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 Voluit vir Christus     
Met my hele hart in 2021 

 

 P 
  I 
 N 
 K 
 S 
 T 
 E 
 R 
 

 2 
 0  
 2 
 1 
Pinkster 2021 was amper weer ‘n normale Pinkster.  Die bywoning was baie 

goed gewees as ons in ag neem dat baie mense nog nie die dienste wil 

bywoon nie weens Covid 19.  Die reaksie in die gemeente op die reeks oor 

die basiese waarhede vir ons geloofsgroei was uitstekend.   
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Pinkster 2021 
Elke aand was spesiaal. 

Een van die hoogtepunte was  

toe 3 lede van die Cornelius  

gesin vir ons ‘n pragtige lied  

gesing het.  

Op die foto is Nikita, die oudste 

Dogter, Reuben en Francois. 

Reuben is maar 5 jaar oud en ken  

die Engelse lied uit sy kop uit.  

Hulle het pragtig gesin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debbie het elke aand gesorg vir spesiale liedere tydens ons voorsang. Ons 

was verras deur Wouter de Wet se mooi dromspel en Callie en Johan se 

trompet spel saam met Francois op die kitaar.  Debbie en Marietjie het 

klavier gespeel.  Daar was omtrent elke aand ‘n koor en ons het dit baie 

geniet. “Die Here het die regte liedere op die regte tyd voorsien.”  
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Wat onthou ons nou na Pinkster? 
 

  Onthou jy nog.... 
PINKSTER 2021  
“Gehoorsames Groei” 
 

 Die basiese waarhede van ons geloof 
     “Back to Basics” 

 

No. 1 Son. 8 vm. en 9 vm. Jou denke – deur God verander   (Bybel) 
 

No, 2 Son. Aand  Ingeprop en aangeskakel vir groei (Gebed)  
 

No. 3 Maan.   Waardeer ons Koning!            (Aanbidding) 
 

No. 4 Dins.   Groei sonder Gemeenskap is onmoontlik. (Saamwees) 
 

No. 5 Woens.  Groei en getuig; getuig en groei!   (Gaan uit) 
 

Bybel, Gebed, Kerk, Saam, Getuig, met Krag 
 

 

Die Here het ons gemeente geseën om al die aande veilig te kon saamkom en 

niemand was in gevaar gestel met Covid nie.  
 

Wat onthou ons nou? 
 

Daar is 5 kernwoorde wat moet bly vassteek. 

Bybel 
Gebed 
Aanbidding 
Saamwees 
Getuig 
 

Dit is die 5 basiese waarhede waasonder jy nie  geestelik kan groei nie.  

Dink daaroor en memoriseer dit en pas dit getrou toe. 
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Edaneg reik uit met “jumble sale” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op Saterdag 1 Mei het  

Edaneg saam met verskillende 

ander kerke in ons dorp ‘n  

groot “Jumble Sale” gehou.  

Dit is by die EG Kerk gehou  

aangesien hulle ligging in die  

dorp beter is daarvoor. 

Die dag was ‘n groot sukses. 

Dankie vir almal se ondersteuning.  

EDANEG is ons gemeente se Uitreik arm waarmee ons betrokke is in ons eie 

omgewing en verder na buite.  
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Die Here se seën in die natuur 
 

Dit is alweer so ‘n mooi tyd in ons  

omgewing met die boere wat besig  

is om te stroop.  

Elke keer as jy die voorreg het om  

iewers langs ‘n land stil te hou waar  

‘n stroper besig is, dan kan jy maar  

net aanhou dankie sê vir nog ‘n mooi  

seisoen wat die Here gegee het.   

Dink net vir ‘n oomblik aan die dele  

van ons land wat in ‘n kenellende  

droogte gewikkel is.  

Die Here is goed vir ons.  

 

Jy is wat jy dink 
Jy is wat jy dink. Dit waarvan jou kop vol is, lek uit in die res van jou lewe. 

Dit wat jy deur die hekke van jou kop inlaat en daar verwelkom, bepaal jou 

denke, jou emosies, jou persepsies, en jou gedrag.  
 

Terloops, jou gedagtes gebeur teen ‘n baie hoë spoed. Impulse word van een 

senuwee-eindpunt na die ander in die brein teen oor die 300 km/s oorgedra. 

Vinnig, nè! Boonop dink jy in beelde, klank en gevoelens, nooit in tekste nie. 

Met ander woorde jy dink óf visueel (“ek sien wat jy bedoel”), óf by wyse 

van gehoor (“ek hoor wat jy sê”), óf gevoelsmatig (“dit wat jy sê, het my 

diep geraak.) Jou bewussyn is die plek  is jou gewete. In jou brein word 

slegte gedagtes en emosies gestop. Of nie. Daar word Godverheerlikende 

gedagtes verwelkom. Of nie. As jou gewete fyn deur die Gees ingestel is, 

volg die res van jou lewe agterna.  
 

Wil jy nie vandag ’n bietjie dink oor dit wat jy alles by die hekke van jou kop 

inlaat nie? As dinge immers hier verkeerd loop, krap dit jou hele lewe 

deurmekaar. Moenie met sondige gedagtes en prentjies in jou kop rondspeel 

nie. Dit vergiftig jou hele lewe en dan gaan jy begin doen wat jy dink. Paulus 

sê in 2 Kor. 10:4-5 ons kan vyandige gedagtes arresteer in die Naam van 

Christus. Doen dit! Gee vandag jou kop doelbewus vir die Here. Hoe meer jy 

jou daarin oefen om jou gedagtes en jou wil en jou emosies doelbewus op 

Christus te fokus, hoe meer begin nuwe gedagtepatrone in jou kop te vorm. 

Dan begin jy God regtig verheerlik in wat jy dink.  Verwerk uit Ekerk 
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Logan Kaiden Bosman 
Gedurende Paasnaweek het Ds. Pieter 

vir klein Logan Kaiden Bosman gedoop. 

Op Sondag 4 April het Ds. Pieter die  

diens gehou by die Groenewald fees  

wat gereeld by Lukas en Christine  

Groenewald op hulle plaas gehou word.  

Die diens op Paassondag was dan ook  

die geleentheid waar Chris en Barbara 

Bosman hulle tweede seuntjie gedoop  

het.  

Baie geluk aan Chris en Barbara en hulle  

ouers met die groot geleentheid.   
 

 

Lihan van der Hoff 
Jacques en Odette van dert Hoff het op  

Sondag 2 Mei, hulle seuntjie, klein  

Lihan, in ons kerk gedoop.  Jacques is 

Francois en Ansie v/d Hoff van Uitbr. 1  

wyk 1 se seun en Odette is Pieter en  

Zuzette Pieters  van Uitbr. 2 wyk 3 se  

dogter. Hulle het in ons gemeente groot 

geword en belydenis afghelê.  

Baie geluk aan julle en julle ouers.  

Mag die Here julle ryklik seën en mag  

Lihan vir julle vreugde gee.  
 
 

Ineke Crous 
Izak en Larissa Crous het op Sondag 

9 Mei hulle tweede dogtertjie, klein 

Ineke in ons kerk gedoop.  

Hulle woon in wyk 5 Oos.   

Baie geluk aan julle en julle ouers. 

Mag die Here julle ryklik seën en 

mag Ineke vir julle groot vreugde in 

die lewe beteken.  

 

https://comms.s10u-mail.com/servlet/link/23584/613297/108738126/2291222
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Marietjie Oelofse oorlede 
 

Op Maandag 17 Mei is Marietjie Oelofse  

oorlede.  Sy en Loffie (wat al oorlede is)  

was vir meer as 50 jaar lidmate in ons  

gemeente en het in wyk 4 gewoon.  

Hulle het 5 kinders gehad waarvan nog  

net Wesley en Madelein Verwey in ons  

gemeente woon. Ons dink aan Madelein  

wat die jongste van die kinders was. 

Marietjie was 78 jaar met haar afsterwe. 

Ons sal haar onthou vir haar mooi  

positiewe gesindheid en betrokkenheid in  

die jare toe sy nog kon deelneem. Sy was  

‘n getroue lid van ons kerkkoor en het Kinderkrans gehou in haar jong dae.  

Sy was ook een op wie se nommer ons altyd kon druk.  
 

God kyk ons raak 
Ander mense se oë is altyd op ons. Of ons in ‘n tou staan by die winkel en of 

ons in ‘n geselskap sit - ander sien raak wat ons sê en doen. Nou ja, ons hoef 

onsself darem ook nie aan elke liewe kyk te steur nie. As party mense ons 

uitkyk, of as hulle ons op en af kyk, of as hulle ons middeldeur kyk, is dit nie 

nodig om stres hieroor te hê nie. Anders gaan ons nooit ons eie lewe 

behoorlik geleef kry nie. Ons hoef nie slagoffers van kyke te wees nie.  
 

Tog is daar een kyk wat tel. Die Here kyk ons altyd raak. Sý kyk maak saak. 

Sý kyk tel. Vir mekaar kan ons sekere dinge wegsteek, maar nie vir Hom nie. 

Daar is nêrens genoeg wegkruipplek nie. Ons kan nooit in die donker leef 

terwyl die Lig vir die wêreld in die omgewing is nie. Daar’s net een 

medisyne vir enige donkerte in onsself - ons moet dit lig gee. Ons moet na 

die ware Lig toe kom, soos wat Joh. 3:21 ons leer. Ons donkertes sal in elk 

geval iewers aan die lig kom, as ons nie betyds werk daarvan maak nie. Ons 

is mense van die lig. Ons weet die Here sien ons. Hy kyk ons gedurig raak.  
 

Maar gelukkig is Sy kyk ook een van genade. Vra maar vir die verlore seun 

in Lukas 15:20. Wanneer die Vader sy stukkende kind raak kyk, smelt Sy 

hart vir hom. Dan hardloop Hy hom tegemoet met liefde en vergifnis. 

Daarom dat ons graag reg leef om Hom te eer. Daarom is ons bly dat God 

ons raak kyk.   Stephan Joubert 
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Kerkraadslede bevestig 
Die afgelope maand was vir ons kerkraad baie geseënd met ‘n paar nuwe 

kerkraadslede wat bygekom het op die kerkraad.  

 

Fanie en Chantal Koekemoer van wyk  

8 is bevestig as ouderlingspaar vir die  

wyk.  Johnny Oberholzer was die  

ouderling maar het bedank weens sy  

gesondheid.  
 

 

Baie geluk en welkom op die kerkraad. 

Mag die Here julle ryklik seën en mag  

julle vir baie jare op ons kerkraad dien.  

 

      Jasper en Mariza Coetzee van wyk 9    

      Wes is bevestig as diakenspaar.  Hulle  

      dien nou in Elandsfontein 7 wyk saam  

      met Karel en Cecelia de Lange.  

      Jasper en Mariza het albei in ons        

      gemeente grootgeword en belydenis  

      afgelê.    

      Baie geluk en welkom op die kerkraad.  

      Mag julle ook ‘n lang pad saam met die  

      kerkraad stap in diens van die Here.  

 

Pierre en Yolandi Jerling van Uitbr. 1  

wyk 4 is ook op 9 Mei die aand as  

diakenspaar bevestig.  Hulle sal nog in  

‘n spesifieke wyk geplaas word.  

Dit is lekker om twee sulke bekwame  

en handige mense op die kerkraad te  

verwelkom. Pierre is ‘n elektrisiën en  

Yolande het onder andere ons  

moederskamers se ontwerp gedoen.  

Baie welkom op die kerkraad.  

Mag julle ook ‘n mooi pad saam met die kerkraad stap en belewe dat ons 

altyd meer kry as wat ons gee in diens van die Here.  

 

https://comms.s10u-mail.com/servlet/link/23584/618922/108738126/2335521
https://comms.s10u-mail.com/servlet/link/23584/618922/108738126/2335522
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  Moedersdag 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dit is so lekker dat ons darem weer die eredienste kan bywoon al word ons 

nog beperk tot 250 mense per diens.  Daar is ook nog heelwat mense wat te 

onveilig voel om die dienste by te woon.  Dankie vir almal wat al getrou by 

die dienste is.  Op Moedersdag het ons dit geniet en was dankbaar dat  Elsabé 

van Heerden en haar span die kerk so mooi versier.  

 

  Pasop vir nuwe (slegte) gewoontes 
Dit lyk asof daar in baie gemeentes mense is wat in die Covid pandemie tyd 

die gewoonte aangeleer het om nie meer kerk toe te gaan nie.  Partry sê selfs 

dit is lekker om sommer tuis die boodskap te kry en dat dit gerieflik is om nie 

meer kerk toe te gaan nie.   

Dit sal so jammer wees as die goeie bywoning van jare skielik deur ‘n 

pandemie afgebreek is.   

Onthou ons beoefen Gods-diens aan die  Here en nie Gods-kry nie.  Ons 

aanbid juis omdat ons so baie gekry het en mekaar nodig het.  
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Ons KIX is heerlik 
 

Die leidsters is besig om  

alles in die saal gereed te  

kry vir ‘n heerlike middag  

by die KIX.   

Dit was op die Vrydag  

van Pinkster en die tema  

was so gepas vir die dag;  

“Volg die Lig” 

Onthou julle kinders is  

veilig by die KIX en dit is 

baie lekker.   

Bring sommer die maats  

wat op ‘n Vrydag wil  

kuier ook saam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Koor van Hoërskool Fochville wat op die galery staan en optree.  

Hulle het die aand by Pinkster vir ons almal baie spesiaal gemaak. 
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          Nou is die Tyd... 
 

Ons is alweer ‘n maand nader aan ons basaar. 

Dit gaan baie goed en elke week kom daar nuwe  

artikels in. Ons Sameroepers vergader op Dinsdag  

8 Junie die aand om 6 nm. in die kerksaal.  

Ons glo die basaar gaan spesiaal wees en dat  

Covid ons gaan toelaat om lekker fees te hou.  

Ons sal te alle tye veilig wees.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommer net ‘n paar lusmakertjies van die baie  

goed wat al by die Talentemark opgedaag het.  

Daar is ook al baie konfyte en ingelegte  

produkte gereed vir die plaasmark. Kyk net die  

kumkwat konfyt.  

Die Plaasmark en Talentemark het elkeen se  

handewerk baie nodig.  

 
Nou is die tyd om in te spring. Geniet wat jy doen... 
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          Advertensie van ‘n lidmaat wat jy kan ondersteun asb. 
 

 


