gebruik te maak.  
Ons begryp dat baie van ons lidmate baie teleurgesteld sal wees 
oor die besluit, want ons smag daarna om weer as gemeente in 'n 
ware erediens saam te kom. Ons bede is steeds dat dit binne 
afsienbare tyd moontlik sal wees. 

   

         LIEF   EN  LEED                                         
                   Sarie Spaumer 082 735 3027 het Vrydag 'n knie-                     
                   vervangingsoperasie in Mooimed ondergaan. Ons dink  
                   aan haar en Nico in ons gebede en vertrou dat sy  
                   spoedig sal aansterk en sonder pyn sal kan loop.  
Bennie Du Plessis is die afgelope week in Mediclinic 
opgeneem. Ons bede is dat die Here die behandeling sal 
seën en bid hom en Wymie 083 575 5786 en hulle 
dierbares steeds die genade van ons hemelse Vader toe.  

 
Susan Nortjé 079 781 0499 is hierdie week in die 
Urologiese Hospitaal opgeneem waar verskeie toetse 
en scans gedoen word. Ons dink in besonder in ons 
gebede aan haar en Koos. 

GEBOORTE. Baie geluk aan Schalk en Mart-Mari 

Engelbrecht  083 555 9565 met die geboorte 

van hulle eersteling babaseuntjie. Hy is op 25 

Mei gebore en dis ŉ groot vreugde vir die 

familie. 
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Ons gebede gaan steeds uit na Sonja en Tinus Venter 072 776 3700  
dat die chemoterapie en bestraling wat sy moet ontvang deur die 
Here geseën sal word en Hy volkome genesing sal gee. Ons herinner 
u weer graag aan die FONDSINSAMELING waarmee 
die Breë Kerkraad begin het om hulle by te staan met 
die baie hoë mediese uitgawes. Enige bydrae is 
welkom. Dit kan in die rekening van die diakonie 
ABSA 680 280 002 inbetaal word, waarvan die 
nommer in "Op die Kerkwerf" verskyn. Dui asb net 
duidelik aan dat die bydrae bestem is vir die MEDIESE 
HULPFONDS. Ons vra ook dat u die fonds bekendstel by familie en 
kennisse wat moontlik in 'n posisie is om 'n bydrae te kan maak. Ons 
innige dank aan lidmate en ander instansies wat  reeds 'n bydrae 
gemaak of beloof het. Ons bede is dat die Here ook hierdie saak 
ryklik sal seën.  

Daar mag lidmate tuis siek wees van wie ons nie bewus is nie. Ons 

dra ook in besonder ons bejaarde lidmate aan die Here se troue 

sorg op, veral hulle in die versorgingseenhede. 

Ons versoek weer dat lidmate enige gevalle van siekte of ander 
besondere omstandighede onder die aandag sal bring van u 
wyksouderling/diaken en Prof Callie 082 337 7951. 
callie.coetzee@nwu.ac.za  Prof Callie het nou 'n permit ontvang wat 
hom toelaat om wel besondere gevalle te besoek.  
 

   VAN  ALLES  EN  NOG  WAT 
  
KATEGESE  

Ons versoek ouers dringend dat voortgegaan word om met hulle kinders 

die lesse te behandel soos op die kalender aangedui. 

Sondag 31 Mei moet julle Les 12 en Psalm 19: 2 ken.  

Maandag 1 Junie lees Laat my lammers wei. Hoofstuk 16. 

Sondag 7 Junie moet julle Les 13 en Psalm 21: 1 leer.  
---------------------- 

Dit is met groot spyt en hartseer dat ons moet 
bekendmaak dat die Totius Akademie, die primêre skool 
vir Gereformeerde onderwys, op 30 Junie om finansiële 
redes en 'n afname in die getal leerders, moet sluit. Ons 
gemeente was van die begin van die akademie baie nou 
daarby betrokke. 
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ATTESTAAT Ons het 'n attestaat gegee aan Schalk Willem 
Krüger, om in te handig by die "Messiah Reformed Church in 
Manhattan, New York. Dit is 'n gemeente van die United Reformed 
Church of North America met wie ons noue bande het. Ons bede is 
dat Schalk Willem daar 'n ware geestelike tuiste sal vind.  
Hy is die seun van Paul en Helena Krüger van ons gemeente.  
 

Ons gemeenteblad "Op die Kerkwerf" sal in hierdie tyd elke week 

elektronies op die webwerf verskyn www.gkpotchefstroom.co.za  
 

  VAN ONS DIAKONIE 

KOLLEKTES: Vandag en elke Sondag: Onder die erediens vir 
Barmhartigheid.  
Vanoggend by die deure vir die Totius Akademie.  

Vanaand: Diens van Barmhartigheid en Kerkkas.  
Volgende Sondag se deurkollekte is ten bate van ons Jeug.  

Lidmate word daaraan herinner om in hierdie grendeltyd asseblief 
u bydraes vir die diakonie  asook u kerklike bydraes  elektronies 
oor te betaal in die rekeninge waarvan die besonderhede in Op die 
Kerkwerf gegee word. Gee asb ŉ duidelike verwysing by u 
bydraes sodat dit korrek toegewys kan word.   

Daar is ook lidmate in ons gemeente wat in hierdie tyd geen 
inkomste het nie. Dit mag van die diakonie nog meer hulp vra as 
gewoonlik. Hou asb u wyksdiaken en/of die voorsitter van die 
diakonie Johan Viljoen 064 684 4606 op hoogte van enige behoefte in 
hierdie tyd. Ons is die een liggaam van Christus wat in sy liefde na 
mekaar moet omsien. 

Diakonie:  Diakonie GK Potchefstroom.  680 280 002  (ABSA) 

Kerkraad : Gereformeerde Kerk Potchefstroom.   680 340 137 (ABSA) 

Susters:     Susters van die Gereformeerde Kerk  Potchefstroom 

                  Bank: FNB Potchefstroom.  Tjekrek. 627 805 92723 
 

            Die volgende onderhoud op Pretoria FM met die      

            Redakteur van Die Kerkblad word op Sondag 7 Junie  

            tussen 07:45 en 08:00  uitgesaai. Lidmate kan daarna luister  

           op PretoriaFM104.2 MHz/106.6 MHz of TV Oudiokanaal 887.  
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  VERJAARDAE  HIERDIE  WEEK 

Die volgende lidmate word hartlik gelukgewens met  

hulle verjaardae hierdie week. Mag dit vir u en u  

dierbares ’n baie geseënde nuwe lewensjaar wees  

   31 Mei Leentjie van Jaarsveld, Deo Volente 31,  082 509 8040. Wyk B6 

  2 Junie Lourens du Plessis, Saddle Brooke 33,  082 335 2283. Wyk C1 

  3 Junie Magriet du Plessis, Plaas Palmietfontein,  076 151 4517. Wyk E4 

   Jan-Charl Venter, Meulstraat 4,  082 650 4058. Wyk B3 

  5 Junie Cornelia Chambers, Vegkoppiestraat 13,  082 780 4148. Wyk E3 

 Ds Harry Cilliers, Mareestraat 70,  072 430 6975. Wyk A7 

  6 Junie Annie Coetzee, Watsoniastraat 14,  082 300 7794. Wyk B7  

   Sanet du Plessis, Plaas Palmietfontein. Wyk E4 

 Koos Roos, Springbokstraat 9,  065 833 2500. Wyk B7 

 Suzette van Blerk, Beyers Naudelaan 38,  084 511 8435. Wyk B3   
Omgewingspitkos 

God het  die aarde aan die mens geskenk om ŉ  heerlike bestaan te 
maak tot Sy eer. Omdat alles aan die Here behoort en ek alles wat ek 
nodig het van God ontvang het, moet ek bewus van my omgewing se 
belang  leef. Ek hoef dus nie die natuur uit te buit of te besoedel  in 
ŉ poging om angsvallig vir myself te sorg nie. Soos Psalm 24 getuig,  
het alles in hierdie lewensruimte ŉ etiket op wat sê : Gemaak deur 
die Here. Daarbinne kan  dus ŉ veilige lewensbestaan gemaak word  
en vanuit God se genade  ŉ omgee vir ander en die natuur uitstraal. 
Met so ŉ omgaan met die skepping kan ons net groei in ons 
heiligmaking.   
 

Ons kerkkantoor by die kerk is gesluit tot nadere kennisgewing. 

Die kantoor het egter na Malie Wyma se huis geskuif en sy kan 

altyd by 072 373 7361 bereik word as u navrae het. Ook kan u 

berigte per e-pos stuur aan kantoor@gkpotchefstroom.co.za                                    

Die preke van elke Sondag, sowel as die oordenkings elke 

Dinsdag en Vrydagoggend word sowel op WhatsApp as op die 

webwerf uitgestuur. Laat weet asseblief vir Malie 072 373 7361 

as u enige probleme ondervind om daarna te luister.  
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