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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: Saam op pad as deel van God se netwerk

18:00 Aanddiens

Dr Flip Buys 
Theme: Christ’s power is made perfect in weakness 

Scripture reading: 2 Corinthians 12:1-10  Text verse:  2 Corinthians 12:7-10  

11:30 English Service

Ds Willem Steyn
Tema: Gebruik jou gawes – so laat Christus sy liggaam groei.

Sing: Sb.2-4:1,2
Geloofsbelydenis Sing: Sb.12-2:1,2,3 voorlees – sing vs 4,5  

(Kinderbegeleiding vs 5))
Wetlesing: Kol.3:1-17
Sing: Ps.119-1:22,29

Skriflesing: Romeine16
Sing: Sb.15-1:1,2,3,4

Sing: Sb.10-2
Amen: Sb.13-3

Sing: Ps 18-1:1
Sing: Ps 118-2:1,5,8
Geloofsbelydenis: HK V&A 54 en 55
Sing: Sb 15-1:1
Skriflesing: Efesiërs 4: 1-16  Teks: Ef 4: 7,12
Sing: Sb 15-1: 2,3,4.
Sing: Sb 14-1: 1,3
Amen: Sb 13-2

Voora�ang
Tema: Heerskappy van God

Lied 470:1-3 U Here is ons Koning
Lied 471:1 Soek allereers die  

koninkryk van God
Ps 97-2:1,2,4 Juig aarde voor  

die Heer
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NA 20 JAAR SE MOEISAME WERK: 
DIE EERSTE BYBELVERTALING 

IN DIE NARO BOESMAN TAAL  
IN BOTSWANA

Hessel en Coby Visser (goed bekend aan 
heelwat van ons gemeentelede wat al 
D’Kar besoek het), het meer as 20 jaar aan 
hierdie projek gewerk. Eers die taal ge-
leer. Daarna ‘n span plaaslike medewerkers 
gerekruteer en opgelei. Daarna ‘n Naro or-
tografie (skryftaal) ontwikkel. Daarna gelet-
terdheidsklasse begin aanbied en selfs die 
eerste koerantjie in Naro begin publiseer 
om die vlak van geletterdheid te ontwikkel 
sodat mense hulle Bybel kan lees wanneer 
dit gepubliseer is. Na al die jare se vertaal, 
hersien en weer hersien en geletterdheid 
ontwikkel is die Bybel Saterdag 10 Novem-
ber feestelik in gebruik geneem. Kom ons 
dank die Here vir hierdie sendelinge se 
volharding en aanhou en uithou en hierdie 
mylpaal wat in die uitbreiding van God se 
koninkryk bereik is.

 ’n Geskenk vir iemand?
Desembermaand herinner ons aan 
vakansie, familie, kuiertyd, maar veral 
aan Christus en Sy koms na die wereld. 
Ook aan die geskenke wat ons deur 
Hom kry; bevry van ons sonde, elke dag 
naby God en oorlaai met Sy liefde.  
Hier’s vir jou ‘n geleentheid om aan ie-
mand ‘n geskenk te gee, iemand wat 
nie gewoond is om bederf te word nie, 
iemand wat enigiets waardeer. ‘n Klein 
teken van Christus se liefde vir ons. 
Ons wil graag op Saterdag 1 Desem-
ber geskenkpakkies pak vir die lidmate 
van Venterskroon. Daarom vra ons jou 
bydrae. Klere, skoene, handsakke, oor-
belle, tandepasta, inkleurboeke, ou ten-
nisballe, kinderboeke, enigiets! Dis vir 
mans, vrouens en kinders. Gee dit asb 
vir Fransa by die kerkkantoor.

Meelewing
Oom Hentie Venter het die afgelope 
week in die Here ontslaap. Hy het op ŉ 
hoë ouderdom erg aan Alzheimer se siekte 
gelei en was die laaste tyd in ŉ versorgings-
oord. Ons dink aan tannie Vida en hulle 
gesin waar hulle in Kanada woon. Haar 
epos-adres is vidahentie@yahoo.ca en 
telefoonnommer: 001-204-759-3335.
Tannie Martie Vorster is tans by Hester en 
Bertie (072-189-3646) waar sy aansterk na 
ŉ operasie in Johannesburg. Ons is saam 
bly dat die prognose heelwat beter is was 
wat verwag is.
Ig Vorster (082-788-5902) word nou eers 
dié week geopereer nadat die infeksie op-
geklaar het. Dit is vir Dinsdag geskeduleer 
en ons bid dat dit goed sal afloop.
Ons bly aan Jana Vorster, haar pa Jan en 
ma Anzelle (082-495-6172) in ons gebede 
dink. Die probleem met die spesiale kind-
jie wil maar net nie opgelos word nie.  Mag 
die Here uitkoms gee.
Mari Mostert (083-273-5587) is oorge-
plaas na ŉ hospitaal in Sandton om by ŉ 
spesialis uit te kom. Ons bid dat daar vir 
haar weer nuwe hoop sal wees nadat sy 
baie lyding verduur weens haar heup.
Baie geluk aan ons lidmate wat die afge-
lope week bevorderings gekry het by die 
NWU: Fritz de Wet (084-245-2803) en 
Gert Breed (082-579-6628).

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

Die kursus bestaan uit 10 sessies 
wat elk ’n uur en ’n half lank is.
Bespreek vroegtydig vir die vol-
gende kursus.
Begindatum: 20 November 2012

Skakel met Johan de Klerk
082-884-7061 / johan@towerlantern.co.za

Fotografiekursus
’n Eerstevlak fotografiekursus 
word aangebied met baie 
praktiese oefening.
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G5 Sake
Sake

Sake
STUDIESENTRUM
Die studiesentrum gaan steeds van krag tot 
krag.  Baie dankie aan elke lidmaat deel-
neem aan die projek. Met die sentrum lewer 
ons ŉ nodige diens aan die gemeenskap en 
in die proses kom maak mense van alle groe-
perings ŉ draai in die Koffiekamer. Ons besin 
nou oor in watter mate ons meer doelbewus 
as getuies vir Christus kan optree sonder om 
die konsep van onvoorwaardelike liefdes-
diens prys te gee. Die Studiesentrum sluit 
Woensdagmiddag vir die eksamen.

Weens die feit dat die eksamens 
nou verby is gaan die Koffie-
kamer vir die vakansietyd nie 
op Sondag-en Woensdagaande 
as ŉ reël oop wees nie. Dit beteken nie dat dit nie 
sporadies gebruik kan word nie. Kontak met die 
kerkkantoor, predikante of Eugene Coetzer as jy dit 
wil gebruik.

KOFFIE
KAMER

Gesprek ander kerkleiers
Maandagoggend het ons die voorreg 
gehad om predikante van al die belan-
grike groepe wat op die Bult werksaam 
is hier in die koffiekamer te ontvang. 
Ons het vertel wat die Here hier be-
sig is om te doen en het verhoudings 
gebou met predikante wat die stukkie 
aarde van die Here saam met ons be-
dien. Die gedagte om saam te werk in 
projekte tydens Jool en Intervarsity is 
goed ontvang.

Ontvangs eerstejaars
Die beplanning vanuit die G5 bediening is nou volle gang vir 
die ontvangs van volgende jaar se eerstejaars. Hier is so paar 
sakies wat ons in gedagte het:
• Ete saam met die huisouers van die Dorpskoshuise. Die doel 
van die byeenkoms? Hoe kan ons as gemeente vir julle tot 
hulp wees in die verantwoordelike taak wat julle het?
• Ons kon reeds begin kennismaak met HK lede van dorpskos-
huise op die kampus. Ons was verbaas dat die naam G5 en die 
Studiesentrum reeds aan hulle bekend was.
• Onthaal van die Ontvangs&Bekendstellingskomitee saam 
met die Joolkomitee die aand voor die Eerstejaars ontvang 
word. Ons wil die studenteleiers aan die Here opdra en hoor 
hoe ons van hulp kan wees in die kritiese tyd.
• Daar is tydens O&B ŉ groep studente wat nie by Dorpskos-
huise inskakel nie en deur die studenteraad rondgewys word. 
Ons wil veral by die groep se geestelike sorg betrokke raak.
• Op die Sondag nadat die eerstejaars hier aangekom het, wil 
ons ŉ bring en braai reël vir die eerstejaars van die gemeente 
maar terselfdertyd ŉ uitreik na die Bult onderneem om kontak 
te probeer maak met eerstejaars wat in die tyd alleen op die 
Bult is.

SKOON OMGEW
ING • SKOON OMGEW

ING
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Teeskinkbeurte

Baie dankie!

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

Volgende Sondag
KG 13 & Wyk 33 (Suzette Coetzee & Magdel Rousseau)

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

koeldrank in die Somer.

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

NAGMAAL 
Ons vier DV volgende Sondagoggend die 
laaste keer die jaar Nagmaal. Ons berei 
ons voor op die voorreg om op die wyse 
ons eenheid met die Here, Jesus Christus 
te vier.

VOLGENDE WEEK
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.

* Daar is lyste opgesit in die portaal – 
skryf asseblief jou naam op! 

Jy is ook welkom om die kerkkantoor 
te 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

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 Sondagmiddagete of net ‘n kuier. 
Daar is ‘n groot aanvraag by die 
jongmense hiervoor. Skakel met die 
kerkkantoor vir meer inligting.

VRA SONDAG-KOOKKOS
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Liefdegawes
by die deure

11 November: 
Oggend: Emeritaatsversorging
Aand: Meelewing
18 November: 
Oggend: Teologiese Studentekas
Aand: Meelewing
25 November: 
Oggend: Mukhanyo
Aand: Meelewing

Bak & Brou
Gereformeerde Kerk Rietvallei het onlangs 
‘n kookboek uitgegee, Dopper Disse, waarin 
daar verskeie geregte van hul lidmate saam-
gevat is. ‘n Oudlidmaat van ons gemeente, 
Nobington Murambadoro, verkoop hierdie 
boekies, en  maak ‘n wins met die verkope. 
Hierdie kookboek is teen R50 beskikbaar. 
Skakel gerus met die kerkkantoor, of met 
Nobington (072-345-6292).

Nadat daar verlede week gehandel is oor 
die feit dat ons op die pad vorentoe met 
aanbidding wil loop skuif die fokus vandag 
op die feit dat geeneen van ons sonder die 
ander hoef en moet gaan nie.
Die Here gee juis ons nou in hierdie tyd vir 
mekaar om saam in sy diens te lewe.  Die 
klem lê dus op die “ONS” in die identiteit-
stelling “Geref kerk die Bult – Ons is Chris-
tene wat elke dag, heeldag op en oor die 
Bult lewe.”

trek. Ons het mekaar nodig en moet 
mekaar toerus, ondersteun en bystaan 
op die trekpad;
Ons fokus op die pad moet baie sterk 
op VERHOUDINGS ingestel wees;
Ons loop die trekpad LUISTEREND;
Terwyl ons luister wil ons ook DOENEND 
op trek gaan met die wete dat toerust-
ing in die praktyk die mees effektiewe 
manier is.

Kom bin vanuit die Woord saam oor die pad vorentoe

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.
Ons trek nie in isolasie van mekaar nie, 
maar juis ons, wat deur die Here in die 
gemeente gevoeg is, gaan SAAM op 

1.

2.

3.

4.
5.

Kom doen asb saam met ons Bybelstudie 
die week. Jy kan self kies watter een van 
die drie geleenthede jy wil bywoon aange-
sien dieselfde Bybelstudie drie keer herhaal 
word. Of Maandagmiddag tussen 17:00 en 
18:30 OF Maandagaande tussen 18:30 en 
20:00 OF Dinsdagaande tussen 18:30 en 
20:00.  

Deadline: 16 Nov @ 16:00

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



Blapse in kerkblaadjies
* Die lae selfbeeld-ondersteuningsgroep ver-
gader Donderdagmiddag om 15:00 in die 
sysaal. Gebruik asseblief die agterdeur.

* Die Weight Watchers-groep vergader Don-
derdag om 14:00 in die saal. Gebruik asb die 
dubbeldeure by die sy-ingang.

Verjaarsdae
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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
Vanmiddag

15h30

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

Vandag, 11 November
Mariechen Basson 
 Wyksgroep 04 084-811-5719
Kitti Grove  
 Wyksgroep 32 018-294-7780 
Gerrit Pienaar 
 Kleingroep 09 079-527-2079
Ansa van der Merwe 
 Kleingroep 05 082-821-7175
Doep Venter  
 Kleingroep 01 018-293-3110 

Maandag, 12 November
Albie van Dijk 
 Kleingroep 02 083-229-0428

Dinsdag, 13 November
Nardus Conradie 
 Wyksgroep 31 082-568-4410
Rina de Beer 
 Wyksgroep 07 083-277-6996
Loutjie Kruger  
 Wyksgroep 08 072-985-7930
Michelle Potgieter 
 Wyksgroep 13 072-913-8513
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Woensdag, 14 November
Ina Hoogenboezem 
 Wyksgroep 22 082-925-5306
Nic van der Walt 
 Wyksgroep 04 083-384-4657

Donderdag, 15 November
Ike de Wet 
 Kleingroep 01 083-257-1876
Elmien Spoelstra 
 Wyksgroep 18 078-458-5431

Saterdag, 17 November
Daan Eloff 
 Wyksgroep 22 018-294-5894 
Clarice Lohann 
 Wyksgroep 24 018-294-7091 
Yoona Shin  
 Wyksgroep 13 079-730-9773
FC Venter 
 Wyksgroep 11 082-532-3118 
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