
 N.G. Kerk Fochville-Noord 

      Junie 2021 

 Voluit vir Christus     
Met my hele hart in 2021 
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Ons is alweer ingeperk 
 

Die Dagbestuur het op Dinsdag 15 Junie besluit om alle byeenkomste in ons 

gemeente vir eers te staak weens die baie lidmate in ons gemeente en in ons 

omgewing wat Covid gekry het.  

 

Ons is baie jammer dat ons nie met ons normale byeenkomste en jeugaksies 

kan voortgaan nie maar die Dagbestuur glo dit is die regte besluit.  

 

Intussen het ons President ook besluit dat daar geen byeenkomste mag wees 

by kerke nie.  Ongeag wat die President op 11 Junie gaan sê het die 

Dagbestuur besluit dat ons geen byeenkomste by ons kerk gaan toelaat tot 

einde Julie nie weens die baie COVID gevalle in ons omgewing. 
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Ons eredienste word gestream... 
Ons is seker ons het nou die regte antwoorde gekry om die swak internet in 

ons dorp te bowe te kom.   

 

Dit is baie frustrerend om al die moeite te doen en alles gereed te kry en dan 

net wanneer die diens begin laat die sein ons in die steek. Dit is ook vir ons 

lidmate sleg as hulle gereedmaak vir die diens en dan werk dit nie.    

 

Ons glo dat ons nou die antwoord het en dat ons gemeente kan uitsien daarna 

om elke Sondag om 9 vm. saam te kan inskakel op Facebook om so in die 

erediens te kan deel.  

 

Vir die wat nie FACEBOOK  

het nie plaas Len die preek  

na die tyd op die webblad  

van die gemeente. 

 

So kan almal steeds deel in  

dit wat die Here vir ons gee  

as gemeente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is verblydend om te sien hoe baie van ons lidmate kyk gereeld na die 

eredienste op FACEBOOK.  

Kobus en Maria van Heerden het saam met hulle kleinkinders, Renier en 

Marilee Duvenhage gekyk op Margate waar hulle saam op vakansie was.  
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2 Jarelange bure sterf in dieselfde week 
 

Gerrit en Doreen Victor en Koos en Lettie Burger was vir byna 40 jaar bure 

langs en oorkant die pastorie in Kraalkopstraat.  Toe gebeur dit dat die twee 

manne in dieselfde kamer langs mekaar in die hospitaal land en in dieselfde 

week sterf.   

Gerrit Victor oorlede 
 

Op Vrydag 4 Junie is Gerrit Victor na ‘n  

kort siekbed in Potch. oorlede Hy was 85  

jaar oud.  Gerrit het diep spore in ons  

gemeenskap, by Hoërskool Fochville en in  

ons gemeente getrap. Sy heengaan laat ‘n  

groot leemte in ons harte en lewens.  

Hy het vir baie jare skoolgehou by  

Hoërskool Fochville en was adjunkhoof  

toe hy afgetree het.   

Hy was ook vir jare lank saam met Doreen  

ouderlingspaar op ons kerkraad.  

Hulle het nou in die Aftreeoord in wyk 3 gewoon. Ons dank die Here vir dit 

wat Hy in Gerrit vir ons almal gegee het.   

Gerrit en Doreen was deur die Here geseën om vir 59 jaar getroud te kon 

wees met sy afsterwe.  Ons dink aan Doreen en aan die familie.  Gerrit Jr. en 

Ronél is ook in ons gemeente.   

 

Koos Burger oorlede 
 

Op Maandag 31 Mei is Koos Burger ook na ‘n kort  

siekbed in Potch. oorlede Hy was 82 jaar oud.   

Koos en Lettie het ‘n spesiale plek in ons gemeente  

gehad. Hulle was saam getroue en geliefde lidmate  

en vriende. Hulle was vir jare staatmakers in wyk  

3 Oos. 

Koos en Lettie was deur die Here geseën om vir 52  

jaar getroud te kon wees met sy afsterwe.   

Koos was ‘n ware vriend met ‘n mooi geaardheid. 

Ons dink aan Lettie en die familie en bid hulle die  

troos en krag van die Here toe op die pad vorentoe.    
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Joey Cilliers oorlede 
 

Joey Cilliers is 4 Junie oorlede aan Covid.  

Sy was lank siek en het op die ou end  

Covid gekry wat haar dood veroorsaak het.  

Sy is op 4 Februarie 1939 gebore op ‘n  

plaas naby Brits. Sy het skool gegaan in  

Randfontein (Randgate).  

Sy is toe getroud met Awie Cilliers.  

Daar is drie kinders uit die huwelik gebore,  

‘n seun (Jan) en twee dogters (Annatjie en  

Barbara).   

Haar man, Awie, is oorlede op 3 Julie 2002.  

Sy was dus ‘n weduwee vir amper 19 jaar.  

Sy het van Desember 2018 in Fochville Aftree Oord gebly. Haar kinders en 

kleinkinders sowel as almal wat haar geken het sal haar onthou as ‘n baie 

spesiale persoon wat ‘n groot verskil in hulle lewens gemaak het.  

 

Lena van Rooyen verhuis 
Gedurende Junie het Lena van Rooyen na  

Potchefstroom verhuis.  

Sy en Naas het ‘n paar jaar gelede hier  

ingetrek en van die begin af ‘n groot verskil  

in ons gemeente gemaak.  

Met die Famfest het ons almal geweet as ons  

iets doen by die kerk is sy daar en as daar iets  

ekstra gaar gemaak moet word is sy altyd  

bereid om te help.  

Sy en Naas was getrou in die erediens tot  

met sy afsterwe.  

Ons sal haar mis in die gemeente en kan  

maar net altyd as Leraars vir die Here vra om te voorsien.  

Ons bid haar die rykste seën van die Here toe op haar pad vorentoe.  

Elke keer as iemand verhuis dan is dit sleg vir ons as Leraars want dan 

wonder ons wie gaan die plek vul van daardie persoon.  

Gelukkig weet ons die Here is getrou en dit is Sy gemeente.  Hy voorsien 

altyd wat nodig is en gee elke keer die regte persoon op die regte tyd en plek.  
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  Vadersdag 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Op Vadersdag het die Here met ons gepraat oor “LUISTER” 

Miskien is dit een van die groot foute van ons manne dat ons baie 

slegte luisteraars is.  Ons het klaar ons “mind” opgemaak en weet lankal wat 

ons gaan antwoord sonder om mooi te luister.  

Ons vrouens skiet natuurlik nie vêr tekort nie want hulle is ook soos 

die manne geneig om nie mooi te luister voor hulle kwaad word nie.  

Ons almal is ook geneig om solank te dink aan ‘n antwoord of ‘n 

beter storie voor ons mooi geluister het.  

Onthou gerus ‘n paar waarhede: 

1. Mens hoor dít waarvoor jy luister 

2. Ons is nie goeie luisteraars nie. 

 Weens ons vooroordele 

Omdat ons verleer het om God se stem te hoor 

3. Ons kan weer leer om na God te luister 

Want God trek ons aandag om te luister 

Maar dan moet ons bereid wees om bietjie stil te word 

En ons moet meer beskeie wees om te weet ons het God nodig   

Ons moet ook ‘n leerbare gees hê 

 In die sesde plek moet ons ‘n leerbare gees hê... 

4. Om God te “ge-hoor-saam” moet jy kan luister 

Ons lees die woord “hoor” en “saam” met ons geliefdes.  

 Het jy al die besluit geneem om mooi te luister? 
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Duané Nortjé 
Neels en Doret Nortjé het op 

Sondag 13 Junie hulle dogtertjie, 

Duané, in ons kerk gedoop.  

Dit was ‘n baie mooi oggend want 

Neels is self ook die oggend deur 

Ds. Pieter gedoop nadat hy 

belydenis van geloof afgelê het.  

Op die foto is Doret se seuntjie, 

Henru, saam met hulle.  

Hulle woon in Leeuwpoort-Suid 

wyk.  

Baie geluk aan die paartjie en hulle 

familie met die groot dag in hulle 

lewe.  Ons deel in hulle vreugde en 

bid hulle die ryke seën van die Here 

toe.  
 

Ek is nie ‘n tekortkommer nie 
 

Ek het meer as genoeg.” Het jy al ooit gehoor dat iemand dit sê?  

Die meeste mense het nooit genoeg nie. Ons kort altyd nog iets. Nee wag, 

ons kort baie! Ons is voltydse tekortkommers. Ons is nie regtig eerlik met 

onsself, wanneer ons sê Psalm 23 is ons gunsteling psalm nie. Want ons 

struikel al oor die eerste vers, wat sê: “Die Here is my herder, ek kom niks 

kort nie.” Ons kort enigiets vanaf beter werk, meer veiligheid, tot groter 

geluk… Om nie te praat van ’n beter skool, kerk, regering en ’n Corona-vrye 

wêreld nie. Ons is voltydse tekortkommers, omdat die Here nie regtig ons 

herder is nie. Ons loop nie soos getroue skape elke dag agter Hom aan nie. 

Ons klop net aan Sy deur as ons in die nood is. Dan moet Hy uithelp. Vir die 

res is ons nie regtig skape in Sy kudde nie. Dan kom ons goed reg op ons 

eie.  

 

Om een van die Here se skape te wees, is om elke dag agter Hom as ons 

Herder aan te loop. Dit is om Hom te vertrou vir elke snytjie brood op ons 

tafel. En vir elke dag se porsie lewe. Om deel van die Here se kudde te wees, 

is om te weet ons het  meer as genoeg. Dan is ons tevrede en te-vrede. 
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Elandsfontein Kampterrein 
 

Ons gemeente is baie bevoorreg om  

‘n eie kampterrein te hê wat net aan  

ons gemeente behoort. 

Dit gee vir ons die ideale kans om  

aktiwiteite daar aan te bied. 

Ons gebruik egter ook die terrein as  

‘n manier om uit te reik in die wêreld  

met die Evangelie want daar is  

verskillende instansies wat ons teen  

‘n goedkoper tarief laat kamp. 

Plekke soos Rotara kamp elke jaar  

daar en hulle word deur ons gemeente  

ondersteun.   

Die terrein is pragtig nuut opgedateer. 

Dit is ‘n ideale oorslaapplek vir mense  

oppad wildtuin toe. 

Dit is ook ideaal vir families.  

 

         Famfest uitgestel 
Ons het al so mooi beplan vir ons Basaar op  

27 Augustus. Min het ons geweet hoe erg die  

derde vlaag van Covid ons gaan tref.  

Ons is onseker of ons al op 27 Augustus sal kan  

basaar hou, daarom het die Leraars saam met ons  

Leierouderling besluit om die basaar uit te stel na  

Vrydag 1 Oktober.  

Ons glo dat dit dan meer veilig gaan wees sodat  

ons ‘n lekker Dankofferfees kan hou tot eer van  

die Here.  

Ons is besig met ‘n mooi projek wat ook daardie dag gaan plaasvind waarin 

ons vir die Here wil dankie sê vir Sy bewaring oor ons in die Pandemie.  

Vir almal wat help werk vir die Famfest is dit goeie nuus want dit gee vir ons 

‘n ekstra maand waarin ons nog artikels kan maak vir die Plaasmark en die 

Talentemark.  
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Die Hoof Sameroepers van ons Famfest wat op 6 Junie die aand in die 

kerksaal vergader het om die beplanning te doen vir ons Famfest.  

Al die beplanning is nou gelukkig in plek en skuif net ‘n maand aan sodat 

ons op Vrydag 1 Oktober ‘n lekker dankfees kan hou.  

Ons gaan ons bes doen om so veilig moontlik ‘n baie lekker basaar te hou 

wat vir ons gemeente ‘n ware fees geleentheid kan wees.  

 

Orals in ons gemeente is  

daar mense wat al besig is  

om handwerk te doen vir  

die Talentemark.  

Wat ‘n voorreg om jou  

talente te gebruik om iets  

te maak in diens van die  

Here.  

 

Nou is die tyd... 
 

Is daar dalk iewers in die  

gemeente iemand wat nog  

‘n ekstra bees kan skenk  

vir ons vleismark.  

Kontak asb. vir Ds, Johan Brink 
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3 Lidmate oorlede aan Covid 
 

Ons gemeente het week vir week die Here gedank dat al ons lidmate gespaar 

is in die Pandemie. Nou in die maand het daar 3 lidmate aan Covid gesterf.  

Joey Cilliers, Tokkie Coetzee en Jerry Lewis. Joey en Tokkie was albei op ‘n 

geseënde ouderdom maar Jerry se afsterwe was ‘n baie groot skok vir ons 

gemeente.    

Jerry Lewis oorlede 
 

Joseph Stephanus (Jerry) Lewis is op 4 Mei 1956  

gebore en oorlede op 26 Junie 2021.  

Jerry was dus maar 66 jaar oud.  

Jerry en Elize is ons opsigterspaar by Elandsfontein  

waar hulle wonderlike werk doen vir die Here. 

Hys is getroud met Elize en hulle het 3 dogters. 

Marelize, Elmarie en Stephanie.  

Pieter en Marelize Bothma is ook in ons gemeente  

met hulle twee kinders.  

Elmarie Wiggins en haar man en kinders woon in  

Pretoria en Stephanie Wepener en haar dogtertjie  

woon saam met Elize op Elandsfontein.  

Jerry was ‘n vriendelike innemende man wat lief  

was vir 4X4 ry en wat alles wou doen vir hulle  

5 kleinkinders. 

Ons bid vir Elize en die familie vir die troos van die Here. 

Sy dood was vir ons ‘n groot skok en ons is saam hartseer en sal hom mis.  

 

Tokkie Coetzee oorlede 
 

Tokkie Coetzee van wyk 2 Oos is die maand  

oorlede na hy vir ‘n paar dae baie siek was in  

die hospitaal. Tokkie was 83 jaar oud met sy  

afsterwe. Hy was vir baie jare ‘n getroue lid in  

wyk 2 Oos van ons gemeente. Hy was 48 jaar  

getroud met Joan wat in 2012 oorlede is.  

Ons dink aan Tokkie se 4 kinders en al die  

kleinkinders en bid vir hulle die troos van die  

Here toe op hulle verlies. Ons dank die Here ook saam met hulle vir die baie 

jare wat die Here Tokkie gespaar het.   
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                Advertensies van ‘n lidmate wat jy kan ondersteun asb. 
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Advertensies van ‘n lidmate wat jy kan ondersteun asb. 
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Gebede wat God se hart raak 
Gebed is nie speletjies nie.  Regtig, dit is nie!  Om te bid is om in die 

teenwoordigheid van Hom te wees wat tyd en ewigheid in Sy hande vashou. 

Daarom dat Prediker 4:17 - 5:2 ons herinner dat ons gebedswoorde min moet 

wees.  Dit moet goed deurdag wees.  Jesus sê in dieselfde trant in Matteus 6 

dat ons God nooit met ‘n massa woorde moet probeer beïndruk nie. Dit help 

nie. Hy is ons Vader. Hy weet by voorbaat wat ons nodig het. Nogtans storm 

ons nooit nonchalant of onvoorbereid by die Here in nie.  Ons gebede kan 

ook nie ingeoefende resitasies wees wat so vervelig is dat ons onsself aan die 

slaap bid nie. Of vormgebede wat elke keer dieselfde klink nie.  
 

Ons moet bid uit die hart uit en dink wat ons vir die Here sê.  Ons moet 

probeer ons gebede belyn met God se wil.  Ons is nederig wanneer ons bid.  

In Jakobus 4 se woorde onderwerp ons onsself in nederigheid voor God.  In 

sy teenwoordigheid weet ons, miskien minder woorde maar meer nederigheid 

en groter afwagting… Dit is sulke gebede, wat God se oor bereik. Dit is sulke 

gebede, wat sy hart raak. Dit is sulke gebede, wat God verheerlik en wat ons 

lewens verander. 

(oorgeneem) 

 

      Hoe het God jou gemaak? 
 

Ek hou van hierdie voorbeeld wat ek gelees het;  

- Toe GOD, visse wou skep, het hy met die see gepraat. 

- Toe GOD bome wou skep, het hy met die aarde gepraat. 

- Maar toe GOD die mens wou skep, wend hy hom tot  HOMSELF. 

So het GOD gesê: "Laat ons die mens maak na my beeld en gelykenis" . 

Nota: 

• As jy 'n vis uit die water vang, sal dit sterf ; en as jy 'n boom van die grond 

af verwyder, sterf dit ook. 

• Net so, wanneer die mens homself van GOD ontkoppel, sterf hy. 

- Ons moet met Hom verbonde wees, want net met Hom bestaan die 

Lewe.   Kom ons bly altyd in voeling met GOD . 

- Laat ons onthou dat water sonder vis nog steeds water is, maar vis sonder 

water niks is nie. 

- Die grond sonder die boom is nog steeds grond, maar die boom sonder 

grond is niks nie ... 

- God sonder die mens is nog steeds God, maar die mens sonder GOD is 

niks nie.    * God seën jou.       

https://comms.s10u-mail.com/servlet/link/23584/635106/108738126/2458468
https://comms.s10u-mail.com/servlet/link/23584/635106/108738126/2458469
https://comms.s10u-mail.com/servlet/link/23584/635106/108738126/2458470
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(Ons wou die Boodskappertjie Saterdag uitstuur en kon nie.  Nou weet ons 

dat die Here ons laat wag het vir Maandag sodat ons Francois se getuienis 

kan bysit. Ons dankie die Here vir sy genesing.) 
 

Getuienis van Francois Kroukamp 
Waar begin ‘n mens om dankbaarheid vir  

mense uit te spreek wat jy op ‘n sondag  

sal groet of in die winkel, meer as ‘n  

christelike verpligting. Ek het mos my  

deel gedoen.  

Dan gebeur hierdie jaar iets wat ek nog  

nooit oorweeg het nie. Datums is deurme- 

kaar en ek moet die boer vra of ons op die  

spesifieke dag die naweek kan jag by hom.  

Als goed.  Sondagaand binne 5 minute  

verander my lewe in ‘n nagmerrie van  

gesond tot dodelik siek.  ‘n Nag van  

koorsdrome.  

Maandag dring my vennoot daarop aan  

dat ek by ‘n dokter moet kom. Ek sien vir  

Dr Wouter. Temperatuur nie te “bad” nie maar doen gou ‘n Covid toets.  

Dinsdag negatiewe uitslag maar koorsig. Woensdag 16 Junie (vakansie dag) 

nog erger. Donderdag vat Annemarie my terug na Dr Wouter. Nou is die 

temperatuur 39.6°. Onmiddelik word reëlings getref vir opname in 

Mediclinic. Haal self asem. Goeie suurstofopname. Daardie nag baklei hulle 

hard om die temperatuur af te kry. Lê onder lugversorger met net ‘n laken. 

Gaan basies dood van die koue buite maar binne 39°. Vrydag deel hulle my 

mee ek is gelukkig die Covid het nog nie die longe aangetas nie en volgens 

hulle baie goeie kans vir spoedige ontslag. Sondag wonder Dr Masuku of hy 

my nie ‘n vroeë vadersdag geskenk wil gee nie, en my huistoe stuur nie. 

Gelukkig besluit hy daarteen. My internis kan my eers Maandag sien en op 

daardie stadium het hulle begin om suurstof te gee. Teen 20h00 begin alles 

draai vir die slegste.  Nuwe internis druk vir bed in hoësorg. Niks beskikbaar 

maar my suurstof bly tuimel. Nou is dit ICU. Geen bed. Draai hom op sy 

maag, werk nie. Draai op sy. Hy gaan dit nie maak nie as daar nie iets soos ‘n 

wonderwerk gaan gebeur nie. Tussendeur hoor ek die dokter se stem wat sê 

dat my longe suurstof begin opneem. Sit hom op ‘n c-pap masjien waar hulle 

ook suurstof inforseer.  

As ek my oë oopmaak probeer ek myself so indink wat se dag dit moes wees.  
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Een middag het ek wakker geword en Annemarie het langs my bed gesit en 

ek was bly maar wonder hoekom is sy daar, want niemand word toegelaat 

nie. Later sou ek uitvind sy moes kom groet. Ek kon nie bid of enige iets vir 

myself doen nie maar ek weet ek was omring van gebede. Ds. Johan wat vir 

my bid sonder dat ek ‘n woord kan sê. Dan ‘n vrou wat self baie siek is maar 

wat bereid was om haar lewe vir myne te ruil. Om terug te kom vra ek die 

engele om my (susters en verpleegsters) dit moet seker Saterdag vandag 

wees.  Nee antwoord hulle, dit is Woensdag.  Dankie tog ek het nie veel tyd 

verloor nie. Nee Mnr. Woensdag die 30ste Junie. Jy het ‘n week verloor.  

So begin behandeling in alle erns. Infeksie telling het van 245 afgekom na 

onder 2. Enigste probleem suurstof moet inforseer word ek kan nie self 

asemhaal nie. In hierdie tyd kon ek my gebede weer doen, my dagstukkies 

luister maar deur net my vinger op te tel het my suurstof vlakke vinnig tot 

onder 75% geval waar aanvaarbaar 88% en hoër is verkieslik meer as 90%. 

Weer vra ek vir Ds. Johan om te bid.  Hy weet ek kan nie antwoord nie maar 

tree namens my in. Van daardie oomblik het my suurstof afgekom van 25 

llna 10 l. Vanaand gaan ons vir 8.5 l en as alles goed gaan kan ek huis toe 

gaan sodra dit 5 l en minder is.  

Ek was altyd ‘n kind van die Here. Baie keer ‘n slegte een maar wat geleer 

het in hiedie dae dat ek ‘n uitverkorene is. Dankie vir ons Leraars en elkeern 

se gebede. As ek na die gebedslys kyk wil ek ook graag vir elkeen van hulle 

bid maar hierdie siekte veroorsaak ‘n vakuum. Ek dink aan name en kleure 

wat voor my afspeel. Maar terwyl ek hier tik wil my gebed ingooi by elkeen 

ander gebed.  

Ek kon nooit in ICU lê nie maar my kamer was so ingerig dat dit een was. En 

elke dag het ‘n pasient ingekom om met my te deel wat gewoonlik nooit 

langer as 3 ure was nie voor hulle moes in ‘n volwaardige ICU saal te gaan 

om geïnkubeer te kon word. Dat dit met my gebeur het nie is maar net my 

bevesting dat my Vader nie so wou hê nie. Nou wil ek net graag huis toe 

sodat iemand wat meer siek is as ek ook die voordele van engele kan 

ontmoet.  Ons noem hulle susters en dokters maar so sal ek nooit weer aan 

hulle dink nie. Vir my is hulle God se hande wat Hy gebruik. Hoe voel ek oor 

my geloof. Ongelooflik en as ek jou ooit weer raakloop en dit lyk of dit vir 

my ‘n pyn is om te groet herinner my aan 18 Junie 2021 toe Jesus my lewe 

dramaties verryk en verander het. 

Dankie vir ons leraars, my familie en vriende en gemeente se getroue gebede. 

Baie liefde,   

Francois.  


