
 N.G. Kerk Fochville-Noord 
Februarie 2021 
 

 Voluit vir Christus 
Met my hele hart in 2021 

 

REDAKSIE: 
Ons is dankbaar dat ons elke maand ‘n Boodskappretjie in die gemeente kan 

uitstuur.  Ons hou ook van positiewe wenke oor hoe ons die Boodskappertjie 

beter kan maak.  

Verder vra ons asb vir enige nuus wat ‘n mooi getuienis is van ons 

betrokkenheid as gemeente en van enige gemeentelede se betrokkenheid.  

 

Kerkbywoning is baie goed 
Die jaar het vir ons gemeente wat kerkbywoning betref op ‘n moeilike plek 

begin met die beperkings van Covid.  

Tog wil ons baie dankie sê vir die mooi reaksie van al ons lidmate wat elke 

week aansoek doen om die dienste by te woon.  

Ons besef dat baie lidmate nog nie veilig voel om ‘n gewone erediens by te 

woon nie en respekteer dit.  

Ons wil julle egter verseker dat ons van ons kant af as kerkraad alles 

moontlik doen om elkeen in die erediens veilig te hou.  

Ons glo dat ons regtig veilig kan aanbid met ten minste 250 mense in die 

erediens. 

Ons sien uit na die dag wat die regering die beperkings bietjie lig sodat ons 

weer meer mense in die erediens kan verwelkom.  

Intussen wil ons regtig vir ons lidmate sê dit is veilig om kerk toe te kom.  

 
Facebook en ons Webwerf help baie 
Ons is dankbaar dat ons steeds ‘n medium soos Facebook kan gebruik om 

ons dienste uit te saai.  Dankie ook vir Len de Villers wat getrou elke week 

die preek op ons webwerf laai sodat almal wat belangstel dit daar kan kyk.  

Ons kry elke week duisende mense wat van die diens gebruik maak. 

Ons kry ook wonderlike reaksie van oral deur lidmate wat dankbaar is dat 

hulle steeds kan deel wees van ons eredienste al woon baie van hulle in die 

buiteland.  

Dankie ook vir die getroue finansiele ondersteuning.  

2 

BYDRAES: 
Ons is dankbaar teenoor die Here dat in ‘n moeilike finansiële tyd ons 

gemeente se bydraes steeds konstant bly.  Baie dankie vir elke lidmaat wat 

getrou elke maand jou deel doen om die Here se werk in stand te hou. 

Onthou jy kan ‘n debietorder teken wat jou niks kos nie.  

Tydens Februarie se kerkraadsvergadering is die begroting vir 2020-2021 

goedgekeur.  

Die kerkraad was baie dankbaar teenoor die Here dat die bestaande jaar se 

begroting mooi uitgewerk het en dat al die werk wat die gemeente wou doen 

in diens van die Here, gedoen kon word.  

Ons bid as gemeente dat die Here ons gemeente sal seën om steeds ‘n groot 

verskil in ons dorp en in die land te maak vir die koninkryk.  

 

GEBEDSBEDIENING 
Ons gebedsgroep vergader nie op die oomblik weekliks nie maar hulle 

organiseer steeds die voorbidding en doen navraag en volg op hoe dit gaan. 

Dit is lekker om te hoor dat lidmate wat geopereer, siek is, of behandeling 

kry getuig van hoeveel liefde, omgee en voorbidding hulle ontvang.  

Onthou dit is jou opdrag ook?   

Elke Sondag word daar name op die voorbiddingslys geplaas by die afkon-

digings.  Skakel die kantoor as jy voorbidding nodig het.  Moenie beskeie of 

skaam wees nie.  Gebruik asb. die geleentheid.  

 
Lydenstyd 2021 – Die LIG skyn 
Lydenstyd 2021 het weer begin op Sondag 14 Feb.  

met ons eerste van 7 lydensweek en nagmaal. 

Woensdag 17 Feb. was Aswoensdag wat die begin van  

lydenstyd is. Ons gaan weer elke Sondag ‘n kersie  

doodblaas en ‘n vlammetjie afhaal van ons kanselkleed  

terwyl ons saam op die lydenspad stap vir 2021.  

Dit is teken dat daar met Jesus se sterwe totale  

duisternis oor die aarde gekom het.  

In Joh. 1 vers 5 lees ons; “In Hom was daar lewe,  

en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig  

skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie  

uitdoof nie. Op Goeie Vrydag het daar duisternis oor die aarde gekom toe 

Jesus sterf. Maar nou skyn die Lig van die Evangelie in ons en deur ons 

elkeen in die wêreld.  
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Staatmaker oorlede – Ben Rabe 
Ben Rabe is op 24 Januarie tragies in  

Potchefstroom in die hospitaal oorlede nadat  

hy en Ina die vorige week in ‘n ernstige motor- 

ongeluk betrokke was buite Fochville. 

Ben was 73 jaar oud met sy afsterwe. 

Ben en Ina is ou lidmate wat deel was van  

Fochville-Noord in die sewentiger jare van die  

vorige eeu voordat hulle plaas toe verhuis het. 

Hulle was tie in Losberg en later Tuine  

gemeente en toe terug na Fochville-Noord. 

Ben en Ina het diep spore getrap in ons  

gemeente as diakenspaar en later ouderlings- 

paar. Hulle was ook staatmakars by die  

Plaasmark met ons Famfest. 

Ons sal hulle mis op die Tentjietoere en kuiernaweke. Hy laat ‘n leemte as 

vriend van baie lidmate. Ons bid vir Ina en die kinders in hulle hartseer.   

Ons dank die Here vir ‘n mooi lewe van een van Sy kinders wat bekend 

gestaan het daarvoor dat hy uit genade gelewe het.  

 

Baie dankie! 
 

Uit ons harte wil ons net baie, baie dankie sê vir almal se bystand en 

ondersteuning  in hierdie nagmerrie tyd van ons lewe. Almal wat gebel het, 

boodskappe gestuur het, al die gebede en lekker kos wat aangedra is! Julle 

het ons nou lekker bederf!  Om nie eers te praat van die pragtige blomme wat 

ons ontvang het nie! 
 

Baie dankie vir ons besonderse 2 leraarspare en hulle wonderlike vrouens 

wat hulle so bystaan met die moeilike werk wat hulle elke dag doen.  Hulle 

bemoedigende woorde en gebede bly my elke dag by en ek sal dit nie vergeet 

nie!  Vir Ons Hemelse Vader sal ons nooit genoeg kan dankie sê vir al sy 

goedheid en genade nie. Ons aanbid ‘n Groot God van Wonders en by Hom 

IS alles moontlik! Al voel dit nie altyd so nie! Laat ons Sy lig laat skyn. 
 

Ons het regtig waar ‘n omgee gemeente en ons is bevoorreg om deel te kan 

wees van julle! 
 

Baie liefde  

Petru en Bennie 
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Ronel Lamprecht tree af 
 

Die afgelope maand het ons die nuus  

gekry dat Ronel aftree. Dit is ‘n groot  

verlies vir ons skool en gemeenskap  

want sy het diep spore getrap in  

Hoërskool Fochville.  

Wie is Ronel Lamprecht: 

Ronel matrikuleer aan Welkom  

Gimnasium Hoërskool en verwerf ‘n  

BSc (HOD) aan UOVS einde 1985.  

Sy en Pieter trou Junie 1986, uit die  

huwelik word 3 pragtige seuns gebore. 

Sy begin haar onderwysloopbaan by  

haar alma mater in 1986. Hier leef sy 

 haar passie vir haar hoofvak Biologie en vir kinders uit tot die gesin in 1998 

na Carletonville verhuis. Tydens haar onderwysjare in die Vrystaat onderrig 

sy onder andere elke jaar gr 12 Biologie(Lewenswetenskappe) en word reeds 

in 1988 aangestel as gr 12 nasiener. Voor hul vertrek na Gauteng tree sy vir 5 

jaar ook op as senior merker vir gr 12 Biologie. 

Met hul aankoms in Gauteng aanvaar sy n pos by Hoërskool Wonderfontein 

en onderrig beide Biologie en Wetenskap vir gr 10 tot 12. Sy word bevorder 

tot departementshoof in die senior fase by laerskool Danie Theron in 2000 en 

is verantwoordelik vir die onderrig van Wiskunde Gr 6 en 7. Die ervaring 

wat sy hier opdoen voeg groot waarde toe tydens haar latere jare as hoof, 

aangesien sy ook die wese van ‘n laerskool kind en die oorgang van 

laerskool na hoërskool verstaan. 

Vroeg in 2002 vertrek die gesin na Australië  met ‘n twee jaar kontrak waar 

Pieter as hoofingenieur verantwoordelik is vir die onderhoud en opgradering 

van goudaanlegte. Die gesin ervaar talle avonture “Down Under” maar keer 

einde 2003 terug na hul geliefde land Suid Afrika en vestig hulself in 

Fochville en word deel van ons gemeente. 

Ronel hervat haar pos by Danie Theron, en het nou baie ervaring van 

Australiaanse stelsels en skole wat sy kan kom toepas.  

Sy begin Januarie 2006 as adjunkhoof by Hoërskool Fochville en die blou 

bloed van Fochieland vloei vinnig deur haar are. In 2008 word sy aangestel 

as hoof.  Die jare rol verby en sy beleef pragtige akademiese, sport en  

 



5 

kulturuele hoogtepunte saam met verskeie kinders en onderwysers.  

Haar droom dat elke kind sy volle Godgegewe potensiaal moet ontwikkel tot 

die beste wat die Here vir hom /haar beplan het probeer sy deurgaans vaslȇ.   

Sy glo dat die Here elke mens op n bepaalde tyd op n bepaalde plek plaas 

omrede HY jou daar wil gebruik, maar wanneer jou werk op die plek klaar is 

skuif HY jou. 

Na 15 jaar by Hoërskool Fochville het die tyd aangebreek dat sy dink sy 

moet aftree.  Dit is jammer vir ons skool maar ons guns haar kwaliteit en 

kwantiteit tyd saam met Pieter die kinders en kleinkinders. 

Ons weet sy sal lief bly vir Hoërskool Fochville. 

Ons is dankbaar dat hulle as ouderlingspaar nie verlore is vir ons gemeente 

en die werk van die Here in Fochville nie.  
 

Elizmizé Loots 
Dirk en Simoné Loots van  

Driefonteinwyk het op Sondag  

7 Februarie hulle dogtertjie,  

Elizmize, in ons kerk gedoop. 

Baie geluk vir die ouers met  

die groot dag in hulle en hulle  

dogtertjie se lewe.,. 

Hulle is nuwe intrekkers in ons  

gemeente en kom van Pretoria af.  

Baie welkom as lidmate ook in  

ons gemeente.  
 

Spencer van der Westhuizen 
Herman en Penny van der 

Westhuizen het op Sondag 21 

Februarie hulle tweede seuntjie, 

Spencer Gerald van der Westhuizen, 

in ons kerk gedoop. 

Herman is Org en Yvonne van der 

Westhuizen se seun. Hulle is ook 

soos hulle ouers in Leeuwpoort-

Suidwyk.   

Baie geluk vir die ouers met die 

groot dag in hulle lewe.,. 

Mag die Here julle ryklik seën. 
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Veilige mense 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deesdae is veilig wees baie belangrik. Veral agter ons maskers. 

 

Dit is nie aldag dat mense vir mekaar sê: “Ek voel veilig by jou nie!” Dit lyk 

my veilige mense is omtrent ewe skaars as veilige plekke hier in ons land. 

Veilige mense is diegene by wie jy jou hart groot kan oopmaak. By wie jy 

net jouself kan wees. Dit is diegene by wie jy jou hart kan uitstort sonder om 

bang te wees hulle sal dit aan ander gaan oorvertel. Sulke mense is kosbaar-

der as goud. Hulle is die Here se geskenke, wanneer die lewe hard en swaar 

is. Hulle is die Here se lewende sakdoeke, wat help om trane af te droog en 

wonde te verbind. By hulle kan jy maar broos wees en kleinserig. In hulle 

teenwoordigheid vind jy jouself. By hulle vind jy genesing vir jou moeë siel.  
 

Bo en behalwe sulke veilige mense by wie jy kan afpak, benodig jy ook 

reisgenote aan wie jy jou geestelike groei kan toevertrou. Ek beskryf dit wat 

sulke reisgenote moet doen graag met die Engelse term “editibility.” Hierdie 

woord is afgelei van die term “edit.” Dit hou verband met wat uitgewers van 

boeke doen. Niemand ken die uitgewers agter al die wêreldbekende skrywers 

nie, maar dit is daardie einste uitgewers wat hulle skrywers so goed begelei 

het dat hulle trefferboeke kon skryf. Sulke geestelike reisgenote is brood-

nodig in ons lewe. Dit is iemand, wat ons stilweg begelei sodat ons ons volle 

potensiaal voor God kan ontwikkel. Dit is iemand, wat help dat ons die beste 

storie met ons eie lewe skryf, een wat God verheerlik en ander mense dien. 

Ons elkeen kort so ’n persoon in ons lewe. Word asseblief  self  ook ‘n 

“uitgewer” vir iemand anders, wat besig is om ‘n goeie storie tot God se eer 

met sy of haar lewe te skryf. Die Here het ons immers geroep om mekaar te 

help groei in ons geloof.     Oorgeneem en verwerk 
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Hoe lyk jou testament? 
 

Wat se vraag is dit om te vra? Mag jy dink... 
 

Ek is voorsitter van die trustees van die De Jagersteynfonds. 

Dit is ‘n fonds wat deur ‘n Mevrou De Jager begin is.  Sy het as ‘n 

jong meisie reeds begin spaar en later na haar troue aangehou daarmee 

om geld te spaar om studente te help oplei as predikante.  

Na haar dood het sy die hele bedrag in haar testament bemaak aan die 

NG Kerk in Transvaal vir Teologiese opleiding.   

Haar bemaking het intussen baie studente deur die jare gehelp om te 

kan studeer en tans staan die fonds op meer as R 30 miljoen.  
 

Hoekom vertel ek dit?  

Ek het grootgeword in ‘n tyd waar dit normaal was dat mense iets in 

hulle testamenmt vir die werk van die Here aan die kerk bemaak.  

Daar is baie werk wat vandag gedoen word wat alleen moontlik is 

omdat iemand iewers besluit het om ‘n bedrag te bemaak.  

Die Abraham Kriel Kinderhuis in Potchefstroom is ‘n goeie voorbeeld.  
 

My vraag is.   

Kan ons nie dalk elkeen net weer daaroor dink nie?  

Ons wonder baiekeer oor die toekoms van die kerk en die werk van die 

Here. Ons wonder ook oor ons eie gemeente in die toekoms. Kan ons 

nie dalk self iets daaraan doen nie? 

Bid oor die saak.  Miskien lê die Here dit op jou hart om iewers ‘n 

verandering (al is dit net klein) aan julle testament aan te bring.  
 
 

Jy is welkom om met  

my daaroor te gesels.  
 
 

Liefde in Christus,  

Ds. Johan Brink 
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Eerste Inry nagmaal ‘n vreugde 
 

Op Sondag 14 Februarie was ons dankbaar dat ons nagmaal kon voortgaan al 

was daar nie genoeg plek in die kerk vir al die mense nie.  
 

Die rede is dat Ds. Pieter besluit het om ‘n Inry Nagmaal te hou op die groot 

parkeerterrein aan die westekant van die kerk.  
 

Elkeen kon hulle eie nagmaal saambring en dit in jou eie kar gebruik.  

Intussen kon jy op jou kar se radio na die boodskap luister en heerlik saam  

sing in die kar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ds. Pieter bring die boodskap van die verhoog langs die afdak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die eerste diens se karre beweeg uit om plek te maak vir die tweede diens. 
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Willie en Zelda groet 
 

Aan die einde van 2020 het ons  

twee lidmate verloor wat vir baie  

jare deel van ons gemeente was.  

Willie en Zelda van Vollenhoven  

het na New Zeeland verhuis. 

Ons groet hulle na baie jare.  

Hulle 3 kinders het in ons gemeente  

grootgeword en al drie hier  

belydenis afgelê.  

Ons sal hulle mis in die gemeente. 

Ons wens hulle die rykste seën van  

die Here toe op hulle lewenspad in  

die nuwe land.  
 

Ons jeugaksies begin weer 
 

Op Vrydag 26 Februarie het  

ons KIX weer vir die eerste  

keer begin.  

Die KIX word opgedeel in  

groepe sodat daar bietjie minder  

kinders in die saal saam is. 

Alhoewel dit net die Gr. 6 en 7’s  

was was daar steeds meer as 30  

kinders.  

Ons dink dit gaan ‘n spesiale jaar  

wees as dit so mooi begin. 

 

Ons EPIX het ook weer begin na  

‘n lang afwesigheid weens die  

Covid Pandemie. 

Dit is lekker om ons jongmense  

weer op ‘n Vrydagaand by die  

kerk te sien. 

Dit is vir hulle ook iets waarna  

hulle lank uitgesien het.   
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Ons matrieks het mooi presteer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons is dankbaar dat al ons matrieks van Fochville-|Noord matriek geslaag 

het.  Dit was ‘n baie moeilike jaar en tog het hulle goed presteer.  

Ons kon ‘n paar afneem by die kerk want die meeste werk of studeer al op 

ander plekke.  

Op die foto is van links na regs; Monique Gey van Pittius ( 1 onderskeiding) 

Tanya Bezuidenhout, Janayse Pretorius ( 3 onderskeidings) Luhan Pieters  

(1 onderskeiding) JD Moss en Jason Gerber. Inlas: Nikita Cornelius.  

 

Die Here is wonderlik 
Het jy al gedink hoeveel kos dit  

om ‘n stad te bou met sy  

wolkekrabbers. 

Die Here gee vir ons hierdie tyd  

van die jaar soveel meer  

wolkekrabbers wat groter en mooi is. 

Gaan staan weer ‘n keer net bietjie  

stil en bewonder die grootsheid van  

die natuur en sien God se hand  

daarin raak. 

Aan ons Here al die Eer!!! 


