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 Voluit vir Christus 
  Ons is Betrokke... 

 

Ons is BETROKKE 
Ons jaartema vir 2019 was. “Ons is BETROKKE”. Daarom gaan ons 

hierdie Kersfeestyd binne met dankbaarheid vir elkeen in ons gemeente wat 

vanjaar betrokke was by dit wat in ons gemeente gebeur het.  

Ons vier fees want ons dink aan die Een wat gekom het op Kersdag en wat 

by ons betrokke kom raak het.  

Wat ‘n wonderlike voorreg dat Jesus se nuwe adres op aarde juis in ons 

elkeen se lewe is by wie Hy betrokke geraak het.  

Ons Loof en Prys die Here dat ons deel kan wees van ‘n gemeente wat by 

God se werk en in die wêreld betrokke is.  

Met my hele hart 
Ons jaartema vir 2020 is. “Met my hele HART”  

Daar wag ‘n groot verrassing op ons gemeente  

met ons nuwe reeks waarmee ons in Januarie in  

die wyke en omgeegroepe gaan besig wees.  

Die reeks oor 7 weke gaan ons elkeen aanspreek  

oor hoe ons met ons hele hart vir die Here kan  

lewe en werk. 
 

Kerstyd 2019 “Jesus is die Alfa en Omega” 
 

Ons Kerssangdiens se tema was; “Jesus is Alfa en Omega”  

Wat ‘n wonderlike feesaand.  Met drie kore van die Hoërskool Fochville en 

al ons ander talentvolle mense was dit ‘n ware feesaand.  

Debbie en ons musiekspan het hulleself oortref en ons regtig op ‘n pad van 

Lof en Aanbidding gelei.  

Dankie vir almal wat deur die jaar elke Sondag jou stem gee as ‘n lofoffer 

in diens van die Here.  

Dit is so lekker om vir ons Here te sing wat werklik in ons lewe ook die 

“Alfa en die Omega” is.  Hy is alles vir ons.  
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Edaneg het afgesluit na ‘n mooi jaar 
Op Donderdagaand 14 November het Edaneg afgesluit na ‘n mooi en 

geseënde jaar.  Edaneg is ons Uitreikaksie wat werk na buite soos in 

die Bybel.  Hulle ryk uit in “Jerusalem, Judea, Samaria en tot in die 

Uithoeke van die aarde”.  Dit is alles volgens Hand. 1:8 wat ons 

gebruik vir ons uitreike na buite. Die saal was mooi versier en die 

kos was heerlik. 

Dit was ‘n wonderlike aand om saam te kuier en te geniet. 

Ons Edaneg bestaan uit ‘n klomp spanne wat die uitreike in ons 

gemeente hanteer.  Hulle is eintlik die sigbare deel van ons gemeente 

se hande en voete in die wêreld. Jy kan ook deel word in 2020!!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christo Cilliers oorlede 
Op 28 Oktober is Br. Christo Cilliers van  

Uitbr. 5 wyk 2 oorlede.  Hy was 76 jaar. 

Hy was die laaste tyd baie siek en dikwels  

in die hospitaal.  Christo en Ina woon  

reeds 38 jaar in Fochville.  Hulle was 28  

jaar onderwysers by Hoërskool Fochville.  

Hy was ‘n geliefde onderwyser tot met sy  

aftrede in 2004. Christo het diep spore  

getrap in die lewe van baie kinders en  

vriende.   Ons dink aan Ina in ons gebede en bid vir troos en krag. 
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Kersgroete Ds. Johan en Elzabé 
 

Die jaar 2019 sal ons onthou as ‘n jaar van voorspoed en seën vir ons 

gemeente.   

Ons was geseënd om in Januarie ons nuwe predikantspaar te bevestig toe 

Ds. Pieter en Marina van Vryburg af na ons gekom het.   Dit het ons hele 

bediening in Fochville-Noord verander want skielik was die span weer 

volledig en kon ons aan meer dinge in die gemeente aandag gee.  Dit was 

‘n heerlike jaar saam met twee mense wat diep in ons harte ingekruip het en 

so deel van ons gemeente geword het dat ons soms dink hulle is al jare hier. 

Vir ons persoonlik was dit ook ‘n wonderlike jaar van baie hoogtepunte 

waarvan ons stap in Frankryk en Spanje sekerlik uitstaan en die Pinkster 

daarna wat vir ons altyd sal bybly.  

Baie dankie vir al die liefde wat ons ontvang het in die gemeente.   
 

Kerswense: 

Ons wens vir Kerstyd 2019 is dan ook dat julle  

gesin ‘n nuwe opwindende tyd saam met die  

Here sal belewe. Baie dankie vir al die liefde.   

Ons is lief vir julle en waardeer julle.   

Mag die Here julle wonderlik seën.  

Ds. Johan en Elzabé Brink.  

Nuwe Kerkraadslede 

Op Sondagaand 20 Oktober is Jan en Susan Cilliers van Uitbr. 1 wyk 3 as 

ouderlingspaar vir hulle wyk bevestig.  

Jan en Susan is lankal in ons gemeente  

maar hy het in Afrika gewerk en kon nie  

op die kerkraad dien nie.  

Nou is hy afgetree en voluit in diens van  

die Here want hy werk ook as EE 111 se  

verteenwoordiger by die skole.  

Baie geluk aan hulle twee en baie  

welkom op die kerkraad.   

Susan is ook op die bestuur van ons  

Martarias en een van ons getroue sameroepers by die Famfest elke jaar. 

Mag hulle ‘n voorbeeld wees vir almal wat afgetree het en nou voluit in die 

Here se diens kan staan.   
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Kersgroete Ds. Pieter en Marina 
 

Sjoe, dit voel soos gister wat ons hier in Fochville aangekom het, maar daar 

is reeds elf maande verby! Hoe vlieg die tyd. Dankie vir Fochville-Noord 

Gemeente, dat julle ons so hartlik ontvang het, ons ingetrek het en julle 

harte vir ons oopgemaak het. Ons waardeer julle opreg. 

Daar het so baie gebeur in hierdie elf maande, so  

baie waarvoor ons kan dankie sê.  

In hierdie moeilike tye het die Here ons mildelik  

geseën. Mag ons hele lewe Hom saam met ons  

woorde dank. En waar daar hartseer en probleme  

was, het Hy ons deur gedra. Hy het ons nie laat  

los nie, maar ons opgetel en versterk. 

Mag een en elkeen van julle so 'n geseënde Kers- 

tyd beleef en Immanuel – God met ons – ervaar.  

Ry veilig, rus lekker, en kom veilig terug.  

Baie liefde 

Ds Pieter, Marina en gesin 

Die Sondagskool sluit af 
 

Ons kinders is vir ons gemeente baie belangrik en daarom het die kategese 

‘n baie spesiale plek in die hart van ons gemeente.  

Ons was weereens so opgewonde om die baie kinders te sien by ons 

kategese se afsluiting en prysuitdeling.  

Dankie vir al die ouers wat hulle kinders getrou Sondagskool toe stuur. Dit 

is vir ons egter net so belangrik dat Pappa en Mamma saam met die kinders 

kerk toe kom en saam Bybel lees en bid. Dankie vir wat julle doen.   
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Ons kinders moet bewaar word 
 

Ons gaan in 2020 weer ‘n baie groot poging aanwend om ons kinders meer 

getrou saam met hulle ouers in die erediens te kry elke Sondag.  

Ons gaan van die kerk se kant af dit so lekker moontlik maak maar ons 

gaan ook op ons ouers staatmaak om getrou huisgodsdiens te hou en saam 

met julle kinders ‘n pad vir die Here te stap.   

Besluit sommer nou al dat 2020 vir julle gesin ‘n spesiale jaar gaan wees.  

 

By die doopvont 
Op Sondag 17 November is Jacques en  

Shauné Meijers van Potchefstroom se  

eerste kindjie, Jané, in ons gemeente  

gedoop. Shauné (van Wyk) het in ons  

gemeente grootgeword en hier belydenis  

afgelê. Hulle is ook in ons gemeente  

getroud en daarom wou hulle graag hulle  

dogtertjie in ons kerk kom doop. .  

Shauné is Ben en Deidré van Wyk van  

wyk 5 Oos se jongste dogter.  Ben het  

die oggend die orrel gespeel.  

Ons bid hulle die ryke seën van die Here toe. 

 

Op Sondag 24 November is Wynand en  

Sanet Redelinghuys van Polokwane se  

eerste kindjie, Wandré, in ons gemeente  

gedoop.  

Sanet (Heyns) het in ons gemeente groot- 

geword en hier belydenis afgelê. Hulle is  

ook in ons gemeente getroud en daarom  

wou hulle graag hulle seuntjie in ons kerk  

kom doop. .  

Sanet is Henri en Dalene Heyns van  

Uitbr. 2 wyk 5 se dogter.  

Ons bid hulle die ryke seën van die Here toe. 
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Belydenisklas 2019 
Ons jongmense het op 3 November 2019 Belydenis van Geloof afgelê. Dit 

was 'n baie spesiale geleentheid vir ons almal. Ons sê baie geluk aan een en 

elkeen van julle, asook julle ouers.  

Vir my was dit 'n baie groot voorreg om julle elkeen so te leer ken en 'n 

entjie van die geestelike reis saam met julle te loop. Baie dankie vir julle 

mooi gesindheid. Julle is 'n spesiale groep en ons gebed is dat julle altyd so 

opreg sal bly, naby die Here sal bly! 

Baie geluk aan: Johandré Combrinck, Nelmari Mulder, JD Moss, Sherileze 

Palm, Janaye Pretorius, Janike Louw, Carla de Wet, Clayton Mills, Bianca 

Jacobs, Nikita Cornelius, Monique Gey van Pittius, Ané Bezuidenhout, 

Franco Ulgheri, Tanya Bezuidenhout en Luhan Pieterse. 

Liefde Ds. Pieter Theron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\\\\ 

 

 

 

 

Dit is lekker om te weet ons het ‘n nuwe span jong belydende lidmate in 

ons gemeente bygekry.  Julle name word vir die kerkraad gegee en julle is 

nou volwaardige belydende lidmate wat ook kan finansieël bydra en saam 

kan bid en dink en werk in ons gemeente.  

Kom met julle jong talente en werk saam met ons in diens van die Here.  

Julle is inderdaad die toekoms van ons kerk.  

Jacobs, Nikita Cornelius, Monique Gey van Pittius, Ané Bezuidenhout,  
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Kerssangdiens 2019 – wat ‘n Fees 
  

Wat ’n onvergeetlike Kerssangdiens het ons nie ervaar in 2019 nie. Ons het 

net ons eie plaaslike talent gebruik.  Dit was ‘n onvergeetlike aand.  Ons 

Hoërskool se meisieskoor, die Lalitas en van die seunskoor se lede het ook 

die aand opgetree saam met ‘n paar soliste uit ons gemeente.  

Dit was ‘n baie spesiale aand.  

Ons gemeente is geseënd om vir Debbie as orreliste te hê aangesien sy 

toegang het tot die kinders en ons hulle dan ook kan geniet.  

Baie dankie vir al ons limate wat die kerk lekker vol gepak het die aand en 

baie dankie vir Debbie wat die leiding geneem het saam met ons leraars.  

Ons het probeer om ‘n wye verskeidenheid liedere te sing sodat elkeen se 

smaak van kersliedere gedien kon word.  

Ons tema vir die aand was “Jesus - die Alfa en Omega” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die musiekspan en al die musikante het waarlik die gemeente geïnspireer 

tot lof vir die Here Jesus Christus. Dankie aan al die voorsangers, klank 

operateurs en musikante wat hierdie jaar se Kerssangdiens een gemaak het 

wat vir lank onthou sal word.  
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Baie dankie aan die DOXAS wat die Kerk so mooi versier het. Dit is uiters 

smaakvol en ons sien eintlik uit daarna om die hele Kerstyd elke Sondag na 

die mooi versierings te kyk.  

Ons het baie goeie terugvoer ontvang uit die gemeente.  

Die doel was om aan die Here al die eer te gee vir die jaar wat Hy ons so 

geseën het in die gemeente. Hy is die een wat waardig is om geloof te word 

vir die werk wat Hy die afgelope jaar in ons gemeente laat gebeur het.  

Aan elkeen wat deel was wil ons as leraars baie dankie sê, en veral elke 

lidmaat wat gekom het om die aand ’n reuse sukses te maak.  

Aan God al die eer, 

Die Leraars 
 

VAKANSIEPROGRAM:   
 
Sondag 1 Des.  Oggenddiens om 8:00 vm.  Geen Aanddiens nie     Ds. Pieter Theron 
Sondag 8 Des.  Oggenddiens om 8:00 vm.    Geen Aanddiens nie     Ds. Pieter Theron 
Sondag 15 Des.  Oggenddiens om 8:00 vm.  Geen aanddiens nie      Ds. Pieter Theron 
Geloftedag Maandag 16 Des.  Geloftediens om 8:00 vm. in die Gereformeerde kerk 
Sondag 22 Des.  Oggenddiens om 8:00 vm.  Geen aanddiens nie      Ds. Pieter Theron 
Kersdiens  Woensdag 25 Des. om 8:00 vm.        Ds. Johan Brink  
Sondag 29 Des. Oggenddiens om 8:00 vm.  Geen aanddiens nie      Ds. Johan Brink 
Dinsdag 31 Des.     Oujaarsdiens om 11:15 nm.           Ds. Johan Brink 
Sondag 5 Jan.  Oggenddiens om 9:00 vm.   Geeen aanddiens nie   Ds. Johan Brink 
Sondag 12 Jan.  Oggenddiens om 9:00 vm.   Aanddiens 7 nm.       Ds. Johan Brink 
 
Die kerkraad en leraar wens elke gemeentelid ‘n baie geseënde Kerstyd toe. Die wat weggaan 
moet asb. veilig ry.  Wees almal getrou in die bywoning van die eredienste, hier en daar.   
 

 

 

Kerskollekte vir behoeftiges 
Onthou asb ons Kerskollekte vir behoeftige lidmate Ons hou elke jaar op 

Kersdag ‘n spesiale kollekte wat ons gebruik om vir gesinne te help om 

hulle Kersfees beter te maak.   

 

Kerstyd is Liggietyd 
Kerstyd is liggietyd.  Orals word plekke mooi versier met liggies.  

Ons is Jesus se mooiste liggies wat in die tyd moet skyn met ons woorde en 

dade en lewens wat getuig van God se Liefde.  

Mag jy ‘n ware getuienis wees!  Geniet dit baie!!! 

Wees opgewonde oor waar die Here jou gaan gebruik. 


