
 

  VAN ONS DIAKONIE 

KOLLEKTES: Vandag en elke Sondag: Onder die erediens vir 
Barmhartigheid in die blou sakkies.  
Vanoggend by die deure vir die Emeritaatsversorging in rooi sakkies. 
Vanaand: Diens van Barmhartigheid en Kerkkas.  
Die spesiale kollektes in Januarie 2021gaan vir:  

Sondag   3 Januarie Jeugsorg 

Sondag  10 Januarie Emeritaatsversorging 

Sondag    17 Januarie Emeritaatsversorging 

Sondag  24 Januarie GKSA Sustentasiefonds 

Sondag 31 Januarie 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 hier onder gegee.  

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 

H A M B U R G E R B R A A I 
   Die volgende gemeente-aand en hamburgerbraai  

  

 

 
 

DIAKONIE SE KOSKAS 
Vir die Diakonie se koskas gooi ŉ ietsie ekstras in  

u waentjie en bring dit Dinsdagoggende kerk toe. 

Baie dankie vir u ondersteuning.   

 

Op die Kerkwerf 
Gemeenteblad van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom 

Jaargang  37,  nr 1 Sondag 17 Januarie 2021 

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 Lappies Labuschagne en wyk C1 is Nico Spaumer.  
Diakens: Wyk B7 Gerhard Willemse en Wyk C1 is Corné Kruger.  
EREDIENSTE  Oggenddiens word gelei deur prof Callie Coetzee. 
Die whatsapp-diens vanaand ook 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 Woordverkondiging vanoggend word waargeneem deur prof 
Callie Coetzee. Ons bid hom die seën van die Here toe op die 
prediking. Die aanddiens word ook waargeneem deur prof Callie.   
 
OGGEND: Skriflesing: 2 Timoteus 2 
SING: Psalm 89: 1, 6; Psalm 38: 1, 17; Psalm 33: 5, 6;  
           Skrifberyming 28 b (Tema 10 - 2) 
 
AAND: Skriflesing: Hebreërs 11; 
             Kategismis: HK Sondag 23;   
SING:  Psalm 130:1, 2; Skrifberyming 18:1(Tema 17 - 2);    
            Skrifberyming 10: 1, 5, 6 (Tema 5 - 4). 

Ds Jannes gaan wel die 24e Januarie die Woordverkondiging van 

die oggend waarneem, terwyl Prof Callie nog die uitsending van 

die aand sal waarneem.   
 
 
Ons plaas ŉ gedeelte van ŉ brief wat van die Deputate Owerheid 
ontvang is ivm korrespondensie met die owerheid oor die Covid-
19 inperkings. Volgende week sal ons die res van die brief plaas.    

  

VRYDAGAAND   
26 Februarie 2021 
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           LIEF EN LEED 
      
                     Fanie Steyn 083 652 2009 van Huis Eikelaan en sy        
                     Vrou Annemarie sterk steeds aan by hulle kinders.   
                     Ons bede is dat hulle kragte steeds sal verbeter.  
Bennie Van den Berg 083 356 6308 is die afgelope 
week in Mediclinic opgeneem en moes Donderdag ŉ 
galblaasoperasie ondergaan. Ons bid hom spoedige en 
volkome beterskap toe. 

Ds Leo Van Schaik 082 652 5520 se gesondheid het ver-
swak en hy moes (hopelik tydelik) in die versorgingseenheid 
van Eikelaan opgeneem word. Ons bede is dat hy weer 
beterskap uit die hand van die Here sal ontvang. 

Frans Drijfhout 082 577 1927 is Donderdag in Mediclinic 
opgeneem en Vrydagmiddag geopereer vir nierstene. Ons bid hom 
en Pietro baie sterkte toe en spoedige herstel. 

Ons dink ook steeds aan Susan en Koos Nortjé, Faans en Ina 
Steyn en Magda en Hennie Viljoen en gesin, asook aan Sonja en 
Tinus Venter en Sonja se pa wat ook met kanker gediagnoseer is.   
Ons doen ook weer ‘n beroep op bydraes vir die fonds waarmee die 
breë kerkraad begin het om vir Thinus 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. Vir meer besonderhede kyk op bl 8.  

Ons het ook verneem dat Piet Vergeer Vrydag oorlede is. Piet 
Vergeer was die vader van ds Wim en Hettie Vergeer. Piet en sy 
vrou Wil was jarelank lidmate in ons gemeente en inwoners van 
Huis Eikelaan. Mag ons troue Verbondsgod sy ryke vertroosting 
aan die familie skenk. 
ŉ Swaer van Nelly en Rudy en Hermien van der Spoel is onlangs 
in Nederland oorlede. Hy en sy vrou Sjaan, ŉ suster van Rudy was 
67 jaar getroud. Ons dink in ons gebede aan die familie.  

  
Indien daar enige siekte- of ander gevalle is waarvan u bewus is 
in u wyk, en wat Sondae afgekondig moet word, sal u dit asb 
deurgee na Malie Wyma 072 373 73610 of kantoor@gkpotchefstroom.co.za  

  
Die 2021 gemeentekalender  is beskikbaar in die saal. U kan 
een neem per besoekpunt. Ons koster, Pieter Bouwsema, sal 
weer Dinsdagoggend tussen 10:00 en 11:00 by die saal wees. 
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   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 

 17 Jan Banie Nortjé, Eleazerstraat 31,  072 874 0351. Wyk E4 

 20 Jan Mart Kruger, Huis Eikelaan Suidblok 15,  079 775 6685.  

Wyk C2. Sy word 94 jaar. 

 22 Jan Botha du Toit, Gaisfordstraat 31,  079 031 3294. Wyk E4 

 23 Jan Lettie Vorster, Samuel Broadbent 27,  083 279 7557. Wyk B4   

  VAN  DIE  KERKRAAD 

Wat die bevestiging van Ds Jannes Van Dyk betref, moet ons u 
ongelukkig meedeel dat dit nie meer op 24 Januarie sal kan 
plaasvind nie, in die lig van die strenger inperkingsmaatreëls van die 
regering wat die hou van eredienste 
verbied. Om dieselfde rede kan Ds 
Jannes nog nie losgemaak word van sy 
verbintenis met die Geref. Kerk 
Ventersdorp nie. Sy bevestiging as 
leraar van ons gemeente kan 
vanselfsprekend eers plaasvind na sy 
losmaking van sy vorige gemeente. 
Intussen het die Kerkraad wel 'n 
aanbeveling van die Bedieningskommissie goedgekeur dat 'n 
ontmoeting met 'n kommissie van Ventersdorp aangevra word waar 
die bediening van Ds Jannes in hierdie tyd voor sy losmaking deur 
die twee gemeentes ordelik gereël kan word. Ons sal u op hoogte 
hou. Dit is steeds ons bede dat dit vir ons binnekort weer moontlik 
sal wees om met gereëlde eredienste voort te gaan. 
 -------------- 
Kyk asb in Op die Kerkwerf vir die inligting tov kerklike bydrae en 
kollektes se inbetalings in die onderskeie rekeninge.  Bladsy 8`.  
Neem asb kennis dat geen tjeks meer deur banke aanvaar word 
na 31 Desember 2020 nie. 
  

Die preke van Sondae word op WhatsApp asook op die Webwerf 

uitgestuur. Ons gemeenteblad "Op die Kerkwerf" verskyn ook 

elke week op die webwerf.  (www.gkpotchefstroom.co.za) 
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Deputate    Owerheid 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 

Voors. Ds. Cassie Aucamp        Skriba: Ds. Marcel Floor 
anberg@absamail.co.za           marcelfloor07@gmail.com 
082 377 1112                                                 082 828 5811 

Ds GJ Erasmus; Ds RP van Wyk; Rev JV Fatuse;  
Rev MA Sekhaulelo; Dr Dirk Hermann;  

Prof N Vorster;  Prof DF  Muller.                               
Aan Kerkrade en Lidmate GKSA                           15 Januarie 2021  
Broeders en susters,  
Ons skryf aan u namens die Deputate Owerheid van die Algemene Sinode, 
en rapporteer graag oor ons korrespondensie en beplande korrespondensie 
met die owerheid in verband met die Covid-19 inperkings. 
Versoeke aan Deputate Owerheid gerig 
Met die herinstelling van die verbod op “social gatherings”, wat ook 

godsdienstige byeenkomste insluit, soos deur President Cyril Ramaphosa 

op 28 Desember aangekondig, het ons Deputate versoeke van twee 

kerkrade sowel as oproepe en boodskappe deur ŉ paar predikante en 

lidmate ontvang. Die Deputate word hierin gevra om die regering daarop te 

wys  

 dat die verbod op godsdienstige byeenkomste deur die jongste regulasies 

ter bekamping van die Coronavirus, irrasioneel is in die lig daarvan dat 

50 persone tydens byeenkomste by dobbelhuise, filmteaters en 

restaurante toegelaat word en  

 dat gelowiges geroepe is om Sondae as gelowiges in erediens te 

vergader, en kragtens Handelinge 5:29, God meer gehoorsaam moet 

wees as aan mense.  

Die deputate is in die lig hiervan gevra om die regering te versoek dat 

Gereformeerde Kerke onverwyld toegelaat sal word om eredienste te hou 

terwyl Gereformeerde kerke gehoor gee aan die protokol wat in plek is. Die 

deputate is o.a. versoek om die regering daarop te wys dat ons by die punt 

gebring is waar ons nie anders kan as om die pad van burgerlike 

ongehoorsaamheid te betree nie. Die Deputate is ook versoek om die 

regering te maan dat sou die irrasionele verbod nie opgehef word nie, die 

Gereformeerde Kerke as kerkverband en/of bepaalde gemeentes genoop sal 

wees om die regering voor die hof te daag om sy bepaling te hersien.  
Die Deputate Owerheid het die saak deeglik in korrespondensie en 
gesprekke met mekaar bespreek, en ons deel graag die Deputate se  
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beplande optrede met u, asook die motivering daarvoor en die besinning wat 
dit tot grondslag lê.  

Sake deur die deputate in ag geneem 

1. Oor die erns en gevaar van die Covid19 pandemie mag daar geen twyfel 

wees nie. Dit word ook so in die skrywes gestel. Die groot getalle van 

huidige besmetting van waaruit verdere besmetting kan eskaleer. Tesame 

met die groter aansteeklikheid van die nuwe variant, plaas ons inderdaad 

in ŉ rampsituasie wat, as die golf nie gestuit kan word nie, katastrofiese 

afmetings kan aanneem. Die Deputate is terdeë daarvan bewus en glo dat 

slegs die Here die pandemie kan stuit. Terselfdertyd besef en glo ons dat 

ons verantwoordelikheid ingeskakel is in God se voorsienige bestel, en dat 

ons ook as gelowiges met die grootste verantwoordelikheid moontlik moet 

optree. Voeg daarby dat menselewens op die spel is en mede deur ons 

optrede gespaar of verloor kan word, en ons is met heilige erns oor die 

saak vervul, ook wat ons optrede as Deputate en ons kerke betref. Ons 

besef dat ons optrede staan onder die gesag van die 6de gebod, waarvan 

ons in die Heidelbergse Kategismus bely “dat ek myself nie moedswillig in 

gevaar (mag) begewe nie” en ook “alles wat my naaste kan benadeel 

sover moontlik moet probeer voorkom”. 

2. Van die groot taak wat die kerk van die Here het, juis in ŉ pandemie met 

sy ontwrigting en verlies, is ons ook terdeë bewus. Hierdie taak en 

roeping is in sy wese geleë in die verkondiging van die Woord van die 

Here aan individuele lidmate sowel as aan die gemeente as geheel. Verder 

ook om diakonaal uit te reik na alle mense, in besonder die huisgenote van 

die geloof, juis te midde van die nood wat deur die pandemie en die 

inperkingsmaatreëls veroorsaak word. 

3. Die Deputate is daarom ook uit die hart oortuig van die belang en 

noodsaak van die erediens: dat kinders van die Here in gehoorsaamheid 

aan die 4de gebod op die dag van die Here moet saamkom om die Here te 

loof en aanbid en sy Woord te hoor, en sy sakramente te gebruik. Ons 

dank die Here vir die moontlikhede wat die elektroniese media bied wat 

ons in staat stel om die Woord uit te dra en te hoor, selfs meer as wat ons 

voor die tyd van inperking gedoen het. Ons is egter terdeë daarvan bewus 

dat elektroniese bediening nooit die persoonlike saamkom en kontak en 

saam buig voor die Here in erediens kan vervang nie. 
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4. Ons staan in ons verhouding en gesprek met en getuienis teenoor die 

owerheid op die beginsels van die Woord, soos bely in Artikel 36 van 

ons Nederlandse Geloofsbelydenis en vraag/antwoord 104 van die 

Heidelbergse Kategismus (5de gebod), en dit neerslag vind in ons 

Kerkorde, Art. 28. Dit behels dat ons die owerheid moet gehoorsaam 

en eerbiedig as diensknegte van ons Here, en selfs met “hul gebreke 

geduld moet hê”. Ons is onder die diepe besef daarvan dat elkeen 

“hom aan die owerheid moet onderwerp...., maar dat hierdie 

onderwerping ook ŉ perk het:  hulle gehoorsaam in alles wat nie met 

die woord van God in stryd is nie” (Art 36 NGB). Dit op voetspoor 

van Handelinge 4:19 en 5:29, Petrus se woorde aan die Joodse Raad: 

“Ons moet God meer gehoorsaam wees as mense”. 

5. Uit die voorafgaande is dit duidelik dat ons hier te make het met ŉ 

“botsing van pligte”: Nakoming van die 4de gebod (bywoning van 

eredienste) in konflik met gehoorsaamheid aan die 5de gebod (orde in 

die samelewing) maar veral die 6de gebod (beskerming van lewe). Die 

beginsel by die hantering van die konflik van ŉ botsing van pligte was 

nog altyd in die Gereformeerde etiek dat die pligte wat in die betrokke 

situasie die naaste aan die kern van die liefdesgebod staan, biddend 

gehandhaaf moet word, deeglik onder die besef van die gebrokenheid 

waarbinne ons leef en werk. Die deputate is oortuig daarvan dat die 

beskerming van lewe in die huidige, tydelike rampsituasie voorkeur 

moet geniet. 

6. Die Deputate gaan uit van die beginsels van die Reformasie, soos deur 

Luther en Calvyn gehandhaaf: dat die terreine van die staat en die kerk 

nie vermeng moet word nie. Die taak van die kerk is om die evangelie 

te verkondig en die sakramente te bedien, terwyl die staat wet en orde 

moet handhaaf deur middel van wetgewing en die toepassing daarvan. 

Die kerk mag nie gesekulariseer word deur die opeis van staatsgesag 

nie, en die staat moet nie vergeestelik word deur die taak van die kerk 

oor te neem nie. Die Reformatore het die beginsel van die skeiding van 

mag (bevoegdheid) tussen die kerk en die staat gehandhaaf, soos tot 

uitdrukking kom in Art 36 NGB. Dit verhoed die kerk om gesag oor te 

neem in sake en aktiwiteite wat buite die expertise en geestelike 

roeping van die kerk val. In die onderhawige geval van die bestryding  
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van die Covid-pandemie, moet ons erken dat kerke nie die expertise het 

om die oordeel te vel op mediese aangeleenthede nie. Dit sluit ook in die 

prakties-noodsaaklike sake wat in verantwoordelike besluitneming 

verdiskonteer moet word, soos die verspreidingstendense van die virus, 

identifisering van super-verspreidingsgeleenthede, kapasiteit van ons 

gesondheidsisteem om Covid-gevalle te kan hanteer, saam met die 

behandeling van ander mediese toestande. In die verband is die Deputate 

pynlik daarvan bewus dat die besluite oor samekomste wat wel die 

epidemie kan laat versprei en sodoende talle lewens in gevaar kan stel, 

nie aan kerkrade oorgelaat kan word nie, hoe graag ons ook sou wou.  

Waar die Deputate die huidige regeringsverbod op samekomste moet 

beoordeel in die lig van genoemde Reformatoriese beginsel van skeiding 

van bevoegdheid, en die beproefde beginsel van die inrigting van die 

samelewing op grond van die beginsel van “soewereiniteit in eie kring”, 

is die Deputate daarvan oortuig dat die betrokke verbod wel binne die 

Godgegewe verantwoordelikheid van die staat val. Die staat het ŉ 

roeping en verantwoordelikheid ten opsigte van die heil en welsyn van 

die samelewing as geheel, by uitstek wat betref die veiligheid en die 

beskerming van die burgery teenoor bedreiginge. Dit kan misdaad of 

aanvalle van buite wees, of ook ŉ virus, waarvan die bevegting deur 

algehele meewerking van die staat en die burgery moet geskied. Dit is 

alleen die staat wat oor wetgewende en uitvoerende jurisdiksie beskik 

om hierdie omvattende taak te verrig. 

7. In die lig van die voorafgaande, uit eie ondervinding uit gesprekke met 

verantwoordelike amptenare van die owerheid en na aanleiding van 

uitgebreide gesprekke met godsdienstige leiers deur die president, 

waarvan die Deputate hulself op hoogte gestel het, is die Deputate 

daarvan oortuig dat die regulasies nie gebore is uit ŉ antagonisme van 

die owerheid teenoor die kerk  nie, wat nog te sê vervolging en verbod 

op die verkondiging van die Naam van Jesus Christus, wat die direkte 

konteks is van Petrus se woorde in Handelinge 4:19. Petrus se eie 

toepassing van dieselfde teks in Hand,5:29 is om Christus te verkondig, 

(verse 30 tot 32), en dit word hoegenaamd nie in die regulasies deur die 

regering verbied nie. 

Ons moet in ag neem dat godsdiens nie verbied is nie, maar 'n aspek van die 

uitlewing van godsdiens.   
Volgende week die res van die brief 
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