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09:30 Oggenddiens

Kerkkantoor  018-297-4843 (tel) 
086-750-5339 (faks) 
e-pos: gkbult@gmail.com
webblad: www.gkpotchbult.co.za

Kontak
ons

Ds Fanie Coetzee: 082-520-5168
fanie1coetzee@gmail.com
Ds Willem Steyn: 082-854-3587
steyn.willem@gmail.comnuut!

Ds Willem Steyn
Tema: ’n Lewe van aanbidding, want God het ons naby Hom gebring

18:00 Aanddiens

Godwin Mushayabasa
Theme: Jesus is Lord over the creation and in and over his Church 

Scripture reading: Acts 9:1-19  Text verse:  Acts 9:5-6  

11:30 English Service

Ds Willem Steyn
Tema: Ons Here is ’n Verbondsgod,  

daarom maak ons ons kinders vir Hom groot.

Sing: Sb 1-2: 1,2,3
Sing: Lied 190:1

Kinderbegeleiding
Sing: Ps 32-1:4,6

Skriflesing: Psalm 148 & Kolossense 1:15-20    Teksvers: Psalm 148:13,14
Sing: Sb 16-1:1,2

Doop
Sing: Ps 105-1:1,5

Sing: Ps 148-2:1,3,8,9
Amen: Sb13-1

     Sing: Ps 100-1:1-4
     Sing: Lied 163:1
 Skriflesing: Deuteronomium 6:1-12 Teksvers: Deuteronomium 6:4
 Liefdegawe opgeneem deur die kinders
 Sing: Ps 128-1:3,4  Amen: Sb13-2

Gesamentlike  
aanddiens saam met 
Oos en Mooirivier in 

ons gebou. Lees meer 
op bladsy 2.
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Deadline: 16 Nov @ 16:00

Die Kosbank is weer aan die leeg word, en 
ons vra enige skenkings hiervoor. Hierdie 
skenkings sal dan weer aan behoeftiges in 
ons omgewing gegee word. 
Veral blikkies vleis / vis en sojaprodukte 
is noodsaaklik. Geblikte groente, vrugte 
of selfs iets soos koffie of suiker word ook 
baie waardeer.
Skenkings kan by die kerkkantoor of in die 
portaal by die kerk afgegee word.
Skakel gerus met die kerkkantoor vir enige 
navrae.

Kosbank
Together with Reformed Church 

Cachet we plan an English 
Camp for first year students, 

9 – 11 January, 2013 DV. 
Anyone who desires to be a 
group leader can contact 

Rasea Molefe (073 337 9350 or 
email: 20765223@nwu.ac.za).

GROUP LEADERS
WANTED

Die webwerf van die Calvyn Jubileum Boe-
kefonds (CJBF) is beslis die moeite werd 
om te gaan besoek. By www.cjbf.co.za is 
daar formuliere, gebede en ander kerklike 
vorms wat afgelaai kan word. Die Kerkorde-
boekie is ook gratis hier beskikbaar in elek-
troniese formaat.
Daar is ŉ lys van CJBF se publikasies, en 
dit kan sommer vanaf die webwerf bestel 
word. Daar word ook publikasies wat uit 
druk is, beskikbaar gestel, en dit kan gratis 
afgelaai word, of selfs per versoek gedruk 
word. Die Quo Vadis? (‘n evangelisasieblad 
van die Gereformeerde Kerke) is ook hier 
beskikbaar.

Calvyn Jubileum Boekefonds
Webwerf

GESAMENTLIKE DIENS
Vanaand om 18:00 vind die laaste 
van die gesamentlike aanddienste 
vir die jaar plaas. Dit word in ONS 
KERKGEBOU gehou en die jeug gaan 
saam met ons vergader. Ons gaan 
terugvoering gee oor die werk van 
die afgelope jaar en ook inligting 
gee oor hoe ons DV volgende jaar ŉ 
nuwe koers wil inslaan met die hoër-
skooljeug.
ALLE LAERSKOOL- EN HOËRSKOOL-
KINDERS MOET ASB AL OM HALF 6 BY 
DIE KERKGEBOU WEES.

Katkisasie – dankie
Die katkisasie vir die jaar het afgesluit.  Ons 
wil graag die geleentheid gebruik om vir 
Braam Pieterse, Malan le Roux, Lizelle le 
Roux, Gert van die Merwe, Anina van der 
Walt en Melissa Jacobs baie dankie sê vir 
hulle opoffering as kategete gedurende 
die jaar.  Ons weet dat dit voorbereiding en 
opoffering verg, maar hierdie dienswerk is 
van groot en onskatbare waarde. Dankie 
aan al die kinders wat getrou was en die 
ouers wat betrokke was by die kinders se 
voorbereiding as deel van die uitvoering 
van hulle doopsbelofte.
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Dit is heel gepas om ŉ jaar na die ontstaan 
van die Bult gemeente, saam met die twee 
predikante, vanuit die Woord van die Here, 
te besin oor die trekpad waarop die Here 
ons plaas. 
Ons as gemeente het reeds met die Fokustyd 
besin oor die drie sirkels van IN, OP en OOR 
die BULT.  Hieruit het dit duidelik geword 
dat die sirkels nie waterdig geskei kan word 
nie en het ŉ IDENTITEITSTELLING ontwikkel 
wat ons soos volg formuleer:  “Geref kerk 
die Bult – Ons is Christene wat elke dag, 
heeldag op en oor die Bult lewe.”
Vanuit die pad wat die Here reeds met ons 
geloop het, wil ons nou vorentoe en verder 
agter die Here op trek gaan.  Presies waar 
en hoe die toekoms lyk kan nie een van ons 
voorspel nie, maar ons wil in gehoorsaam-
heid op ŉ pad gaan.
Nadat die twee predikante die afgelope tyd 
heelwat saam besin het oor die bediening 
en hieroor met die kerkraad in gesprek ge-
tree het, glo die kerkraad dat die Here ons 
gelei het om nou as gemeente saam te be-
sin oor ŉ paar dinge wat ons op die pad 
wil saamneem. Natuurlik is dit maar enkele 
sake, maar dit staan tans vir ons voorop.

1. AANBIDDING in die wydste sin van die 
Woord is deel van die doel hoekom ons en 
die gemeente bestaan.  Ons wil op die pad 
gaan terwyl ons God aanbid.
2. Ons trek nie in isolasie van mekaar nie, 
maar juis ons, wat deur die Here in die ge-
meente gevoeg is, gaan SAAM op trek.  Ons 
het mekaar nodig en moet mekaar toerus, 
ondersteun en bystaan op die trekpad;
3. Ons fokus op die pad moet baie sterk op 
VERHOUDINGS ingestel wees;
4. Ons loop die trekpad LUISTEREND;
5. Terwyl ons luister wil ons ook DOENEND 
op trek gaan met die wete dat toerusting in 
die praktyk die mees effektiewe manier is.

Oor die volgende vyf weke wil ons die sake 
in die prediking aanspreek maar veral ook 
almal uitnooi om saam met die predikante 
hieroor Bybelstudie te kom hou. 
Jy kan self kies watter van drie tye jy wil kom 
bywoon aangesien dieselfde Bybelstudie 
drie keer herhaal word. Of Maandagmiddae 
tussen 17:00 en 18:30 OF Maandagaande 
tussen 18:30 en 20:00 OF Dinsdagaande 
tussen 18:30 en 20:00. Die Bybelstudies be-
gin op Maandag 5 November.

Kom besin vanuit die Woord saam  
oor die pad vorentoe

Kuier-saam-   

ontbyt-bederf
Kom geniet ‘n heerlike ontbyt-bederf

Sommer op die kerksaal se eie erf
Saterdag 24 November is die dag

Ons begin al vroeg, ja sommer net na ag.
R30 is al wat jy moet betaal

Vir koffie en ontbyt op die stoep van die saal.
Bespreek by jou diaken* sodat ons darem kan 

weet
Vir hoeveel mense ons eiers sal moet afmeet.

Die ontbyt is vir almal so, kom geniet die bederf
Ek sê weer dis sommer hier  
op ons eie kerksaal se erf.

* Jy mag ook by die kerkkantoor laat weet

Pret vir al die  

Katkisante!!!!
  

24 November net na die ontbyt 
Kom die kinders bymekaar van noord en van suid. 

Want dan gaan ons kuier op die kerksaal se erf
En die kinders word met heerlike pretgoed bederf

Van 10 tot 1 kan julle daar kom speel
Ons gaan lekker eet en gly en kyk wat die 

studente alles kan reël
So, al die kinders van laerskool tot matriek

Kom speel en kuier en eet  
tot die horlosie 1 uur tiek
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Teeskinkbeurte

Baie dankie!

Vandag
KG 11 & Wyk 30 (Annemarie Schoeman & Jacoba van Rooy)

Volgende Sondag
KG 12 & Wyk 31 (Sanet vd Merwe & Elsa Reinecke)

Dit is nie nodig om die koppies vir die 
Engelse diens se lidmate te bêre nie – hulle drink 

koeldrank in die Somer.

Liefdegawes
by die deure

4 November: 
Oggend: Venterskroon
Gesamentlike aanddiens
11 November: 
Oggend: Emeritaatsversorging
Aand: Meelewing
18 November: 
Oggend: Teologiese Studentekas
Aand: Meelewing

Die Bet-Ezerprojek vir die versorging 
van hulpbehoewende gesinne

Met maandelikse bydraes van Gereformeerde diakonië in Potchefstroom word gemiddeld 
vyf gesinne per maand gehelp in ‘n poging om selfversorgend te word. Die versorging is 
net aanvullend tot wat hulle beskikbaar het, aangesien die uitgawe van ‘n enkele gesin so 
groot kan wees dat dit al die fondse wat verkry is vir ‘n maand, kan opgebruik. Dit is dus 
belangrik om die beginsel te vestig dat net vir wat nodig is, gevra moet word – as daar 
een gesin is wat te veel kry, gaan ‘n ander gesin te min kry. Met die projek word gefokus 
op gesinne met kinders aangesien Hebron versorging aan ander gesinne en alleenlo-
pendes verskaf. Vir Hebron skakel met Greta le Roux by 082-607-7198.
Die Bet-Ezerprojek word deur verteenwoordigers van elk van die bydraende gemeentes 
bestuur. Elke bestuurslid sorg vir ‘n gesin deur die behoeftes te bepaal, wat materieel en 
geestelik kan wees, en aanbevelings te maak op die maandelikse  vergadering. 
Hulp is in die vorm van kos wat aangekoop word, klere, ‘n gedeelte van ‘n sleuteldeposito 
en/of huur, betaling van kleuterskoolgeld en berading waar dit nodig is. Die gesinne 
moet dikwels bygestaan word met raad waar daar gesins-, familie- en werksprobleme 
is, en moet geestelik ondersteun word en aangemoedig word om by ‘n kerk in te skakel. 
Die belangrikte is dat die hulp wat verleen word duidelik moet getuig van die liefde van 
Christus, wat hulle ook moet aanspoor om dieselfde liefde verder uit te dra.  Aangesien 
persone wat vir ‘n tyd op straat oorleef het al die kortpaaie ken en dikwels op die bes-
te halwe waarhede vertel oor hul omstandighede, geskiedenis en behoeftes, word baie 
geduld en begrip gevra van die persone wat hulp verleen en is dit dikwels emosioneel 
uitputtend om betrokke te bly. Keuring van persone wat gehelp word, word meestal ge-
doen in samewerking met die NG-welsyn. Om te verseker dat mense nie aan hulp verslaaf 
raak nie, word hulp na 3 maande slegs verleen op ‘n ad hoc basis waar daar besondere 
omstandighede en versoeke is.
In die vorige finansiële jaar is R38 802.12 gebruik om 12 gesinne te help. Dit is met groot 
danbaarheid teenoor ons Hemelse Vader dat ons aan hom die eer gee dat Hy die middele 
en persone voorsien het om hierdie werk die afgelope 10 jaar te doen.
Op die huidige stadium sal dit sinvol wees om die bestuur met ten minste 2 lede uit te 
brei. Indien lidmate of diakens belangstel om te help, kan hulle my skakel by 082-851-
9176.
Jurg van der Walt
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G5 Kom kuier saam in die G5  Elke Woensdag vanaf 18:00 
en Sondae na die erediens in die G5 koffiekamer agter die 
kerksaal. Kom geniet goeie geselskap, 
met beter koffie.   

STUDIESENTRUM
Sien                   daar!JOU 

Die studiesentrum is besig om tot sy reg te kom. Daar is heelwat meer mense as tydens 
die Julie-eksamens. Dit is wonderlik om soveel jongmense te sien kom en gaan.  Mag 
die Here die geleenthede skep om vanuit die beskikbaarstelling van Sy fasiliteite dieper 
kontak te maak met jongmense.  Dit is ŉ geleentheid waartydens ons die fasiliteite van 
die Here aan studente wil beskikbaar stel en die liefde van die Here op die manier wil 
bewys.
Lidmate kan op die volgende maniere betrokke wees:

• BID dat die Here die projek sal seën en dat ons die geleentheid vir gesprek en 
liefdesdiens sal raaksien.
• Kom neem ŉ DIENSBEURT of twee waar. Jy het geen spesialiskennis nodig nie. Al 
wat jy moet doen is om toe te sien dat die koffiekamer in goeie orde is en verder net 
daar te wees indien iets nodig is.  Bring ŉ boek of jou rekenaar saam en kom werk 
sommer self hier.
• Maak asb REKLAME vir die aksie.  

Noord-Korea is weereens boaan die Wêreldwaarnemingslys as die ergste land in die 
wêreld om in te woon as Christen. Enige iemand met ‘n ‘ander god’ word outoma-
ties vervolg, wat die rede is waarom 200 000- 400 000 Christene in hierdie land diep 
ondergronds moet bly.
As ‘n mens die laer getal as die totaal neem, kwyn ten minste ‘n verbysterende 25% 
vermoedelik in die arbeidskampe vir hul weiering om Kim Il-Sung (die president) se 
kultus te aanbid. 
Asof dit nodig is om te sê, het toestande in die oorsigtydperk nie vir Christene ver-
beter nie en is Noord-Korea steeds die vyandigste staat om die Christelike geloof in 
te beoefen. Dit is ook onwaarskynlik dat dinge sal verander in 2012, aangesien Kim 
Jong-Un pogings aanwend om mag te konsolideer. Dit is egter nie ‘n uitgemaakte 
saak dat hy dit sal regkry nie, maar díe wat Noord-Korea dophou glo dat die belang-
rikste plaaslike mag – China – ‘n regime ineenstorting sal voorkom. Voortvloeiend 
uit die onsekerheid, sal Christenskap ‘n diep ondergrondse, tog lewendige, geloof 
binne die afsienbare tyd bly.
Bid, ja bid vir Noord-Korea en vir die Christene wat daar die Woord verkondig.
Vir verder inligting, besoek www.opendoors.org.za

Ons bid vir... Noord-Korea



Verjaarsdae
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Meelewing
Vandag, 4 November 
Ans Geertsema 
 Kleingroep 08 073-192-8976

Maandag, 5 November
Christien Terblanche 
 Wyksgroep 08 082-821-3083

Woensdag, 7 November
Gerhard du Plooy 
 Wyksgroep 16 072-786-8535
Cecil Rutherford 
 Wyksgroep 25 082-867-6456 
Tinus van der Walt 
 Kleingroep 15 073-601-1713

Donderdag, 8 November
Gert de Beer 
 Wyksgroep 07 073-603-5035
Jan Smal 
 Wyksgroep 12 072-141-7626

Vrydag, 9 November
Werner Van Tonder 
 Wyksgroep 15 083-631-1687
Elma van Wyk 
 Wyksgroep 07 082-952-1003

Saterdag, 10 November
Barry Baxter 
 Wyksgroep 31 072-130-2026
Jooste Henning 
 Kleingroep 12 082-462-9789
Johan Rousseau 
 Wyksgroep 33 082-550-0440

Ons dink steeds aan Ben Strydom (018-
294-5411) wat die laaste tyd baie verswak 
het. Bowendien sukkel Eunice met ŉ seer 
been. Die geloofskrag en vreugde van die 
Here is egter merkwaardig sigbaar by hier-
die twee gelowiges.
Kobie Blom (072-202-7533) het die week 
ŉ knievervangsoperasie ondergaan. Ons 
bid vir herstel.
Mari Mostert (083-273-5587) word in 
Multisorg behandel omdat sy baie met 
haar fisiese gesondheid sukkel. Mag die 
Here uitkoms gee.
Ig Vorster (082-788-5902) se heup word 
dié week, na ŉ lang wag van ses weke, 
vervang.  Ons bid dat dit goed sal afloop.
Baie geluk aan Cornita Steenekamp (071-
203-0437) wat tydens Gimmies se erken-
ningsfunksie aangewys is as die Kultuur-
dogter van die skool.
Geluk aan Imke de Kock (076-570-3825) 
wat gekies is om Suid-Afrika tydens ŉ ka-
rate-wêreldkampioenskap te verteenwoor-
dig. Ons is trots op jou!

Ek wil graag ‘n lidmaat word
Ek wil graag huisbesoek hê

Gooi in kollektesakkie / Gee in by kerkkantoor

Naam: ..................................................................
Telefoonnommer: ...........................................

2012 Kerssangfees
Met die Kersseisoen om die draai, 
wil die Mannekoor hul tradisie van 
Kerssang optredes hierdie jaar baie 
spesiaal maak deur ‘n gesamentlike 
optrede met twee ander kore;

CANTABILE DAMESKOOR [van Potch] 
en GEMENGDE KOOR [van Klerksdorp]

NG Kerk Vyfhoek
11 November 2012 

15h30

Soos gebruiklik is daar geen toegangs-
fooi nie maar ‘n ‘sagte’ kollekte by die 
deur sal verwelkom word.


