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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 Fanie Coetzee
Tema: Ag, Here God, laat u oor tog opmerksaam wees

18:00 Aanddiens

Ds Fanie Coetzee
Theme: To look at reality with faith in the Lord 

Scripture reading: Numbers 13 &14 Text verse: Numbers 13:32,33; 14:6-9 

11:30 English Service

Prof Nico Vorster
Tema: My gesindheid teenoor voorspoed en teëspoed

Voora�ang
Tema: Geloof en vertroue

Lied 513:1,2 Soek in God jul sterkte
Lied 510:1-4 Genade onbeskryflik groot
Hymn: Oh God, beyond all praising: 1,3

Sing: Ps.61-1:1,6
Sing: Ps. 122-2:1,2

Geloofsbelydenis: 12 Artikels
Sing: Ps.125-1:2,3 (Kinderbegeleiding)

Skriflesing: Nehemia 1
Teks: Nehemia 1:4, 6a, 11a

Sing: Ps.86-1:1,3
Sing: Ps.66-1:2,7
Amen: Sb.13-1

Sing: Lied 151:1,2
Sing: Psalm 150-2:1,2
Sing: Psalm 127-1:1,2
Skriflesing: 2 Korintiërs 12
Sing: Sb 14-2
Amen: Sb 13-1



2

Al die senior lidmate – dis nou almal wat vanjaar 70 word 
of reeds is, plus hul we derhelftes (al is hulle nog nie 70 nie!) 
– word uitgenooi om lekker saam te kuier oor ‘n koppie tee of 
koffie op Donderdagoggend 29 November om 10 uur in die kerksaal. 
Daar sal ook ‘n heerlike stukkie koek wees!
Laat weet asseblief of jy daar sal wees, voor Sondag 25 November. Jy kan vir Fransa 
by die kerkkantoor skakel by tel. 018-297-4843 of vir Ans by tel. 018-294-4132 of 
selfoon 073-192-8976.

Koek, koffie en kuier
vir ons senior lidmate

1. Inkomste-begroting
Die kerklike bydraes van die lidmate is die 
belangrikste bron van inkomste van die 
GK Die Bult. Lidmate moet asb. soos van 
toepassing per individu of gesin, die be-
loftevorms vir die volgende finansiële jaar 
(01-03-2013 – 28-02-2014) voltooi. Hierdie 
vorms bevat die riglyne vir die kerklike by-
draes, en is by u wyksouderling beskik-
baar wat dit aan u sal deurgee. U kan die 
voltooide vorms aan u ouderling teruggee, 
by die kerkkantoor indien of in die bus-
sies vir bydraes in die kerkgebou plaas. 
Lidmate wat per aftrekorder bydra word 
vriendelik versoek om die aftrekorders 
dienooreenkomstig aan te pas. Let ook 
daarop dat die vorms nou uitgemaak kan 
word aan Die Gereformeerde Kerk Die Bult, 
by ABSA Tomstraat vir rekening nommer 
670-264-661, met verwysings na u van en 
voorletters asook die nommer van u wyk 
of kleingroep.

BEGROTING 2013/2014

2. Uitgawe-begroting
Lidmate wat by enige aksie of program 
betrokke is waarvoor die Kerkraad finan-
siële steun gee, moet asb. hulle begrotings 
so spoedig moontlik, maar nie later as 31 
Januarie 2013 nie, aan die Administratiewe 
Bestuurder by die kerkkantoor deurgee. Sy 
sal daarvan rekord hou en dit vir die opstel 
van die begroting aan die kassier deurgee. 
Dit is belangrik dat hierdie aansoeke duide-
lik gemotiveer moet wees en moet aansluit 
by die fokus van die GK Die Bult.

3. Inligting of navrae
Indien u enige verdere inligtinge benodig 
kan u die kassier (Paul Delicado by 082-
574-2204) of die voorsitter van die FK (Ca-
rools Reinecke by 082-568-5652) hiervoor 
skakel.

Die Kerkraad het opdrag aan die Finansiële Kommissie (FK) gegee om vroegtydig die be-
groting vir 2013/2014 voor te berei. Lidmate se aandag word op die volgende gevestig:

Die volgende lidmate het die roeping as ouderlinge en diakens aanvaar, 
en sal DV op die 2e Desember bevestig word:

(As ouderlinge) Eugene Coetzer, Lappies Labuschagne, GP Schoeman
(As diakens) Elza Hattingh, Jannie Brink, Nina Brink, Angelique Jv Rensburg, Jaco Coetzee



Blapse in kerkblaadjies
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gaan soek ons  op facebook...
Page: Gereformeerde Kerk 
          Potchefstroom Die Bult
Group: G5 Bediening

G5 Sake
Sake

Sake

Wil jy graag ’n advertensie in die Lantern plaas? 
Skakel gerus met die Kerkkantoor vir meer inligting.

Ons was bevoorreg om die afgelope week oor ŉ middag-
ete vinnig kontak te maak met van die huisouers van 
dorpskoshuise. Rikus en Anna Fick, ons eie studente-
dekaan, was ook daar. Ons het hulle in die G5 Koffiekamer  
ontmoet en kon hulle inlig oor waarmee ons besig is 
en ook uitnooi om van ons fasiliteite en hulp gebruik te 
maak soos wat hulle nodig het. Op die manier leer ons, 
wat hier op die Bult werksaam is, mekaar ken om die pad 
vorentoe saam te loop.

Liefdegawes
by die deure

25 November: 
Oggend: Mukhanyo
Aand: Meelewing
2 Desember: 
Oggend: Teologiese Hulpfonds
Aand: Kerssangdiens by Oos
9 Desember: 
Oggend: Sustentasie
Aand: Meelewing

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

Gooi in kollektesakkie / Gee in by kerkkantoor

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

By ‘n Engelse diens-kollekte is ‘n koevert 
ontvang met R100 in, en die volgende 
woorde op: “We thank God for Isaac’s 

graduation!” (Isaac is ses jaar oud.)

’n Blyk van dankbaarheid

* Volgende Donderdag is daar 
oudisies vir die kerkkoor. 
Kom gerus as jy niks aan het nie.
* Die dominee gaan sy afskeidspreek 
lewer, waarna die koor gaan sing 
“O blye dag”.

“Van Seringboom tot Kerkgebou” is ‘n 
publikasie waarin die argitektoniese 
erfenis van die Gereformeerde kerke 
beskryf word en met fotos geillustreer 
word.  Die samestellers van hierdie pub-
likasie het besluit om tot en met 1 Janu-
arie 2013 die prys te verlaag tot R200 
per boek.  Hierdie aanbieding spreek 
dan ook die behoefte aan van Kerkrade 
wat gevra het om teen ‘n laer tarief ‘n 
boek aan te koop vir hulle gemeente 
se versamelings. Daar is 200 boeke wat 
beskikbaar gestel word teen R200 per 
boek + R30 posgeld. 
Bestellings kan geplaas word by 
JG Noeth:  083 415 5961 of
 jgnoeth@lantic.net

gaan soek ons  op facebook...

“Van Seringboom tot Kerkgebou” is ‘n 
publikasie waarin die argitektoniese 
erfenis van die Gereformeerde kerke 
beskryf word en met fotos geillustreer 

Pêrels en 
Semi-Edelstene

• Agate
• Jasper
• Quarts
• Koraal 

en Ander

Marie Bouwer: 018-290-7557
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“Al sou dan ook die vyeboom nie bot nie... nog-
tans sal ek juig en bly wees in my God.” 
Wanneer jy met Lizette Britz te make het, kan 
dit nie anders nie as dat hierdie woorde van 
Habakuk by jou opkom.
Lizette se skooljare was in Potchefstroom. Sy 
het op die Bult groot geword – in die hartjie 
van die universiteitstad. Sy en haar gesin was 
aktiewe lidmate van die gemeente Potchef-
stroom-Noord. Haar ma, Mariëtte, was ŉ 
dosent by die destydse Potchefstroomse 
Onderwyskollege, en haar hande het vir niks 
verkeerd gestaan nie.
Die jong Lizette het, nadat sy die graad LLB 
behaal het, haar as advokaat bekwaam. Met 
energie en baie bekwaamheid beklee sy op 
jong leeftyd die pos van Fakulteitsbestuurder 
in die Fakulteit Regte.
In die nag van 1 September 2006, op 37-jarige 
leeftyd, beleef sy ŉ ernstige beroerte-aanval. 
Haar ma, wat toe al aan Alzheimer se siekte 
gely het, slaag tog wonderbaarlik daarin om 
hulp te ontbied. Lizette is in ŉ bedenklike toe-
stand per ambulans na die hospitaal in Potchef-
stroom geneem, en later na die Muelmed-
hospitaal in Pretoria oorgeplaas. Hier het sy 

baie goeie behandeling en intensiewe terapie 
ondergaan. Geen koste is ontsien om haar in 
haar omstandighede gemaklik te maak nie.
Sy woon tans by haar suster, ŉ mediese dokter, 
in Murrayfield. Hierdie hele gesin is lidmate 
van Meyerspark gemeente. As kwadrupleeg 
benodig en ontvang sy steeds intensiewe sorg. 
Lizette kan ook nie praat nie. Sy ontvang min-
stens driemaal per week besoek van mense 
wat vir haar voorlees, onder andere preke van 
dr. Ferdi Kruger, asook ander ligter leesstof. 
Verder word sy begelei om, met behulp van ŉ 
rekenaar, sekere funksies uit te voer.
Vir hierdie lewenslustige, ondernemende mens 
is dit natuurlik baie frustrerend om nie verbaal 
te kan kommunikeer nie – sy wat graag gesels 
het en besonder aktief was. Dit is ŉ beproe-
wing vir haar en haar familie en voortdurende 
voorbidding is nodig.
Daar kan egter allerweë getuig word dat 
daar ŉ merkwaardige verdieping in Lizette se 
geestelike lewe is. Deur die afgelope jare het 
ons Lizette leer liefkry en geleer dat, ten spyte 
van alles, God se genade groot is in haar lewe. 
ŉ Lewe vol geloof en hoop.

Ina van der Walt (GK Meyerspark)

ŉ Artikel uit GK Meyerspark se Kwartkoerant September 2012
Liefde is ’n werkwoord

‘n Koreaanse gesin in ons 
gemeente het ‘n behoefte 
aan ‘n klavier – te koop, 
te huur, of te leen. Skakel 
asseblief die kerkkantoor 
indien jy met hierdie 
behoefte kan help.

Klavier gevra
Teeskinkbeurte

Baie dankie!

Vandag
KG 15 & Wyk 1 (Rineé Pretorius & Rhodé Vorster)

Volgende Sondag
KG 17 & Wyk 3 (Elaine Oosthuizen & Bettie Snyman)

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

koeldrank in die Somer.

HONGER STUDENT
Is jy lus om vir 2013 ‘n student se “ouer-weg-van-die-huis” te wees? Jy kan die student nou 
en dan nooi vir ‘n Sondag middagete of net ‘n kuier. Daar is ‘n groot aanvraag by die jong-
mense hier voor. Skakel met die kerkkantoor vir meer inligting.

VRA SONDAG-KOOKKOS
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Laaste diens – 25 November
Eerste diens in 2013 – 13 JanuarieEngelse Bediening

Mooirivier Kersmark is weer hierdie jaar dié geleentheid op elke Noordwes-inwoner se kalender! 
‘n Geleentheid wat jy nie wil misloop nie! Dit is ‘n geleentheid waar ± 100 uitgesoekte, gekeurde 
uitstallers almal onder een dak versamel is spesiaal vir ons besoekers aan die Kersmark om 
handige en ideale bekostigbare geskenke te koop vir die hele gesin! Hierdie uitstallers kom uit 
alle dele van ons land tot sover as die Kaap en bied hul kwaliteit produkte vir ons aan – vir sewe 
dae lank in ons dorp Potchefstroom. Onder heerlike omstandighede en gasvryheid soos net die 
Oosdoppers ken, kan u rustig kom inkopies doen. En weer en weer terug kom vir 7 dae lank.
Geskenkbewyse is reeds beskikbaar by die Kerkkantoor @ R25, R50 en R100. Dit is die ideale 
geskenk vir ‘n verjaarsdag of jaarafsluitingsgeskenk. Skakel Adele by 018 290 7690.
Op Saterdag, 24 November open Mooirivier Kersmark sy deure in Paryslaan / Rocherstr 75, Bail-
liepark. Die mark sal oop wees vanaf 24 November tot 1 Desember. Sondag, 25 November, is die 
mark gesluit.
‘n Nuwe hoogtepunt vir ons kinders is Jan de Wet wat ons mark besoek en die kinders en ouers 
kan nie wag vir die geleentheid op 24 November 10:30 in die Gereformeerde Kerk Potchef-
stroom-Oos. Terwyl die kinders vermaak word in die kerk deur Jan de Wet kry die ouers geleent-
heid om rustig deur die mark te stap en inkopies te doen. Hulle kan ook ‘n lafenis kry in die 
restourant waar daar heerlike ligte etes, spesiale koffie en koek verkoop word. Op 1 Desember is 
daar ‘n kuns en inkleurkompetisie vir die kinders met ‘n poppekas opvoering. Kom kuier lekker 
as gesin saam by ons mark op Saterdae!
Hierdie mark het sy ontstaan gehad uit die behoefte om uit te reik na mense wat hulp nodig het. 
Die mark het in 2009 begin en ons stoutste verwagtinge oortref. Ons streef daarna om die vol-
houbaarheid van dienslewering aan gemeenskap te verseker. Om fondse in te win deur middel 
van die hou van Mooirivier Kersmark ten einde die fisiese en geestelike nood van mense aan te 
spreek en te help verlig. Die gee van geskenke met Kersfees gaan nie in die eerste plek om die 
geskenke nie, maar omdat God aan ons die grootste geskenk in Christus gegee het en ons dié 
vreugde ook met mekaar wil deel. Ons het egter ook die roeping om Jesus Christus as God se 
geskenk aan die wêreld na alle mense te neem. Ons wil graag ook met ons mark hierdie bood-
skap na die gemeenskap uitdra. 
Projekte waarby ons betrokke is: Koepelbediening, Bible for Believers, Amelia Nasorgsentrum, 
Bet-Ezerprojek vir haweloses, Bophirima Kleuterskool, Bedieningshulp aan Tlokwe-Botshabela 
en Promosa, Koningskinders, Kongobediening, Topia, D’Kar Botswana sending, Corneliusbedie-
ning, CANSA, ens. 
Ons glo dat ons weer hierdie jaar vir Potchefstroom en omgewing ‘n baie spesiale kersmark gaan 
bied en nooi almal uit om ons mark te besoek. Bring jou vriendin/vriend en familie saam en kom 
geniet ‘n baie spesiale inkopie ervaring. Merk hierdie datums 24 November tot 1 Desember op 
u kalender en moet dit nie misloop nie!

24 November tot 1 Desember
Mooirivier Kersmark

KERKRAADSVERGADERING:
Daar vind DV Woensdagaand ŉ spesiale kerkraadsvergadering plaas om voldoende tyd af te 
staan aan die bespreking en verdere hantering van die saak van die vrou in kerklike dienste.  
Ons almal se voorbidding in die saak is van uiterste belang.  Mag die Here vir ons wysheid 
gee om die saak in waarheid en liefde te hanteer.



Verjaarsdae
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Vandag, 25 November 
Mara Combrinck 
 Wyksgroep 20 083-388-3745

Maandag, 26 November
Kannetjie Fouché 
 Wyksgroep 04 082-872-5498
Rayner van der Walt 
 Wyksgroep 11 018-293-3047 

Dinsdag, 27 November
Cato Coetzee 
 Wyksgroep 31 018-297-1297 

19
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Ek wil graag my dank uitspreek teenoor die 
gemeente vir hulle gebede en vir al die bood-
skappe van meegevoel. Dit het vir my baie 
beteken hier waar die teenwordigheid van 
medegelowiges skaars is. My dank ook vir 
die pragtige ruiker wat gister hier afgelewer 
is – vir die stralende geel en rooi rose, vrolike 
madeliefies, lelies wat nog moet oopgaan en 
wat nog meer.
‘n Boodskap van hoop in die koue wit winter. 
Ek dank ons Hemelse Vader dat hy die laaste 
gedeelte van hulpeloosheid in Hentie se siekte 
verkort het, dat ek by hom kon wees tot aan 
die einde en bo alles dat ek die voorreg gehad 
het om so ‘n lang en gelukkige saamwees met 
hom te deel. Aan God alleen die eer.
Vida Venter

Baie dankie aan elkeen wat tydens my ope-
rasie gebel of my kom besoek het. Vir al die 
gebede – baie dankie – dit is wat ‘n mens dra 
in moeilike tye. Ds Fanie, die Kerkraad en die 
Gemeente: baie dankie vir die pragtige blom-
me. Dankie ook aan almal wat nog steeds be-
langstel.
Bertus Herbst

Bedankin�

Donderdag, 29 November
Hannie du Plooy 
 Kleingroep 15 071-202-4027

Saterdag, 1 Desember
Idonette le Grange
 Wyksgroep 25 082-370-5135
Karin Steyl
 Kleingroep 17 076-167-8897
Michael Vorster
 Kleingroep 19 083-503-4173

Br Ben Henning het op die ouderdom van 
87 jaar in die Here ontslaap. Ons dink aan sy 
dogter Kobie Blom en ook aan Jooste Hen-
ning in die tyd en weet dat die Here hulle sal 
troos. Die begrafnis was Donderdag.
Mari Mostert gaan vir ses weke in die Sand-
ton-kliniek deurbring waar sy behandeling 
ontvang vir ernstige infeksies in haar heup. 
Daarna hoop hulle om ŉ nuwe prostese in te 
sit. Indien iemand in die tyd in Johannesburg 
ŉ draai maak sal dit gaaf wees as julle haar 
kan besoek
Ons dink aan Elsimarie Williams wat Woens-
dag ŉ gewas saam met een van haar niere laat 
verwyder. Die Here gee vir haar en Charles 
perspektief en krag in die tyd en ons dra hulle 
verder aan Hom op.
Benedict Valachia was ŉ kind van die Here 
wat vir ŉ geruime tyd saam met ons aanbid 
het. Deur Poen Coetzee se verbintenis met 
hom het van ons lewens met hom begin kruis. 
Hy het ernstig siek geword en het Maandag 
in die Here ontslaap. Hy is Saterdag begrawe. 
Sy geloofsgetuienis sal my altyd bybly. Die 
“grense” wat Poen lankal oorgesteek het, en 
waarin hy my as predikant saamgeneem het, 
het toe eintlik nooit bestaan nie. Waar Chris-
tus alles en in almal is, is daar ware geloofsge-
meenskap.

Meelewing


