
PREEKBEURTE  IN JULIE/AUGUSTUS 2020     
   2 Aug Oggend Ds Dirk Laufs Aand Prof Callie Coetzee 

   9 Aug Oggend Prof Chris van der Walt Aand Prof Callie Coetzee 

 16 Aug Oggend Prof Albert Coetsee Aand Prof Callie Coetzee 

 23 Aug Oggend Prof Francois Muller Aand Prof Callie Coetzee 

 30 Aug Oggend Ds Koos Mouton Aand Prof Callie Coetzee 
  

  VAN ONS DIAKONIE 

KOLLEKTES: Vandag en elke Sondag: Onder die erediens vir 
Barmhartigheid.  
Vanoggend by die deure vir ons gemeente se Jeug 

Vanaand: Diens van Barmhartigheid en Kerkkas.  
Die spesiale kollektes in Augustus gaan vir:  

Sondag   2 Augustus vir ons gemeente se Jeug 

Sondag   9 Augustus Emeritaatsfonds 

Sondag 16 Augustus GKSA Sustentasiefonds 

Sondag 23 Augustus Deputate Jeugsorg 

Sondag 30 Augustus Teologiese Studentekas 
Kerklike bydrae en kollektes se inbetalings  

in die onderskeie rekeninge 
Lidmate word daaraan herinner om in hierdie grendeltyd u 
maandelikse kerkbydraes in te betaal in die Kerkraad se 
rekening.  Dui asseblief u naam, van, en wyknommer duidelik aan.  
Bydraes vir die diakonie asook die ander spesiale kollektes kan 
inbetaal word in die diakonie se rekening. Gee asb ŉ duidelike 
verwysing by u bydraes sodat dit korrek toegewys kan word.  
Besonderhede van die rekeninge  word in Op die Kerkwerf gegee. 
U kan u bydraes ook eenkant sit en dan in een bedrag bydra 
wanneer ons gewone eredienste weer voortgaan.  
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 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 
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Op die Kerkwerf 
Gemeenteblad van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom 

Jaargang  36,  nr 29 Sondag 2 Augustus 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 B7 en C1:  
Wyk B7 is vakant en wyk C1 is Nico Spaumer.  
Diakens: Wyke B7 is Gerhard Willemse en C1 is Corné Kruger.   
EREDIENSTE  Sondag Oggenddiens ds Dirk Laufs. 
                     Aanddiens prof Callie Coetzee 

  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 Ds Dirk 
Laufs, emerituspredikant van Alberton-Wes wat nou saam met sy 
vrou Ronel hier in Potchefstroom woon. Ons bid hom die seën van 
die Here toe op die prediking. 
 Die aanddiens word gelei deur prof Callie Coetzee. 
 
OGGEND:  Skriflesing: Matteus 13: 10 – 17. 
                   Fokus op Matteus 13: 11  
SING: Psalm 33: 1 en 7; Psalm 25: 2; Skrifberyming 9: 2 (Tema 8 – 1);   
           Psalm 20: 1 en 4. 
 
AAND: Skriflesing: Genesis 1 en 3; Johannes 3;  
             Kategismus: Sondag 3. 
SING: Psalm 103: 1, 2; Psalm 32: 1, 6; Psalm 51: 2, 3.  

KATEGESE 
Vandag Sondag 2 Augustus moet julle Les 17 en Psalm 27: 1A ken. 
Maandag 3 Augustus lees Hoofstuk 21 van Laat my lammers wei. 
Sondag 9 Augustus geen kategese.    
Kyk asseblief op bladsy 6 van Op die Kerkwerf vir die inligting 
tov kerklike bydrae en kollektes se inbetalings in die onderskeie 
rekeninge. 
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          LIEF   EN  LEED       
                    Izak van der Berg 083 310 4884 van Huis Eikelaan  
                    het die virus opgedoen en is in Mediclinic  
                    opgeneem. Ons dra hom en Corrie en hulle dierbares   
                    op aan ons hemelse Vader en bid hom genesing toe.  

Die kleinseun van Klaas en Malie Wyma en Mietsie Harman , 
Francois Wyma, het ook die virus opgedoen, maar dit gaan 
gelukkig reeds beter. Ons dank die Here vir sy genade.  

Marian Roscher 082 925 8432 het die afgelope week 
in Klerksdorp 'n operasie ondergaan om 'n vergroeisel 
aan haar nek en ruggraat te verwyder. Ons is baie 
dankbaar dat dit goed afgeloop het en dat sy tuis 
aansterk. 

Magda Viljoen 079 408 2835 is met kanker 

gediagnoseer en word Woensdag geopereer. 

Daarna sal die res van die behandeling volg. 

Ons bid haar en Hennie en hulle dierbares krag 

en genade toe vir die moontlike operasie en 

behandeling wat voorlê. 
Hermien van der Spoel 081 847 6809 is uit die 
hospitaal ontslaan en sterk aan by haar dogter Carolien.  
Ons bede is dat sy steeds meer haar kragte sal terug kry. 

Gerald Bezuidenhout, een van ons ouer lidmate in Huis 

Eikelaan Versorging is met Covid-19 gediagnoseer. Ons 

dink in ons gebede aan hom en sy kinders Lynette en 

Günther Drevin en familie. 

Ons hartlike gelukwensing aan Schalk en Mart-Mari Engelbrecht 
wie se baba verlede Sondag op Welkom gedoop is. Ons is baie 
dankbaar dat die sakrament bedien kon word en bid dat die Here 
hulle as gesin ryklik sal seën op die pad van sy verbond.  

Tilla Coetzee is die afgelope week deur die Trust van Huis 
Eikelaan in permanente hoedanigheid as bestuurder aangestel, 
nadat sy die afgelope maande waargeneem het. Baie hartlik geluk 
en baie sterkte vir die groot verantwoordelikheid en veeleisende 
taak, veral in hierdie moeilike tyd. 

Ons versoek 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  of  callie.coetzee@nwu.ac.za   
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Sonja Venter 072 776 3700 het die afgelope week weer 
chemoterapie ontvang. Ons dra haar en Tinus en hulle dierbares 
steeds op aan die genade van ons hemelse 
Vader. Mag Hy in sy almag die behandeling seën 
en volkome genesing gee.  
Ons neem ook vrymoedigheid om weer 'n 
beroep te doen op bydraes vir die 
fondsinsameling waarmee die breë kerkraad begin het om vir Tinus 
en Sonja te help met die hoë mediese uitgawes, aangesien sy nie oor 
'n mediese fonds beskik nie. Enige bydrae is welkom en kan in die 
rekening van die diakonie inbetaal word, waarvan die nommer in 
"Op die Kerkwerf" (Bladsy 4) verskyn. Dui asseblief net duidelik 
aan dat die bydrae bedoel is vir die MEDIESE HULPFONDS. Ons 
vra ook dat u die fonds bekendstel aan familie en kennisse buite ons 
gemeente wat moontlik in die vermoë is om 'n bydrae te kan maak. 
Die Here het hierdie projek tot sover ryklik geseën en ons bring aan 
Hom al die lof en dank dat Hy soveel van ons lidmate en 
persone/instansies buite ons gemeente in staat gestel het om 'n 
bydrae te maak of te beloof. Die uitgawes wat nog voorlê, is steeds 
baie hoog en ons bede is dat Hy steeds sal voorsien.  

 
IN MEMORIAM 

 
 

 

 

 

 

 

Ds Wout ten Haaf   Ds S P M Moshapo  Ds Pieter van der Walt  

Ons maak met leedwese die afsterwe bekend van Ds Wout ten 

Haaf, emerituspredikant van Lydenburg, ds S P M Moshapo, 

emeritus en ds Pieter van der Walt van Witrivier en betuig ons 

innige meegevoel met hulle dierbares. Mag ons troue Verbondsgod 

sy ryke vertroosting gee.  

Ds Pieter van der Walt was 'n neef van Magrieta Pelser van ons 
gemeente. Intussen het Ds Abie en Magrieta se skoondogter ook die 
koronavirus opgedoen. Ons dink aan hulle in ons gebede en bid vir 
spoedige en volkome herstel.  
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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  

     2 Aug Brechtje Jooste, Sol Plaatjiesstraat 131, 082 922 0181. Wyk E3 

    4 Aug Santa Meyer, Chopinstraat 17,  072 289 4378. Wyk A3 

    5 Aug Naldo Kent, Wallisstraat 8A,  071 511 7091. Wyk D2 

   Doane Vorster, Lanyonstraat 9,  018 290 5646. Wyk E1 

   7 Aug Adriaan Chambers, Vasco Villa 8,  072 787 7694. Wyk A7 

   8 Aug Fedde Bisschoff, Plot 164,  074 154 8734. Wyk E3 

 Mia Huisman, Mooiriviertuine 8,  084 592 1206. Wyk A6 
 

 
 

Omgewingspitkos 
Om die aard van God se onderskraging van sy skepping na te 
speur, raak ŉ verrykende ervaring as jy na aan die natuur in 
eenvoud leef. Dan word ŉ vermoë geskep om te kan weet hoe 
om natuurwerking te kan bestuur. Dan alleen hoor en sien jy 
hoe plante  en diere se maniere tot jou spreek. So spreek die 
aard van duiwe veral in die Bybel tot ons (vgl. Ps 74:19, Ps 
55:7, Hoogl 2:14, Matt 10:16). Beeld van skoonheid, reinheid, 
sagmoedigheid, weerloosheid en opregtheid. Geen wonder dat 
die Gees van God soos ŉ duif neergedaal het en dat die Kerk 
onder die beeld van ŉ duif voorgestel word.  
Vermy net die duif se domheid (Hos 7:11) in jou 
verantwoordelikheid teenoor ŉ gesonde omgewing.    

 

Die preke van elke Sondag, sowel as die oordenkings elke 
Dinsdag en Vrydagoggend word op WhatsApp en ook op die 
webwerf uitgestuur. Laat weet asseblief vir Malie 072 373 7361 
as u enige probleme ondervind om daarna te luister.  

 

  Ons gemeenteblad "Op die Kerkwerf" verskyn elke Sondag   
  elektronies op die webwerf www.gkpotchefstroom.co.za   
  As u egter weet van lidmate wat Op die Kerkwerf nie  
  elektronies kan ontvang nie laat weet ons. Dan kan ons  
  probeer om die harde kopie by hulle af te lewer.  
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Geagte Broeders en Susters,                                                                               Julie 2020 
 
Daar is baie lidmate wat steeds nie weet van die nuwe Afrikaanse Vertaling nie, en 

ander weer wat baie vrae het daaroor en ander wat stories gehoor het van ’n nuwe Bybel 

“sonder Christus in die ou testament”. Vir hierdie rede, en baie ander, bied die 

Bybelgenootskap van Suid-Afrika ‘n virtuele konferensie vir u aan. Baie moeite is deur 

die aanbieders van elke module gedoen om hulle gedeelte met groot sorg voor te berei 

en aan te bied. Ons vertrou dat dit van groot waarde sal wees vir die kenners sowel as 

ons, die gewone gebruikers en lesers van die Bybel. 
 
Kyk na die gedeeltes waarin jy meer belangstel eerste maar jy sal vind dat jy ook na die 

ander referate sal kyk om sodoende ‘n volle en ingeligte prentjie te kan vorm oor die 

nuwe opwindende Afrikaanse Vertaling:  
 
Die Bybel 2020 
Hier is die YouTube-skakel na die konferensie: https://youtu.be/mL8JT4IVosM    
  
Dit is so saamgestel dat jy al die video’s aaneen kan kyk of jy kan bloot op die tydslyn-

glybalkie aanskuif na watter lesing jy wil kyk. Elke lesing het ‘n ID-skyfie vooraan wat 

dit maklik maak om die begin van elke aanbieding te kry. Die Konferensie begin met ŉ 

inleidende video van Prof Bernard Combrink waarin hy elke deelnemer kortliks voorstel 

en dan begin elke spreker se aanbieding volgens die programorde. 
 
Neem asb kennis dat die onderskeie opnames verskil omdat sprekers dit self moes 

opneem met die toerusting waaroor hulle beskik het, maar dit beïnvloed geensins die 

kwaliteit van die inhoud van die konferensie nie. 
 
Ons vertrou dat jy alles hieruit sal put wat nodig is om die vertaling te ag en te takseer 

volgens die groot sorg, moeite, geld en goeie kontrole wat daarin gegaan het oor soveel 

jare. Ons glo verder dat God se Woord suiwer en duidelik uit die nuwe vertaling geput 

sal word en sien met groot verwagting uit na die vrystelling wat DV beplan word vir 29 

November 2020. 
 
Ons bid vir elke gemeente en vertrou die Here sal op Sy tyd ‘n einde bring aan die swaar 

tye waaraan ons onderwerp word agv die Covid19 pandemie.  
 
Christus liefde 
 
Hennie Dekker  Skakeldeputaat – Bybel dekker@biblesociety.co.za  
 
NS Baie dankie aan professor Bernard Combrink en sy gedugte span wat hierdie 

Vertaling oor meer as 10 jaar, met groot sorg gedoen het! 
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