
 N.G. Kerk Fochville-Noord 

      Augustus 2020 

 Voluit vir Christus     
Met my hele hart in 2020 

 

  Jou NUUSBRIEF In      
   GRENDELTYD om tuis 
VIRTUEEL te geniet  

 

Die nuwe normaal waarvan so baie gepraat word is 
ook dat die internet en sosiale media gebruik word 
in elke huis 
 

Hoe sorg ons vir mekaar: 
Ons kan mekaar meer gereeld kontak 
Ons kan ons wykslede kontak en omgee 
Ons kan ons leraars kontak en bid vir hulle 
Ons kan siekes kontak en vir hulle bid 
Ons kan ons leraars terugvoer gee oor die 
dagstukkies en preke 
Jou selfoon is jou kontak na buite 

 

Leer asb. 
Leer nuwe dinge aan asb. 
Selfone is nie meer net vir bel nie 
Jou selfoon bring die kerk in jou huis 
Jou selfoon kan ‘n luister Bybel wees 

Ons Boodskappertjie kom nou op jou selfoon.. 
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Is jy deel van die ge-dreigdes en die 
be-dreigdes? 

 

Ek lees die afgelope maand ‘n mooi stukkie van Stephan Joubert wat so mooi 

verwoord wat in my hart lewe oor baie van die valse oproepe (snert) wat ons 

elke dag op sosiale media kry.  Lees gerus saam en dink weer daaroor 

Liefde Ds. Johan Brink  
 

Ons moet opstaan vir ons geloof,” kom sê iemand een keer na kerk vir my 

“Ek kan nie… want ek doen dit lankal,” antwoord ek. Toe verduidelik ek vir 

hom ek is nie deel van die dreigers, bedreigdes en gedreigdes in die kerk nie.  

Ek het agtergekom min of meer elke tweede preek, praatjie en plasing op 

sosiale media platforms dreig ons om iets te doen vir die Here, so asof 

niemand dit reeds doen nie.  
 

Ons moet opstaan, uitstaan, aanmeld, praat… Dis al. Geen getuienis word 

ooit gehoor van gelowiges wat elke dag volspoed aan diens is vir Christus 

nie. Geen dreiger sien hulle ooit raak nie. 
 

Ek wil nie lewenslank ’n kerklik-gedreigde wees nie. Want ek staan elke dag 

op vir die Here. Nee, dit is nie ’n vroom getuienis nie. Of 'n bewys van een of 

ander buitengewone Christelike lewe wat ek leef nie. Dit is die normale 

Christelike lewe! Daarom dat ek vroegdag by die Heer aangemeld het vir 

diens. Nog voordat die son halfpad op was, het ek gekies om mense te dien; 

oor die Here te praat; laste op my skouers te plaas… Want dis die normale 

Christelike lewe! Ook omring ek myself vandag weer 'n keer met gelowiges 

wat lankal ophou dreig het om nog iets vir die Here te doen. Ek bedoel 

daardie mense wat agter die skerms kos gee, bid, getuig, teenstand vat… 
 

Ek praat ook nie gedurig oor herlewing wat blykbaar nog op pad is nie. Ook 

leen ek nie my ore uit aan “profete” wat sê hierdie of daardie deurbraak wag 

om die draai nie. Want dan sal ek passief moet sit en wag tot daardie eendag 

op ’n reëndag. Feit, herlewing is hier, want die Here is hier. Sy Gees is 

uitgegiet in ons harte.Nou ja, laat jy jouself be-dreig of af-dreig deur die 

godsdienstige dreig-koor oor wat jy nog alles moet doen vir die Here? Of 

bewys jy elke dreiger verkeerd in die Heer se Naam? Omring jouself ook met 

mense wat elke dag aanmeld vir diens? Vertel dit ’n slag vir al die dreigers 

wat so besig is om die foute en doodsheid van sommiges raak te sien dat hulle 

God se ware werke miskyk. Lekker leef vir die Here op hierdie nuwe dag 
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HARTELUS FEES datum vas 
 

Die COVID FAMFEST van ons gemeente gaan voort  
 

Ons basaar is vasgestel vir Donderdag en Vrydag 5 en 6 November 
Dit gaan ‘n tipiese Covid Basaar wees... 
Ons gaan al die veilige maatreëls toepas... 
Ons gaan dit oor twee dae as verkopings hou... 
Ons glo die volgende gaan daar kan wees... 
 

Talentemark: 
 met al hulle wonderlike artikels 

Plaasmark: 
 met baie ingelegde en gemaakte goed... 
 kaas, botter, konfyt en wat nog alles... 
Vleismark: 
 met wors, maalvleis en sosaties 
Bakkery: 
 met kleinkoekies (baie) vir kersfees  
Lekkergoed: 
 met fudge, klappereis ens.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sien solank uit daarna.  

Ons sal die detail later mooi deurgee. 

Liefde Die Leierspan 
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Dirk Prinsloo 
 

Dirk Prinsloo is op 8 Augustus oorlede  

na hy van Februarie af geleidelike almeer  

siek geword het. 

Dirk was deur die Here geseën om op  

25 April sy 70 ste verjaarsdag te kon vier.  

Hy en Petro was vir meer as 40 jaar  

gelukkig getroud. 

Dirk en Petro was vir baie jare saam die  

Ouderlingspaar van wyk 2 Wes. 

Dit is die wyk waarin die pastorie ook is  

en daarom was hulle vir al die jare die  

ouderlingspaar van die leraarspare. 

Ds. PC en Luzanne het spesiaal van  

Pretoria gekom om vir Petro en Waldo  

en Magdel te kom kuier en hulle te versterk. 

Ds. Pieter en Marina het ook reeds in die kort tyd huisvriende geword met 

hulle ouderlingspaar net soos Ds. Johan en Elzabé. 

Dirk was op die Eiendomskommissie van ons kerk waar hy groot werk 

gedoen het.  Hulle was ook deel van die Diensbestuur wat die leierspan van 

ons gemeente is wat voorloop in die gemeente.  

Ds. Johan Brink het by die begrafnis die boodskap gebring uit Ps. 37 vers 5; 

“Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.” 

Dirk se lewe was gekenmerk daardeur dat hy geglo het die Here sorg vir hulle 

en dat hy en Petro weer vir mekaar moet sorg en vir ander moet sorg.  Hulle 

het vir die Leraarspare geestelik versorg en hulle het deur al die jare alles 

moontlik gedoen om vir die kerk te sorg.   

Ons dank die Here vir die genade wat hy aan Dirk Prinsloo gewys het en vir 

die wyse waarop hy vir Dirk gebruik het as Sy kind. 

Ons dink aan hulle kinders Waldo en Magdel met Diederik en Dewald.  

Ons dink ook aan Petro se ouers, Oom Willie en Tannie Martie Kruger.  

Ons dink ook aan al die ander familie.  

Mag die Here julle troos en krag gee.  

Hou vas aan al die mooi herinneringe.   

Baie liefde en dank, 

Ds. Johan en Elzabé Brink en Ds. Pieter en Marina Theron  
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Dirkie en Ilana Brits 
 

Op Maandag 10 Augustus is ons  

gemeente hard getref met die  

skok van Dirkie en Ilana se tragiese  

afsterwe in ‘n motorongeluk op  

die R 500 Parys pad.  

Dirkie was maar 43 jaar oud en  

Ilana was 37 jaar oud. 

Dirkie het vir Anglo Gold Ashanti 

gewerk en Ilana het vir  

Sibanya Gold gewerk.  

Dirkie het twee dogters uit ‘n vorige  

huwelik, Sunica en Soné en hulle  

het saam vir Lienka wat 7 jaar oud  

is en in Graad 1 is by Laerskool Fochville.  

Dirkie en Ilana was diakenspaar van Uitbr. 1 wyk 1 saam met Louis en 

Marlene Moss en Piet en Magchel Fouché as ouderlingspaar.  

Dirkie was ook deel van die Finansiële Kommissie van ons kerkraad.  Saam 

met Jannie de Wet, (Leier diaken) het hulle die afgelope jaar groot werk 

gedoen om vir ons kerk ‘n kontrole stelsel te ontwerp vir die finansies.  

Dirkie se ouers woon in Klerksdorp waar hy grootgeword het en skoolgegaan 

het voordat hy op die PUK gaan studeer het.   

Ilana se ouers woon in Nylstroom waar sy grootgeword het en skool gegaan 

het voordat sy ook op die PUK gaan studeer het. 

Hulle het baie vriende in ons gemeente en in die gemeenskap van Fochville 

gehad en was geliefd onder ons lidmate. Miskien is die feit dat die opname 

van die begrafnis wat op Facebook uitgesaai is in die eerste 24 uur 7 800 keer 

gekyk is ‘n bewys daarvan.  

Daar is so baie mense wat deur Dirkie  

en Ilana se liefde en omgee vriendskap  

aangeraak is. Hulle heengaan los ‘n diep 

leemte in ons gemeente en ons harte.  

Ons dink aan hulle kinders en ouers  

met die groot hartseer. 

“Aan Sy liefde is daar geen einde nie.” 

Fochville-Noord gemeente  
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Ons Eredienste gaan voort op Facebook 
 

Ons is dankbaar dat ons eredienste  

steeds kan voortgaan op Facebook  

elke Sondag. Ons is ook dankbaar  

vir Len de Villiers wat getrou elke  

dag die dagtsukkies en ook elke  

Sondag die erediens op ons kerk se  

webwerf plaas.  

Die dagstukkies en die dienste  

word baie wyd geluister.  Toe ons begin uitsaai het was daar 665 persone op 

ons Facebook groep. Nou is daar 1470 persone waarvoor ons baie dankbaar 

is. Dankie vir Len de Villiers wat vir ons boekhou en al die boodskappe op 

ons webwerf plaas. 

 

Virtuele Huisbesoek 
 

Ds. Johan en Ds. Pieter is besig met virtuele 

huisbesoek. Hulle is besig om elke huisgesin 

in die gemeente metteryd te skakel en te hoor 

hoe dit gaan. Dit is ook ‘n ideale geleentheid 

om saam te bid.  Ons lidmate hoef egter nie 

te wag vir huisbesoek as daar vrae is nie. 

Hulle is beskikbaar.  

 

FAMFEST 2020 op 5 en 6 November 
 

Vrydag 28 Augustus was ‘n baie moeilike dag. 

Vir die eerste keer in 42 jaar het die dag verbygegaan  

sonder dat ons kon basaar hou. 

Elke dag verskyn die afsprake en beplanning soos dit  

alles beplan was maar niks gebeur nie want die Covid  

pandemie het alles gestop. Skielik besef ons weer watter 

wonderlike voorreg is dit om vir die Here met jou hande 

te kan werk. Ons verlang met ons hele hart om weer saam  

by die kerk te kan werk en te kuier.  

Ons sien al uit na 2021 se Famfest na Covid. 
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Gert en Marietjie van Rensburg 
 

Die afgelope maand is Gert van  

Rensburg en Marietjie (Swart)  

op Vrydag 14 Aug. in die  

huwelik bevestig. 

Dit was ‘n blye dag vol vreugde  

om saam met ‘n groepie vriende  

in hulle mooi tuin bymekaar te  

kom vir die huwelik.  

Die vreugde was groot omdat  

die Here in hulle twee vir  

mekaar nuwe lewensmaats  

gegee het na die wat hulle  

verloor het.  

Wat die vreugde nog groter  

gemaak het was dat Gert die afgelpope maand baie  

ernstig siek was en die Here hom heeltemalk gesond gemaak het.  

Ons bid vir hulle die rykste seën van die Here toe en dat Hy hulle baie jare vir 

mekjaar sal spaar.  

 

Cristoph Newman gedoop 
 

Baie geluk aan Christopher en  

Brenda Newman wat op Sondag  

9 Augustus vir klein Christoph in  

ons kerk deur Ds. Pieter laat doop  

het.  

Brenda is die oudste dogter van Br.  

en Sr. Louis en Judi Kotze van Uitbr. 

1 wyk 8.   

Baie geluk aan hulle as familie ook. 

Mag julle die genade ontvang om  

hom as verbondskind vir die Here  

groot te maak.  
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Musiek Videos in ons kerk opgeneem 
 

Die musiekspan van ons gemeente  

onder leiding van Debbie Raymond  

het hard gewerk die afgelope tyd.  

Hulle het van ‘n klomp liedere wat  

ons gemeente lekker sing, videos  

opgeneem. 

Dit gaan vir ons gemeente ‘n groot  

bate wees op die pad vorentoe as  

ons dienste moet uitsaai en ook as  

daar by geleentheid nie ‘n orrelis  

beskikbaar is nie.  

 
 

Ds. Pieter by die rekenaar. Hy het 

letterlik die hele naweek in die kerk 

deurgebring met die opnames wat 

gemaak is van die liedere.  

Baie dankie vir al die ure se 

organisasie vooraf met die uitsoek 

van die liedere en die ure se werk na 

die tyd om die woorde korrek by die 

opnames ingesit te kry.  

Ons glo ons gemeente gaan lekker 

saamsing.   
 

 

 

Vaughn van Dezzibel klank en  

beligting het die klank en beligting  

gedoen terwyl Clarence, Debbie se  

seun, die fotograaf was en die videos  

maak vir ons gemeente.   

Dit is lekker om so ‘n profesionele  

span te kon kry om die groot werk te  

doen.  

Alles tot eer van die Here... 
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Ons Sangdiens 
 

Op Sondag 23 Augustus het Ds.  

Pieter Theron en die musiekspan  

‘n sangdiens gehou.  

Dit was so lekker om weer ons  

eie musiek in ons kerk te kon  

hoor en stemme wat opklink.  

Oral in huise kon mense saam  

die Here loof. 

Baie dankie vir die musiekspan  

wat al so verlang het om weer te  

kom speel en sing.  

Ons glo ons gaan een of ander  

tyd weer die Here se huis vol pak met Sy kinders wat Hom aanbid.  

Hoe verlang ons nie daarna nie.  

 

Ons wil kerk toe gaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons lidmate vra aanhoudend wanneer kan ons weer kerk toe gaan.  

Ons gaan probeer om in September met eredienste te begin en dan meer as 

een diens op ‘n Sondag te hou met 50 mense in elke diens.  

Ons sal aanhou om die 9 vm. diens uit te saai sodat almal wat nie kan kom nie 

ook kan deel in die boodskap en saamwees.  
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Koekies verkoop soos soetkoek 
 

Ons Famfest kleinkoekies 

verkoop soos soetkoek. Dit 

het ons nog elke jaar gesien 

en vanjaar is dit weer so.  

Neels en Rosa het gebak en 

toe die basaar nie einde 

Augustus kan realiseer nie 

het hulle sommer self  

R 9 300,00 se koekies 

verkoop en inbetaal.  Die res 

het kerk toe gekom en word 

bewaar vir 5 en 6 Nov. 

Ons het behoefte aan nog  

kondensmelk koekies want die vrouens bak gewoonlik baie daarvan by die 

kerk en dit kan nou nie gebeur nie.  As daar vroue is wat kan help bak sal ons 

die bestanddele voorsien.  Laat weet net vir die kantoor asb.  

 

Kaas en Botter is weer bestel 
Ons eerste besending kaas en botter het uitverkoop en ons moes inderhaas 

weer ‘n bestelling plaas. Op Maandag 24 Augustus kon die gemeente weer 

begin koop.  Ons sal kyk hoe lank dit hou en dan besluit of ons weer gaan 

bestel vir die basaar op 5 en 6 Nov. Gelukkig het die prys dieselfde gebly as 

verlede jaar en dit is absoluut ‘n winskoop. 

   

 Visverkope is die beste ooit 
Miskien is dit omdat die Famfest nie einde Augustus plaasgevind het en die 

mense al hulle geld daar spandeer het nie.  Of miskien is dit omdat mense 

hulle geld mooi bewaar het tydens die grendeltyd, maar ons Plaasmark se 

visverkope is die beste ooit. Hulle bestel net as daar klaar betaal is.  
 

2.kg. Geelstert of Snoek @ R140.00 

5.kg. Hake of Haddock @ R475.00 

Bestel gerus en vertel vir al jou vriende daarvan. 
Vis word elke twee weke afgelewer.  
Bestellings moet by die kantoor geplaas word en betalings moet by die kantoor 
gedoen word.  



 

Advertensieblad 
 

Het jy iets om te adverteer? 
Ons wil graag vir ons gemeentelede tot diens wees. 
 
Ja, dit is gratis as jy hier adverteer.  
Jy kan maar net ‘n bydrae maak soos die Here jou lei.  
 
Jy is welkom om jou advertensie vir Petru Barnard te stuur  
  

skriba@ngfochvillenoord.co.za 
 
 
 

Het jy ‘n staanhorlosie of muurhorlosie  

wat jy dalk wil laat herstel of laat diens. 

Skakel gerus vir Adriaan Vorster 

Sel Nommer 082 334 0951 

 

Hy kom haal die horlosie by jou huis en  

besorg hom weer terug. 

 

Sy diens is puik.  

Vir navrae skakel Ds. Johan Brink  

 

Elandsfontein Kampterrein 
Onthou ons kampterrein is beskikbaar.  

Ds. Johan en Elzabé Brink het reeds 

met die langnaweek saam met hulle  

kinders daar gaan kamp om alles uit te  

toets. 

Dit is Covid veilig en julle is welkom.  

Kontak gerus vir  

Elize Lewis by 083 264 3294.  

Julle het dan die hele kamp net vir julle  

Familie om te geniet. 
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