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09:30 Oggenddiens
Ds Fanie Coetzee

Skriflesing: Handelinge 2:1-13
Lied 434:1,2,3     Sb 8-3 (Kleuterbegeleiding)      Sb 8-1:1,2

Skriflesing: Matteus 20:17-34      Teks: Matteus 20:26 (Preekbegeleiding)
Lied 308:1,2,3,4      Lied 334:1,2,3,4 
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Verjaarsdae

83

Liefdegawes
4 Junie

Oggend: Emeritaatsfonds
Geen aanddiens

11 Junie
Oggend: Simonversorgingstrust
Aand: Meelewingsfonds

18 Junie
Oggend: Deputate Jeugsorg
Aand: Meelewingsfonds

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

by die deure

Ons dink in ons gebede aan oom 
De Wet en tannie Christina Kruger.  Hy 
is in die sentrum vir Alzheimer-pasiënte 
en sy is, ten minste voorlopig, in die ver-
sorgingseenheid van Eikelaan. 

Ons dink aan Rina en Gert de Beer 
(083 277 6996) in die tyd waarin sy weer 
kankertoetse moes ondergaan. Mag 
die Here julle steeds krag en gesond-
heid gee.

Martin van Wyk (082 415 9806) het 
in die week ’n operasie gehad. Ons 
dink aan jou in hierdie tyd.

Welkom hier!
Coret Hoogendoorn

079 875 5094

Jaco Roets
063 418 9171

Vandag, 4 Junie
Willemijn de Kock 076 653 8297
Adri Strijdom  082 224 9855

Maandag, 5 Junie
Nic Smith   071 117 3588

Dinsdag, 6 Junie
Jacques Cilliers  082 326 6306
Hannes van der Walt   072 494 9676

Donderdag, 8 Junie
Riaan de Lange 082 907 1900

Vrydag, 9 Junie
Dewey de Wet  083 294 9230

Saterdag, 10 Junie
Jannie van Wyk  079 275 0608 Ek is laas Sondag op die 28 ste Mei ge-

doop en aangeneem en ek wil net 
baie dankie sê, eerstens vir die welkom 
gevoel van die hele gemeente op die 
dag en al die goeie wense van elke 
persoon. Tweedens vir die mooi blom-
me wat die gemeente aan my gegee 
het, dit was baie spesiaal gewees en ek 
wens ek kon beter wys hoe dankbaar 
ek is. Dit was baie spesiaal gewees en 
ek dank almal daarvoor.
Groete, Stefan Denysschen

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
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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.

Ons is besig met ’n preekreeks waarin ons kyk na die redes waarom die Here ons, 
as sy kerk, in hierdie wêreld laat bestaan. 
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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Govan Mbeki
Trimpark Mooirivier

Mall
Gholfbaan Mooirivier

Viljoenskroon
Tronk

Rooipoortjie

Plaaswinkeltjie
Werkershuisies 
teen bult. Kerk  
in verste huis

GK 
Bult

Vredefort
Schoemansdrif
(Nooitgedacht)

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

Ry uit die dorp met Vredefort / Schoemansdrif pad. 
Moenie afdraai vir Viljoenskroon nie.
Ongeveer 18 km vanaf Bult Kerkgebou draai Rooi-
poortjie grondpad links af – HOU VERBY.
Ongeveer ½ km verder draai regs af op plaaspad 
na werkershuise teen bult: bordjie Venterskoon 
Ministries.
Die kerkie is in ’n omgeboude werkershuisie op die 
verste punt.
Die kerk is dus nie in die dorpie Venterskoon nie, 
maar naby Rooipoortjie
Padkaart nie op skaal nie.

N

O
S

Ons herdenk vandag saam met die kerk van die Here oor die 
hele wêreld die uitstorting van die Heilige Gees.
Soos gebruiklik gaan ons dit saam met gelowiges van ’n wye 
verskeidenheid kulture vier.

Buiten die gewone erediens in Afrikaans om 9:30 gaan ons die jaar saam met die 
gelowiges van Venterskroon ’n diens by hulle hou.  (Daar gaan geen Internasio-
nale diens of Aanddiens in ons kerkgebou wees nie)

Hier is die reëlings
11:15 Bus vertrek vanaf kerksaal. (Motors kan op die kerksaalterrein parkeer word)
12:00 Ligte middagete by hulle kerkgebou (Alles word voorsien)
13:00 Erediens saam met Venterskroon: Die diens sal getolk word sodat almal – ook 
die lidmate wat ons Internasionale diens bywoon, dit kan verstaan.
Ons wil regtig ’n beroep op u doen om die diens by te woon. Venterskroon is ’n 
fokusbediening van ons gemeente en die blootstelling aan en die aanbidding van 
die Here in ander omstandighede is geloofsversterkend vir ons en vir hulle. 
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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 eksa-
mens. Dit is ideaal vir ’n rustige 
leeromgewing en ’n ekstra 
koppie koffie. 
Wanneer: 7 – 28 Junie
Waar: By G5 en die kerksaal
Hoe laat: 08:00 – 22:00

As jy bereid is om nou en dan 
toesig te hou terwyl jy by die 
studiesentrum is, kontak vir Su-
zaan: 076 050 9304. Daar sal 
ook ’n lys in die koffiekamer 
beskikbaar wees waar jy jou 
naam kan opskryf. 

In ons gesprekke tot nou het dit duidelik 
geword, dat die ekstra bedieningsfondse 
vanuit die verkoop van die Noordbrug-
eiendomme, vir die gemeente die ge-
leentheid bied om opnuut te besin oor 
ons roeping IN, OP en OOR die Bult. Ons 
kan met groot vreugde en dankbaarheid 
teenoor die Here terugkyk oor die eerste 
vyf jaar van Die Bult gemeente se bestaan. 
Ons wil ook deur die Here se genade nou 
vorentoe kyk – die toekoms in. 
In ons vorentoe kyk is die besef van ons 
roeping as kerk van die Here van uiter-
ste belang. Vandaar ook ons huidige 
preekreeks oor ons roeping om mekaar 

Gesprek oor Bedieningsfondse
lief te hê (koinonia), om te verkondig Je-
sus is die Here (kerugma), om diensbaar 
te wees (diakonia) en om getuies van 
Jesus Christus te wees (marturia). In ons 
besinning is ons ernstig oor die gawes 
wat die Here deur elke lidmaat in hierdie 
gemeente gee, asook die gemeenskap 
waarbinne die Here ons as gemeente 
laat leef.
Ons wil graag elkeen oproep tot voorbid-
ding:
•

•

dat elkeen van ons sensitief sal wees vir 
die roeping wat die Here vir ons gee.
dat ons sal luister: na die Woord en Gees, 
na die noodroep van die gemeenskap 
waarin ons leef.

Die volgende gesprek vind DV Donder-
dag 8 Junie plaas om 18:30.  Die gesprek 
gaan ’n werkswinkel wees saam met Dr. 
Flip Buys en Prof. Naas Ferreira. Soos altyd is 
daar ’n oop uitnodiging vir enige een wat 
wil kom saam gesels. Bid asb ook vir die 
Here se leiding tydens hierdie byeenkoms.  
Sou jy meer inligting wou hê, gesels gerus 
met enige van die kommissielede: Jan 
Geertsema, Paul Delicado, Lou van Wyk, 
Hennie Goede of die predikante.



5

Ouderlinge en Diaken aan diens
Ouderlinge: 

Fancois Venter & Lucas Venter
Diaken: Paulina van der Walt

Die OnderOnsie, die boekie met al die 
lidmaatinligting in, word weer binne kort 
gedruk. Het jou inligting dalk verander 
in die afgelope jaar? Skakel asb met 
die kerkkantoor.
Laat weet asseblief die kerkkantoor as 
jy nie jou inligting geplaas wil hê nie.

ONDERONSIE

Ons kleingroep het besluit om weer ’n 
kombersprojek te loods. Indien enigie-

mand ’n ‘dik’ kombers wil skenk kan hul 
dit net by die kerkkantoor afl aai en ek 

sal elke nou en dan dit kom a� aal sodat 
ons dit vir behoeftige mense kan skenk 

in ons direkte omgewing... Dankie vir jou 
ontvanklikheid om ander te help.
Rudi vd Merwe (082 406 2869 /

Rudivandermerwe23@gmail.com)

4 Junie
Wyk 1: Rhodé Vorster (076 875 4132)

KG 20: Christine Ferreira (076 921 2668)

11 Junie
KG 4:  Janien Linde (084 823 8589)

Wyk 4:  Alida Schutte (083 628 2374)

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

Baie dankie!

Teeskinkbeurte

 Gooi in kollektesakkie / Gee in by kerkkantoor

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

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

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

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

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

hier natoe

     
      

Baie dankie vir julle saamleef in die 
tyd van my vader se siekte en heen-
gaan.  Eintlik was hy net vir ’n week in 
die hospitaal nadat aggressiewe lewer-
kanker by hom gediagnoseer is.  By na-
baat weet ons dat dit al ’n tydjie siek 
was, maar hy was eintlik tot drie weke 
gelede nog relatief gesond en self-
standig.  Dit was ’n voorreg om as ge-
sin in die laaste week saam met hom 
te kon lewe, al was dit in die hospitaal.  
Nog groter was die voorreg om deur 
die groterwordende skeure in die tent-
woning die vaste gebou in die hemel 
al hoe duideliker te kon sien.(2 Kor.5:1)  
Ons is getroos in die opstanding van 
ons Here Jesus wat ’n geloofswerklik-
heid vir ons hom, ons ma en ons gesin 
is.  Hy het 83 jare in die teenwoordig-
heid van die Here op aarde geleef.  
Hy het die goeie wedloop afgelê, die 
wenstreep bereik en gelowig end-uit 
volgehou.  Nou het hy die oorwinnaar-
skroon ontvang, dit is die ewige lewe 
by God. Dit is hom gegee soos vir al-
mal wat met verlange uitsien na Jesus 
se koms. (2 Tim.4:7,8)                   Fanie

Die volgende onderhoud met die redakteur van 
Die Kerkblad op Pretoria FM word DV op 11 Ju-
nie uitgesaai, om 07h45. Luisteraars kan inskakel 

op 104.2/106.6 MHz of TV-Oudiokanaal 887.
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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: 083-602-0679
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

Ons verhuis en wil hoor of iemand 
dalk werk het vir Rosie, ons jarelange 
huishulp. Sy is ’n ou-hand met baie er-
varing en kan sonder toesig haar werk 
doen. Sy is baie hardwerkend en uiters 
betroubaar. Vir enige verdere navrae, 
kontak Willemijn by 076 653 8297.

Baie betroubare huishulp soek 
werk (enige dag beskikbaar). Skakel 
haar direk (Maria:  078 591 5918) of An-
nemarie Schoeman by 083 454 5412.

Die jaarlikse gewilde Biltongfees van 
die GK Mooirivier vind weer plaas op 
Vrydagaand 9 Junie 2017 om 18:00 vir 
18:30. Dit is in die vorm van ’n Buffet-
ete. Eet soveel jy kan of wil, egter geen 
woefkardoese (doggy-bags) nie! Daar 
sal ongeveer 20 verskillende soorte 
verwerkte vleisprodukte te eet wees, 
o.a bees- en wildsbiltong en droëwors, 
cabanossies, droog en nat, gerookte 
biltong(sterk aan te beveel!) met ver-
skeie soorte tuisgebakte brode en tuis-
gekookte konfyte. Toegang: R150 per 
volwassene, R80 vir laerskoolleerders, 
en R20 vir kleuters. Geen kaartjies by 
die deure nie, jy moet asseblief vooraf 
koop. Kaartjies beskikbaar by Ds. Koos 
Mouton: 082 925 395. Biltong sal ook te 
koop wees teen kompeterende pryse.
Gou spring...die tyd loop uit. Ons kan 
ongeveer 800 mense akkommodeer. 
Nooi jou vriende of werkskollegas en 
maak ’n tafel op. 

���gf�s

Laat weet asb teen Donderdag.


