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09:30 Oggenddiens
Ds Willem Steyn

Tema: Koinonia: onderlinge liefde 
wat die Vader en Seun 

sigbaar maak

18:00 Aanddiens
Ds Fanie Coetzee

Tema: Gee my wysheid 
om U in die praktyk te dien

Ps 111-2: 1,2,3,4
Ps 104-2: 1,2,10,13,15,16

Ps 19-2: 3,4,5 
Skrifl esing: Jakobus 1:1-8, 13-18

Teks: Jakobus 1:5
Ps 25-1: 2,6
Sb 1-2: 1,2,3

Sb 20-2: 1,2,3,4

Ps 100-1: 1-4
Sb 12-3: 1, 2 (Kinderbegeleiding)

Ps 105-1:2
Skrifl esing: Joh. 13:31-35; 15:9-17
Teks: Joh. 13:34-35 (Preekbegeleiding)

Sb 16-1: 4, 6
Ps 105-1: 5    Lied 428: 1-4
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11:30 International Service
Prof Raymond Potgieter

Theme: The judgment and righteous of God and the church in Rome
Scripture reading: Romans 3:9-20  Focus verse: Romans 3:9

Verjaarsdae

14

21 Mei
KG 17:  Jacolene Heymans (081 492 1777)

Wyk 3:  Marianne Nagel (082 855 2163)

28 Mei
Wyk 15:  Anna Fick (073 682 3751)

Wyk 16:  Retha van Wyk (083 967 1511)

Kontak asb die kerkkantoor as jy onseker is wie in 
jou groep is. OnderOnsie-inligting is verouderd.

Ons is saam met Willem en Hanlie Steyn 
(018 294 3934) en hulle familie dank-
baar dat die doop vanoggend aan 
Stephanie bedien kan word.  Mag die 
Here ons almal se geloof weer deur die 
sakrament versterk.  
Ons dink aan Nico Welman (082 225 
2188) asook Pieter en Gerda Venter 
(060 963 5446) na die afsterwe van hulle 
oumas. So ook dink ons aan Agnes (076 
610 2569) en Markus du Plessis (071 
410 5737) met die afsterwe van hulle 
oupa.

Die Diakonie vergader volgende 
Sondagmiddag om 16:30 in die 

Senaatsaal. Laat ons voortdurend  
bid vir die dienswerk van die  

diakens in ons gemeente.
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Vandag, 21 Mei
Hettie Baxter  072 985 5896
Petra Maritz  079 938 8359
Erich vd Merwe  018 297 3313
Jaco vd Merwe    082 412 2445
Marida van Eeden 060 977 1124

Maandag, 22 Mei
Stephni Kruger  072 111 0615

Dinsdag, 23 Mei
Reynhardt Greyling       071 488 9571
Ben van Belkum    018 293 2817
Pieter van der Walt 082 851 3637

Donderdag, 25 Mei
Casper Dreyer  082 726 1292
Michelle Fourie  072 985 3424
Paulus Krüger  079 692 2575
Wihan Nienaber 084 577 1998
Elsa vd Merwe  083 259 9758

Vrydag, 26 Mei
Andries Venter  083 233 5103
Annatjie Verhoef 072 391 2552

Saterdag, 27 Mei
Jacques Bosch  082 838 5498
Louis Scheepers  076 704 3398
Christine Smit  084 582 0882
Debbie van Tonder 084 555 0377
Johanica Venter    082 259 0647

Hou die dataprojeksiebord dop vir foto’s  
van almal wat die week verjaar!

Baie dankie!

Teeskinkbeurte
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Verjaar jy volgende week? Stuur asb 
jou foto na gkbult@gmail.com of What-
sapp na 076 391 7578 sodat ons dit op 
die dataprojeksiebord kan wys.

Liefdegawes
21 Mei

Oggend: Teologiese Studentekas
Aand: Meelewingsfonds

28 Mei
Oggend: GKSA Sustentasie
Aand: Meelewingsfonds

4 Junie
Oggend: Emeritaatsfonds
Aand: Meelewingsfonds

Liefdegawes tydens die diens word vir die 
Liefdesdiens van die diakens gebruik.

by die deure

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

Naam: ......................................................

Telefoonnommer: ...................................

E-posadres: ..............................................

 Gooi in kollektesakkie / Gee in by kerkkantoor

Wil jy graag hier 
’n lidmaat word? 
Gaan hier natoe 
en volg die 
stappe 
      of vul dié 
      vormpie in . . .

hier natoe

     
      

Dankie vir almal se bydraes tot dusver vir 
Martie se medikasie. 

Maak asseblief u harte oop vir Martie!

Martie Geertsema 
Mediese Hulpfonds

MJ Geertsema, ABSA, 
spaarrekening 9293321096
Vir meer inligting kan die kerkkantoor 

(018 297 4843) of Elsa Els (082 460 0939) 
gekontak word.  

Meds4Martie www.meds4martie.co.zawww.meds4martie.co.za

Laat weet asb teen Donderdag.

Uitnodiging na 
Liturgiese gespreksgroep 
29 Mei om 19:00 by die Kerksaal

Hiermee nooi ons alle lidmate wat 
belangstel in die liturgie van ons ere-
dienste om aan die volgende ge-
spreksgeleentheid deel te neem (sien 
die datum, tyd en plek hierbo). Hierdie 
keer wil ons graag fokus op ons viering 
van die Nagmaal. Vrae soos: Hoe kan 
ons die Nagmaal as ’n fees beleef? 
Hoe pas verootmoediging en verloss-
ing en blydskap by die viering? Wat 
behoort ons by die eet van die brood 
te doen? En by die drink van die wyn? 
Watter klem plaas die Kategismus en 
die Neder landse Geloofsbelydenis op 
die Nagmaal? Hoekom vier ons ge-
meente agt keer per jaar Nagmaal? 
Dit is ’n oop gesprek en lidmate kan 
ook oor ander aspekte van die Nag-
maal en die liturgie kom gesels. Hartlik 
welkom!!
Ben de Klerk (Sameroeper)

Die OnderOnsie, die boekie met al die 
lidmaatinligting in, word weer binnekort 
gedruk. Het jou inligting dalk verander 
in die afgelope jaar? Skakel asb met 
die kerkkantoor.

ONDERONSIE
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Vertrek jy hierdie jaar uit Potch uit?  
Laat weet asseblief die kerkkantoor, dan 

kan ons nou al jou attestaat regkry.

Die studiesentrum maak weer oop vir 
die Junie eksamens. Dit is ideaal vir ’n rustige 
leeromgewing en ’n ekstra koppie koffie. 
Wanneer: 7 – 28 Junie
Waar: By G5 en die kerksaal

Kom gerus ná die aanddiens G5 toe, 
daar’s lekker koffie en goeie geselskap!

Sondag 4 Junie vier ons die uitstor-
ting van die Heilige Gees. Soos 
gebruiklik gaan ons dit saam met 
gelowiges van ’n wye verskeiden-
heid kulture vier.
Buiten die gewone erediens in Afri-
kaans om 9:30 gaan ons dié jaar 
saam met die gelowiges van Ven-
terskroon ’n diens by hulle hou.  

Die voorlopige reëlings is soos 
volg:
• Ons begin om 12 uur by Venter-
skoon met ’n middagete
• Die diens saam met hulle begin 
om 13:00.  Die diens sal getolk word 
sodat almal – ook die lidmate wat 
ons internasionale diens bywoon, 
dit kan verstaan.
Meer besonderhede oor reis-
reëlings ens. sal deurgegee word.

Ons wil regtig ’n beroep op u doen 
om die diens by te woon. Venter-
skroon is ’n fokusbediening van ons 
gemeente en die blootstelling aan 
en die aanbidding van die Here in 
ander omstandighede is geloofs-
versterkend vir ons en vir hulle. 

HEMELVAARTDIENS 
DONDERDAG 19:00

Ons herdenk Donderdag die Hemel-
vaart van ons Here en Koning.  

Ons gesamentlike Hemelvaartdiens 
is Donderdag om 19:00 in die kerkge-
bou van Potch-Oos. Prof Herrie van 

Rooy gaan die erediens lei. 

In opbou na die 4de Junie beplan 
ons ’n preekreeks waarin ons gaan 
kyk die redes waarom die Here ons , 
as sy kerk, in hierdie wêreld laat be-
staan.  Die vier bestaansredes waar-
na ons gaan kyk is:

Koinonia – ons roeping om mekaar 
lief te hê
Kerygma – ons roeping om te 
verkondig dat Jesus die Here is.
Diakonia – ons roeping om diensbaar 
te wees
Marturia – ons roeping om te getuig.

Ons sien ook hierdie preekreeks as ’n 
geleentheid vir ons as gemeente om 
saam te besin oor ons bestaan hier 
op die Bult.
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Na verskeie voorvalle van misdaad 
was die Teologiese Skool verplig om 
toegang tot die perseel te beperk. ’n 
Hek wat slegs toegang bied met be-
hulp van ’n NWU-kaart is opgerig. Alle 
ander hekke sal gesluit bly in die week, 
maar oop wees op ’n Sondag tydens 
dienste.
Daar sal nie ’n sekuriteitsbeampte wees 
wat toegang tot die perseel beheer nie 
en daarom dan die volgende reëlings 
vir persone wat nie oor ’n NWU-kaart 
beskik nie.

Ons vertrou dat hierdie reëlings vir nie-
mand ongerieflik sal wees nie en dat 
ons personeel, studente en besoekers 
in ’n veiliger omgewing sal kan werk.

Argief: Maak asseblief vooraf ’n af-
spraak met die argivaris, me Carmie 
Huisman 018 294 8952  of  061 297 
2891. Sy sal dan vir u die hek oop-
maak.  
Fakulteit Teologie & Teologiese Sk-
ool: Maak asseblief vooraf ’n af-
spraak met die betrokke personeel-
lid wat u wil kom besoek. 
Jan Lion-Cachet Biblioteek: Besoek-
ers aan die Biblioteek kan by Besker-
mingsdienste van die NWU (gebou 
F17 op kampus) ’n diverse kaart be-
kom, wat geaktiveer word vir die 
twee geboue en die biblioteek. U 
kan die Biblioteek kontak by 018 299 
2809 vir navrae, en ook wanneer u 
by die hek aankom.
Vergaderings: Persone wat verga-
derings in die Teologiese Skool-ge-
bou moet bywoon, moet asseblief 
vooraf met die skriba of voorsitter 
van die betrokke vergadering skakel 
om te verneem wat die reëlings vir 
toegang tot die perseel is. 

•

•

•

•

Sekuriteit by die 
Teologiese Skool 

Borg ’n Bybel
Ons gaan weer in die derde kwartaal   
deelneem aan die Bybelgenootskap 
se Borg-’n-Bybelprojek. Dit loop oor 7 
weke, waartydens ons gaan poog om 
genoeg geld vir 500 Bybels in te samel. 
Ongelukkig het die skommeling van 
die Rand se waarde dit baie moeilik 
gemaak om die Bybel se prys op die 
vlakke van 2016 te hou en die kosprys 
van ’n Standaardbybel is nou R97-00.
Kom ons help om steeds die Woord op 
hierdie manier te versprei.

Ouderlinge en Diaken aan diens
Ouderlinge: 

Daniël Maritz & Fanus van der Merwe
Diaken: Nina Brink
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Advertensies

Gereformeerde Kerk Potchefstroom Die Bult
ABSA Tomstraattak    670-264-661 (Tjekrekening)

Verwysing: Van, voorletters, Wyk / KG

Ons gemeente se bankbesonderhede Skakel gerus met Fransa by die kerkkantoor 
(Weeksdae van 08:00 - 13:00) vir: 

Algemene navrae, Lantern (saktyd Donderdae 
om 10:00), Preekopnames, Webbladnavrae, ens.

Skriba: Mias Smit: 084-510-9193
Orrelistes: Jetty van Rensburg: 083-439-7379 
      Anja Viljoen: 082-053-9246
Koster: Wilma Herbst: 082-965-7525
Internasionale diens: George Lotter: 083-284-7599
Katkisasie: Braam Pieterse: 082-923-4881
Kinderbegeleiding: Marida van Eeden: 060-977-1124
Preekbegeleiding: Thea Harmse: 082-859-2229
Dataprojeksie: Adelle Lotter: 083-286-3811
Klank: Stefan Linde: 072-811-1665
Tolkdienste: Kerkkantoor: 018-297-4843
Preekopnames: Kerkkantoor: 018-297-4843
Diakonie: Martha van der Walt: 082-941-5190

Omgee-groep Seniors: Dirina Cilliers: 082-326-6207
Sopkombuis: Elsa Els: 082-460-0939
Susters: Hanlie Steyn: 083-654-8652
Onthaalkomitee: Retha van Wyk: 083-967-1511
G5 Bediening: Ds Willem Steyn: 082-854-3587
Musiekbediening: Hanlie Steyn: 083 654 8652 
Bedieningskommissie: Jan Geertsema: 083-271-6570
Eiendomskommissie: Faan van Wyk: 082-551-7782
Liturgiese Werkgroep: Ben de Klerk: 072-183-1083
Venterskroon Diensgroep: Gerrit Pienaar: 079-527-2079
Finansiële kommissie: Lou van Wyk: 084-520-1086
Kassier: Paul Delicado: 082-574-2204

Kerkkantoor 018-297-4843 (tel) 
e-pos: gkbult@gmail.com
webblad: www.gkpotchbult.co.zaKontak

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

Wegneem-ete
Die susters gaan julle weer bederf 
met ’n heerlike warm wegneem-
ete op Vrydagaand 26 Mei.  Die lek-
kerste Hoender-a-la-wêreld gaan 
beskikbaar wees teen R30 per per-
soon en beloof om ’n warm vol 
magie tot gevolg te hê.  Bestellings 
kan vandag en volgende Sondag 
geplaas word op die lyste in die 
portale, dan weet ons vir hoeveel 
om reg te maak.  Ondersteun asb. 
hierdie aksie en bederf julself met 
’n uiteet by die huis.  Dit sal vanaf 
17:30 tot 18:00 afgehaal kan word 
by die kerksaal se kombuis.

TE HUUR. Buitekamer vir senior 
mansstudent. Naby NWU. Eie badka-
mer en klein kombuisie. Veilige par-
kering. Water en elektrisiteit ingesluit by 
huur. Deposito betaalbaar, Beskikbaar 
vanaf begin Junie 2017. Skakel (018) 
297 6827 of 072 215 8514

Preke oor Psalms
Prof Jaap Helberg het op versoek van 
lidmate ’n bundel saamgestel van 
preke oor Psalms wat hy gedurende 
sy jare van hulpdiens in die Gerefor-
meerde Kerk Potchefstroom-Noord 
(1994-2001) gepreek het.
Die bundel is beskikbaar teen R50 en 
navrae daaroor kan gerig word aan 
Martha van der Walt (082 941 5190) of 
Prof Jaap self by 076 832 4372.

BEROEPE ONTVANG
Proponent EJ Vogt (Ernest) 
na Vaalwater.

BEROEPE AANVAAR
Dr HM Zwemstra (Heinrich) 
van Pretoria-Annlin na Walvisbaai.

Oosdopperfees: 27 Mei 2017
Biltongfees: 9 Junie 2017 om 18:00

Beroepe


