
   VERJAARDAE  HIERDIE  WEEK 

Die volgende lidmate word hartlik gelukgewens met hulle verjaardae. 
Mag dit vir u en u dierbares ŉ baie geseënde nuwe lewensjaar wees  

  13 Okt Rita Cilliers, Mareestraat 70,  083 453 9226. Wyk A7 

       Carina Viljoen, Plot 227, Oudedorp,  079 079 2432. Wyk A7 

  14 Okt Chris van Ryssen, Huis Eikelaan S 22,  083 264 3214. Wyk B4 

     Nelis Jacobs, Plaas Witpoort. Wyk E2 

  VAN ONS DIAKONIE 

KOLLEKTES: Vandag en elke Sondag: Onder die erediens vir 
Barmhartigheid. Vanoggend by die deure vir die Emeritaatsfonds 
Vanaand: Diens van Barmhartigheid en Kerkkas.  

Die spesiale kollektes in Oktober gaan vir:  

Sondag   4 Oktober Emeritaatsfonds 
Sondag 11 Oktober  Emeritaatsfonds 
Sondag 18 Oktober Bybelverspreiding 
Sondag  25 Oktober Thusofonds 

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 hier onder gegee.  
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. 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 
 
ALMANAK VIR 2021 
Almanakke vir 2021 kan bestel word by: 
Pieter 082 923 1384, Malie 072 373 7361 of die 
Kerkkantoor 018 294 4600 voor 19 Oktober.  
Koste R90 betaalbaar by bestelling of by afhaal   
(vanaf 11 November). 

 

 

Op die Kerkwerf 
Gemeenteblad van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom 
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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 B3 en B4: Wyk 
B3 Frans Coetzee en wyk B4 is Nico Malan.  
Diakens: Wyke B3 Willem van Heerden en B4 is Jan de Vos.  
EREDIENSTE  Oggend Prof Albert Coetsee 
            Die whatsapp-diens vanaand deur 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 diens vanoggend word waargeneem deur prof Albert Coetsee. 
Ons bid hom die seen van die Here toe op die prediking.  
 
OGGEND: Skriflesing: Prediker 11: 1 - 6 
                  Fokus: Prediker 11: 5 
TEMA: Neem brawe maar verstandige risiko's al is die Here se                  
            weë onbekend... 
SING: Psalm 107: 1, 10, 18 (lofpsalm);  Psalm 9:7 (na 
geloofsbelydenis); Psalm 25: 2, 3, 4 (na wetlesing); Psalm 139: 6, 8 
(na Skriflesing); Psalm 126: 1, 2, 3 (slotsang). 
 
AAND: Skriflesing: Filippense 2. 
              Kategismus: H K Sondag 13.  
SING: Psalm 66: 1 en 2; Skrifberyming 8: 4 en 5 (Tema 5 - 3);   
            Skrifberyming 24: 2 en 7 (Tema 1 - 1). 
 
Die Breë Kerkraad vergader vanoggend na die diens in die saal.  
 
EREDIENSTE Ons sal u op hoogte hou wanneer die aanddienste 
ook weer normaal kan voortgaan.  
Onder inperking vlak 1 hoef u nie meer te bespreek om ŉ erediens 
by te woon nie. 

mailto:rudynell@telkomsa.net
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                 LIEF EN LEED 

                                Faans Steyn 084 402 9394 word DV vroeg   
                                Woensdag 14 Oktober opgeneem in die   
                                Donald Gordon Mediclinic in Johannesburg 
vir vooraf ondersoeke en dan ŉ operasie Donderdagoggend. Dit is 
'n groot operasie wat 6 tot 7 ure kan duur en Faans sal 12 tot 14 
dae in die hospitaal moet bly. Faans moet ook Maandag hier plaaslik 
'n Covid-toets laat doen.  Mag die Here Faans en Ina in sy liefde en 
genade toevou in hierdie tyd en in sy almag ook genesing gee.   

Ds Abie Pelser 082 921 5514 is die afgelope 
week in die hospital opgeneem. Ons bede is  
dat hy spoedig en volkome sal herstel. 

Magrieta Pelser 082 921 5514 sterk intussen 
in die versorgingseenheid van Eikelaan aan 
na haar heupvervanging. Ons bede is dat die Here die herstelproses 
verder sal seën. 

Wynand Putter 082 853 8422  moes Donderdag 
ŉ noodoperasie ondergaan nadat hy ŉ ernstige 
wond aan sy been opgedoen het. Ons bede is dat 
hy spoedig sal herstel.  
 

Ons dink steeds aan Magda Viljoen 
079 408 2835 en Hennie en die dogters Carina 
en Anelri in ons gebede. Mag ons troue 
Verbondsgod die behandeling ryklik seën.  

Ons gebede gaan ook steeds op tot ons hemelse 
Vader vir Sonja en Tinus Venter 072 776 3700 
en ook vir Sonja se pa wat ook met kanker 
gediagnoseer is. Sonja het die afgelope week 

weer chemoterapie ontvang. Mag die Here hulle in sy liefde en 
genade toevou in hierdie tyd en in sy almag ook genesing gee.  

Ons doen ook weer ‘n beroep op bydraes vir die fonds waarmee die breë 
kerkraad begin het om vir Tinus en Sonja te help met die hoë mediese 
uitgawes. Enige bydrae is welkom en kan in die rekening van die diakonie 
inbetaal word waarvan die nommer in Op die Kerkwerf verskyn. Ons vra 
ook dat u die fonds bekendstel by kennisse en familie buite ons 
gemeente wat moontlik ‘n bydrae kan maak. Ons innige dank aan die 
lidmate en persone/instansies buite ons gemeente wat reeds ‘n bydrae 
gemaak of beloof het. 
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Dit is vir my ŉ behoefte van die hart om my innige dank 
uit te spreek teenoor ons hemelse Vader dat ek sodanig 
kon herstel om DV weer met my werk te kan voortgaan. 
Ook my grootste dank en waardering teenoor die 
kerkraad en gemeente vir u besondere begrip in hierdie 
tyd, al die oproepe, goeie wense, meelewing en gebede 
wat my versterk het. Mag ons troue Verbondsgod ons ook verder as 
gemeente dra en vashou en op sy tyd die dienskneg stuur wat Hy 
hier wil gebruik om sy kudde voltyds te versorg.  
 
  
 Ons maak met leedwese die afsterwe bekend van Prof 
 Bert Floor, op 6 Oktober in die ouderdom van 97 jaar.  
 Mag ons hemelse Vader sy dierbares ryklik vertroos in  
 hierdie tyd. Die troosdiens is Woensdagoggend om  
 11:00 in die kerkgebou van GK Bultgemeente.  
 Prof Bert Floor, emeritusprofessor van die TSP was  
 sendeling vir die Christelijke Gereformeerde Kerk (Nederland)  
 1961-1964, professor Hammanskraalse Teologiese Skool 1965-1977,   
 en professor by die Teologiese Skool Potchefstroom 1978-1988.  

 

  VAN DIE KERKRAAD 
 
KATEGESE:  Katkisasie vir die katkisante van Graad 10 en 11 
Woensdagmiddag in die Ou Kerkie gaan voort . Die katkisasie vir die 
dooplidmate op Sondae, sal weer volgende jaar hervat. Aangesien 
daar slegs twee lesse vir hierdie jaar oor is, word die ouers versoek 
om die katkisasie vir hierdie jaar tuis af te handel.  
Vandag Sondag 11 Oktober moet julle Les 23 en Psalm 33:2 ken. 
Maandag 12 Oktober lees Hoofstuk 28 van Laat my lammers wei. 
Sondag 18 Oktober moet julle Les 24 en Psalm 33:5 leer. 
--------------- 
Die Bybelstudie by Huis Eikelaan vind DV plaas op 
Dinsdagmiddag 13 Oktober om 15:00 in die saal. 
Die Kerkblad is in die saal beskikbaar vir intekenare om af te haal.   

PREEKBEURTE  IN Oktober 2020 
 11 Okt Oggend Prof Albert Coetsee Aand Prof Callie Coetzee 

 18 Okt Oggend Prof Naas Ferreira Aand Prof Callie Coetzee 

 25 Okt Oggend Ds Dirk Laufs Aand Prof Callie Coetzee 

            Die volgende onderhoud op Pretoria FM met die      

            Redakteur van Die Kerkblad word DV op Sondag 18 Oktober  

            tussen 07:45 en 08:00  uitgesaai op oudiokanaal 887. 
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Baie kerke het die praktyk om beloftes van bydraes te in by lidmate. 
So ’n praktyk is aan te beveel, aangesien die kerkraad so met meer 
sorg kan begroot.  
MOET DIE DIAKEN MY BYDRAE KOM HAAL? – Die sorg oor bydraes 
is die ampswerk van die ouderlinge. Voorts behoort die lidmaat self sy 
bydrae na die kerk te bring (vgl. Deut 12:5, 6, 11). Dit is gesonde 
praktyk om vir die diakens wel inligting oor bydraes te gee sodat hulle 
betyds ’n aanduiding kan kry van waar nood heers en die probleem 
vroegtydig kan aanspreek.  
KAN ’N KERKLIKE BYDRAE MET ’N AFTREKORDER OF DEBIET-
ORDER AFGEDRA WORD? – Sommige kerkrade het die praktyk op 
versoek van lidmate ingevoer om betaling deur middel van bogenoemde 
stelsel te fasiliteer. Dit vergemaklik wel die vordering van bydraes en 
hou dit op ’n gereelde basis. Dit is egter ’n koue en kliniese praktyk. 
Sou dit nie veel beter wees om jou bydrae in ’n huisgodsdiens saam met 
die gesin te besluit en deur te gee onder Skriflesing en gebed nie?  
WAT VAN KOLLEKTES? – Kollektes of bydraes vir barmhartigheid kan 
ook as deel van my tiende beskou word (vgl. Deut 14:28, 29). Dit is 
keurige praktyk om te begroot vir die weeklikse kollektes, die regte 
denominasies vooraf by die bank te kry (selfs maandeliks vooruit) 
eerder as om op ’n Sondag na willekeur by te dra deur vinnig in die 
beursie te krap en te sien wat daar is. Waar deurkollektes geïn word, 
kan kerkrade meer doen om betyds en vooraf inligting deur te gee wie 
en wat sal baat by die inkomste. Dit is ook ’n vorm van kerklike bydrae 
wat so afgedra word.  
’N SAAK VAN GELOOF – Ten diepste bly die gee van ’n keurige 
kerklike bydrae ’n saak van die geloof en die gewete. Let op Maleagi 
3:10 – “Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe en sodat daar 
iets te ete in my huis kan wees, en toets My hierin, sê die Here die 
Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal 
oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie.” 
Dit vat geloof om God op sy Woord te neem en die volle tiende te bring ...  
HOE ’N GROOT GEMEENTE IS UITEINDELIK ’N LEWENSVATBARE 
GEMEENTE? – Dit sou ’n blye dag wees as al die lidmate die dag ’n 
keurige kerklike bydrae lewer! As 20 lidmate egter argumentsonthalwe 
5% van hulle besit as ’n bydrae gee, kan hulle alreeds ’n predikant 
onderhou op dieselfde lewensvlak en –gehalte as die deursnee lidmate. 
’n Volgende 10 sou die ramings kon onderhou, nog 10 die geboue en 
administrasie, ’n volgende 10 die kerk se roeping na buite bekostig, en 
nog 10 voorsorg tref vir uitbreiding. Sestig bydraende lidmate of 
gesinne kan dus al ’n lewensvatbare en lewenskragtige gemeente wees! 
Het ons nie tog maar meer daadkrag en geloof nodig nie?   
Bylae in Op die Kerkwerf. Met dank aan Die kerkblad en ds BCG Fourie 
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My kerklike bydrae 
 

Ds. BCG Fourie 
 
 

y kerklike bydrae is veronderstel om in alle opsigte ’n dankoffer 
te wees. Ek moet dit van harte en gewillig gee, aan God, as ’n 
sigbare en tasbare getuienis van my godsdiens. Dit is jammerlik 
dat juis die vrywillige bydraes uit dankbaarheid in soveel kerke 

’n tameletjie is en word, want die saak van die bydraes veroorsaak 
dikwels ’n onnodige wroeging en stryd!  
Aan die eenkant is daar die lidmaat wat hierdie geld mis, wat soms uit 
pure nalatigheid of eiewilligheid, dikwels met ’n handvol selfregverdiging, 
nie ’n bydrae gee nie. Aan die anderkant is daar ouderlinge wat net met 
groot moeite en vrees vir stryd, ook met deernis vir lidmate met wie dit 
opvallend swaar gaan, hierdie saak aanroer.  
Ou-Testamentiese agtergrond 
Ons praktyk van kerklike bydraes kom uit ’n eeue-oue offerpraktyk in 
die Ou Testament, selfs nog ouer as die voorskrifte in die Wet van 
Moses. Kain en Abel het al hulle offers gebring (Gen 4:1-5) uit hulle 
leefwêreld en opbrengs. Noag (Gen 8:20, 21) het sy dankoffer gebring. 
Abraham het ’n offer van tiendes aan Melgisedek aangebied (Gen 14:18-
20) en Jakob het belowe om ’n tiende van alles wat die Here aan hom 
gee, as ’n dankoffer terug te gee (Gen 28:22).  
Die gee van tiendes uit die opbrengs en uit die individu se besit word in 
die Mosaïese wette vasgestel (Lev 27:30-33; Num 18:21-32; Deut 12:5-
18; 14:22-29). Sonder om in fyn besonderhede hierop in te gaan, die 
volgende:  
 Die tiendes is uit die opbrengs van die individu se arbeid gegee. 
 Die tiendes is by die sentrale heiligdom afgedra. 
 Die tiendes was nie die enigste offers wat die Israeliete gebring het 

nie! 
 Die Leviete, en so die priesters ook, het van hierdie tiendes geleef. 
 Gemeenskap van die gelowiges is aangewakker deur die bring van 

tiendes, want hulle moes sekere van die tiendes as families en ook 
saam met die Leviete en priesters by die heiligdom eet. 

 Barmhartigheid is verleen aan armes, weduwees ensovoorts, by wyse 
van die tiende wat elke derde jaar (elke derde tiende) in die plaaslike 
gemeenskap afgedra is (Deut 14:28, 29). 

 In die koningstydperk moes die volk ’n tiende aan die koning afdra, 
wat weer verantwoordelikheid geneem het vir die onderhoud van die 
heiligdom. 
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Wanneer die volk nie die tiendes gebring het nie, was dit ’n teken van 
afvalligheid, eiewilligheid en growwe ondankbaarheid teenoor God (Mal 
3:7-12). God het sy toorn hieroor belowe. 

Nuwe-Testamentiese praktyk 
In die Nuwe Testament val die klem op die vryheid van die gelowige 
(vgl. Rom 14), ook met betrekking tot dit wat hy/sy as ’n offer gee (so 
alreeds deur die kerkvader Irenaeus verklaar). In Matteus 23:23 en 
Lukas 11:42 veroordeel Jesus juis die puntenerigheid van die Fariseërs 
wat tiendes van kruisement en wynruit gee, maar juis die geregtigheid 
en die liefde vir God verontagsaam. Hy sê: “Juis hierdie dinge moet ’n mens 
doen en die ander nie nalaat nie.” Die klem in sy woorde val op geregtig-
heid en liefde, waaraan die “ander dinge” ondergeskik gestel word.  
In Nuwe-Testamentiese lig word die dank van die gewer nog meer 
beklemtoon, wat sy gawe van harte en gewillig gee (vgl. Hand 4:34). 
Deur hierdie gawes word voorsorg getref vir die onderhoud van die 
dienaars van die evangelie (honor en honorarium in 1 Tim 5:18; vgl. ook 
Fil 4:10-20 en 1 Kor 9:13, 14). In 3 Johannes word dit juis as sondig 
uitgemaak dat iemand in die gemeente die onderhoud en sorg van die 
evangeliedraers wil verhinder. 

Praktiese oorwegings 
In die res van hierdie artikel word praktiese oorwegings belig met 
betrekking tot die gee van my kerklike bydrae.  
TOT EER VAN GOD – My gesindheid waarmee ek gee moet beheers 
word deur die eer wat ek aan God wil gee. My bydrae is praktiese eer 
aan God, praktiese godsdiens in my plaaslike kerk. In die plaaslike kerk 
moet die lig nie verhinder word om te skyn nie. In die lig hiervan is ’n 
afknyp-bydrae of nalatigheid sonde en aantasting van die eer van God. 
Om nie te wil teruggee van dit wat God aan my gee vir my 
lewensonderhoud en optrede in hierdie wêreld nie, is growwe 
ondankbaarheid.  
NOG VOORDAT EK BEGIN LEEF – Die Israeliete moes eers hulle 
tiendes afdra voordat hulle enigiets van die opbrengs vir hulle eie 
lewensonderhoud kon aanwend (Lev 23:14). Dieselfde geld van ons 
kerklike bydraes. Die bydrae moet eerste en eers afgedra word 
voordat my persoonlike begroting in werking gestel word. Die bydrae 
vorm nie maar net deel van die begroting nie, maar gaan dit voor. 
Dit lê op die gewete van die gelowige of hy wil bydra uit sy inkomste 
voor belasting of na belasting. Wel tog voor my huispaaiement, 
motorpaaiement, kruideniers- en klere-aankope, kredietkaartrekening 
en brandstof. ’n Egte kerklike bydrae is iets waarsonder ek leef.  
GEREELDE BYDRAE – Baie bydraestate van die kerk lyk soos die 
haasbek van ’n graad eentjie soos al die nulle vir verskeie maande daar 
paradeer. Die verskoning is dikwels swak ekonomiese omstandighede,  
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verhoogde kostes, ensomeer. Die ware redes, soos swak finansiële 
bestuur, spandabelrigheid, suinigheid en selfsug word nie dikwels gehoor 
nie. Prakties geld die reëling: As jy eet, moet jy ’n bydrae ook kan gee! 
Anders moet ’n mens darem deur die diakonie versorg word as jy werklik 
geen bydrae kan gee nie. Dit bly ’n gewetensaak en ek wonder hoeveel 
kan werklik met ’n geruste gewete gaan slaap!  
Kerklike bydraes moet ter voorsorg gegee word. Daarom dra mens by 
met die oog op die maand wat voorlê, nie met die oog op die maand wat 
verby is nie (vgl. weer Lev 14:23). Dit is eties onaanvaarbaar dat ’n bank 
moet voorsorg tref vir die onderhoud van die kerk deur middel van ’n 
oortrokke fasiliteit terwyl dit die verantwoordelikheid van die lidmate is!  
Dit is ook skokkend dat van ons dominees met sy traktement-tjek in sy 
sak moet rondloop tot ná die helfte van die maand, omdat daar nie geld 
in die kerk se tjekrekening is om die tjek te honoreer nie. ’n Predikant 
se traktement word ook maandeliks vooruit gegee, sodat hy in die maand 
wat kom, daarvan kan leef. Die traktement van die predikant kom net so 
uit die bydraes. Lees gerus Numeri 18:11, 21, 24, 26; 1 Timoteus 5:18. 
Dit is verbasend en tekenend van swak kommunikasie met lidmate van 
kerkraadsweë dat sommige lidmate dink die sinode betaal die predikant, 
of ’n ander instelling.  
EERVOLLE BYDRAE – Hoeveel moet ek nou werklik gee? Watter 
persentasie? Moet ek ’n tiende bydrae van my inkomste? Alhoewel ons 
met die perspektief van die Nuwe-Testamentiese vryheid leef, is daar 
nie werklik getuienis in die Skrif wat sê dat dit nie ’n tiende moet wees 
nie! Ons laat ons in ons heiligmaking en praktiese etiese lewe tog lei deur 
die gees van die Wet.  
Lidmate kan gerus keuriger te werk gaan met die bepaling en werklike 
gee van hulle bydrae. Sonder om nuwe wette of reëls in te voer, dink ook 
daaraan om uit my jaarlikse bonus, my vrou se inkomste, opbrengs uit 
beleggings en polisse ook ’n bydrae te gee! En hou gerus tred met 
veranderende lewenskoste en omstandighede deur aan dié wat van die 
bydraes afhanklik is, ook te dink deur middel van ’n jaarlikse of gereelde 
verhoging.  
’n Keurige bydrae is ’n bydrae wat ek aan my sak kan voel, geld wat ek 
mis. As ek gemaklik sonder die geld kan klaarkom wat ek as ’n bydrae 
aanbied, moet ek dalk weer besin oor die keurigheid daarvan!  
KERKLIKE TOESIG – Die sorg van en toesig oor kerklike bydraes is die 
ampswerk van die ouderlinge (vgl. Bevestigingsformulier). Hulle moet nie 
huiwer om vermaning en tug te bedien oor die onordelikes, hardvogtiges 
en nalatiges nie. Dit is ook hulle verantwoordelikheid om keurig toesig te 
hou oor hierdie aspek van die lidmate se sigbare godsdiens. Lidmate 
behoort ook van hulle kant aan te dring op keurige bestuur van inkomste 
en uitgawes, en aktief daarin belangstel. 
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