
 N.G. Kerk Fochville-Noord 

      September 2020 

 Voluit vir Christus     
Met my hele hart in 2020 

 

 Covid 19 – vlak 1   
 
Jou NUUSBRIEF In      
   GRENDELTYD om tuis 
VIRTUEEL te geniet  

 

 
Covid verander en ons is nou al in vlak 1 maar die 
gevaar bly steeds. 
 
Al gaan Covid heeltemal weg waarvoor ons mos 
almal bid, gaan ons steeds ons Boodskappertjie vir 
ons gemeente op hierdie wyse aanbied.  
 
Omtrent elke mens het ‘n selfoon en 98% van ons 
lidmate het Whatsapp.  Ons glo dat ons op hierdie 
wyse by meer mense uitkom en dat ons die nuus 
gouer by almal kry as in die verlede.  
 
Geniet die Boodskappertjie en gee ons raad asb.  
Ons wil graag vir die gemeente tot diens wees.  
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Eenlyners is baie gewild.. 
 

Eenlyners is baie gewild - daardie kort en kragtige uitsprake van een of ander 

bekende figuur wat jou ietwat anders oor die lewe laat dink.  

Sulke “quotes” wemel op die internet.  

 

Wel, Jesus is ook briljant met een-lyn lesse oor God en oor die lewe: 

“Soek eerste die koninkryk van God, en alles sal vir jou gegee word.” 

“Wie eerste is, sal laaste wees, en wie laaste is, eerste.” 

“Bekeer julle, want die koninkryk van God is hier.” 

 

Maar Jesus se kort en kragtige uitsprake is nie net mooi-klinkende woorde 

nie. Of ‘goed-voel’ lesse wat maar net bedoel is om op sosiale media uitgestal 

te word nie. Elke keer wil Jesus kort en kragtig vir ons ‘n groot waarheid gee 

wat ons lewe verander.  Sy woorde is uitnodigings om nuut en anders te dink 

oor God en oor die lewe. Dit is uitnodigings aan jou en my om nader aan die 

Here te kom en Hom beter te verstaan.  

 

Jesus se eenlyners moet ons almal erntsig opneem en deel van ons lewe maak. 

Dit is kragtige padwysers na die lewende God en na mekaar toe.  

Lees dit. Glo dit. Lewe dit uit. 

 

Oorgeneem uit Ekerk en bygewerk deur Ds. Johan Brink  

 

In hierdie Boodskappertjie gaan ons ‘n paar eenlyners plaas.  

Jy kan gerus aan jou eie eenlyners dink wat jou help lewe op God se pad... 

 

Mat 5:3  "Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan 

hulle behoort die koninkryk van die hemel.  ( al 7 seënbedes is eenlyners) 

Mat 5:13  Julle is die sout vir die aarde.  

Mat 5:14  Julle is die lig vir die wêreld. 

Mat 5:16  Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke 

kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. 

Mat 5:48  Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is."  

Mat 7:1  "Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie;  
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Ons HARTELUS FEES kom nader 
 

Die COVID FAMFEST van ons gemeente kom nader...  
 

Ons basaar is op Donderdag en Vrydag 5 en 6 November 
Die feit dat dit oor twee dae gaan geskied sê dadelik hy is anders. 
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, konfyt en wat nog alles... 
Vleismark: 
 met wors, maalvleis en sosaties 
Bakkery: 
 met kleinkoekies vir kersfees  
Lekkergoed: 
 met fudge, klapperys ens.  

 

Kategese begin weer 
Op Sondag 4 Oktober het ons kategese weer begin. 

Hier is Elize Zeelie besig met haar klassie in die kerk 
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Martarias en Covid Famfest 
 

Famfest is om die draai en ons gaan na HARTELUS saam 

kuier,koop en verkoop. 

* Aandetes sal die 5 & 6 Nov.  vanaf 16:00 -19:00 beskikbaar wees. 

*5 November : Kerrie en rys asook Russians en chips  

*6 November : Boereworsrolle en chips en worsies  
 

Daar gaan pannekoekdeeg wat gereed is vir gebruik verkoop word in 

2liter houers. (Wat ook baie goed vries vir tot 6maande en langer.) Jy 

kan dit net tuis gaan bak. 
 

Vanaf Sondag 4 Oktober 2020 gaan elke volwassene van die gesin  

‘n gekleurde hartjie ontvang wat ’n item bevat wat ons benodig om die 

nagereg, koekies ens. te maak.  
A.g.v COVID-19 is daar baie reëls en regulasies wat gevolg moet word 

vir die voorbereiding van kos…daarom dat ons nie al die wyke kan vra 

om te help daarmee nie. 
ONS BENODIG EGTER JULLE HULP MET DIE BESTANDDELE ASB. 
 

           Kookolie   Illovo stroop- rooi blik 

 Tastic rys  Kondensmelk- Clover/ Nestle 

 STORK Margarien  Mariebeskuitjies 

 Klapper          Dadels – ontpit 

Sameroepsters: 
Kerrie & Rys - Martina Tupper 

Russians & Chips - Cecelia De Lange & Hester v d Merwe 

Boereworsrolle – Corne Smith en Jeanne Coetzee 

Poeding – Rita Snyman & Cornel vd Merwe 

Pannekoek – Bertina Mc Gill & Luana Lensley 

Lekkergoed – Amanda de Wet & Anneke Swanepoel 

Koeldrank  – Belinda Fisher 
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Mercia Haupt 
Mercia Haupt is op 31 Augustus oorlede in die  

ouderdom van 84  jaar.  Sy was vir baie jare  

getroud met Albe tot met sy afsterwe. 

Uit die huwelik is twee kinders gebore, Leon en  

Janine.  Janine woon in ons gemeente.  

Mercia was ‘n dierbare lidmaat in ons gemeente  

en het die laaste paar jaar wat sy in die aftreeoord  

woon regtig diep in die harte van die wyk  

ingekruip.  

Ons wens vir Janine en die kleinkinders ons  

innige simpatie toe en bid vir hulle vir die troos  

van die Here. 

 

Susan Venter 
Susan Venter is op 3 September oorlede in die  

ouderdom van 71 jaar, nadat sy vir die laaste  

paar jaar gereeld siek was met kanker.   

Ons dink aan Hennie en die twee dogters, Tanya  

en Suzette.  

Susan was ‘n absolute positiewe mens wat ons  

dikwels gebruik het om kankerpasiënte te  

bemoedig.  Sy was op tye baie siek en elke keer  

het die Here haar weer genesing geskenk.  

Hennie en Susan was vir jare die diakenspaar in  

wyk 6 Wes en het groot werk saam in ons  

gemeente gedoen totdat hulle albei siek geword  

het.  

Hennie en Susan was lidmate wie se plek net leeg was daar agter in die kerk 

as hulle siek was of op verlof was.  

Ons bid vir Hennie en die familie vir die troos van die Here en dank die Here 

saam met hulle vir iemand wat diep spore in ons gemeente getrap het.  

 

Jes 43:1  “Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.” 

Jes 43:11  Ek, Ek is die Here, buiten My is daar geen redder nie.  

Psa 37:5  Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg. 
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Elna van der Merwe 
Elna is op 1 September oorlede na sy ‘n tyd  

lank baie siek was by die huis en toe in Potch.  

in die hospitaal. 

Elna was 69 jaar met haar afsterwe. Sy is in  

Vrede gebore en Blikkies het haar in Ficksburg  

ontmoet waar hulle toe gewoon het. 

Uit die huwelik is 5 kinders gebore.   

Hulle was amper 50 jaar getroud met haar  

afsterwe.   

Ons dink aan Blikkies en bid vir hom en die  

kinders en kleinkinders die troos van die Here  

toe met hulle groot verlies.  

 
Ben Barnard 
Die afgelope maand is Ben Barnard oorlede. 

Ben Barnard is gebore op 11 Augustus 1935 en  

oorlede op 4 September 2020. Hy was 85 jaar. 

Hy was getroud met Miemie Barnard en daar is  

6 kinders uit die huwelik gebore. 

Daarna was hy getroud met Mart Barnard en sy  

het een seun. Hulle het al die jare in Fochville  

gebly tot hulle verhuis het na die Paarl en later  

na Rustenburg toe, waar hulle die laaste 4 jaar  

gewoon het.  

Ben was ‘n geliefde lidmaat wat jare gelede  

diep spore getrap het in Fochville. 

Die rolbalbaan is na hom vernoem weens sy aandeel aan die totstandkoming 

van die rolbalklub in Fochville.  Hy was op ‘n stadium op die stadsraad en 

ook burgermeester van Fochville.  

Ben is die afgelope maand uit ons kerk begrawe.  

Ons dank die Here vir ‘n lang en geseënde lewe en bid vir Bennie en Petru 

Barnard die troos van die Here toe.  

 

Mat. 5:48  “Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.” 

 

Mat. 5:37  “Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’wees en julle ‘nee’, ‘nee’.” 
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Uit ons dagstukkies wat Koos Espach elke dag uitstuur 
 

JESUS MAAK BAIE SIEKES GESOND   (Mark. 7:31-37) 
  

DIE GENADE VAN JESUS; STILBLY OF NIE? 

Matt. 15:29-31 – “Jesus het daarvandaan vertrek en by die See van Galilea 

gekom. Hy het teen die berg opgegaan en daar gaan sit. Baie mense het na 

Hom toe gekom met verlamdes, blindes, gebreklikes, dowes en nog baie 

ander, en hulle voor Hom neergesit. Hy het hulle gesond gemaak, sodat die 

menigte hulle verwonder het toe hulle sien dat stommes praat, gebreklikes 

herstel is, verlamdes loop en blindes sien. En hulle het die God van Israel 

geprys.” 
  

Vergelyk ook Mark. 7:31-35 – “Jesus is weer uit die gebied van Tirus weg en 

deur Sidon na die See van Galilea toe in die gebied van Dekapolis. Die mense 

bring toe ‘n dowe man wat ook ‘n spraakgebrek het na Hom toe en vra Hom 

om tog sy hand op hom te lê. Hy het hom eers eenkant toe gevat, weg van die 

mense af. Toe het Hy sy vingers in die man se ore gesteek en spoeg aan sy 

tong gesmeer. Daarna het Hy na die hemel toe opgekyk, gesug en vir hom 

gesê: ‘Effata!’ Dit beteken: Gaan oop! Sy ore het dadelik oopgegaan, die 

belemmering van sy spraak het verdwyn, en hy het reg gepraat.” 
  

Helaas is siekte, hartseerdinge en dood, deel van ons aardse bestaan, maar dan 

besef ons dit is maar net ‘n floue afskynsel van die liggaamlike en geestelike 

pyn wat Jesus aan die kruis vir ons moes ly. Ons liefde vir God is nie ‘n 

waarborg dat ons kommervry deur die lewe sal gaan nie. Ons het egter die 

versekering dat wanneer dit ons tref, God ons nie alleen los in ons lyding nie 

(Jes. 41:10; 13). Baie mense sal kan getuig hoe hulle God se omgee ervaar het 

tydens een of ander krisis, hartseer of swaarkry. Lyding en swaarkry kan ‘n 

beproewing wees, dit lei mens na die eina’s en amen’s van die lewe, maar dit 

eindig gewoonlik tot ‘n aanvaarding dat alles wat met ons gebeur – ook die 

lyding en beproewing – in die raadsplan van God vir ons ten goede meewerk. 

“Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié 

wat volgens Sy besluit geroep is” (Rom. 8:28).  

“Die wonderwerke van Jesus was die alledaagse werke van Sy Vader, op ‘n 

geringe skaal en spoedig verrig sodat ons dit vandag kan inneem” (George 

MacDonald). 

 

Dankie vir Koos vir elke dag se stukkie.  
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Stefan Feyt gedoop 
Baie geluk aan Stefan en Lumeri 

Feyt van Uitbr. 2 wyk 2 wat op 

Sondag 27 September hulle seuntjie, 

Frederick Stefan Feyt, in ons kerk 

deur Ds. Johan laat doop het.  

Lumeri is die enigste kind van 

Merina Veter van ons gemeente. 

Stefan se ouers, Frik en Elize Feyt, 

woon in Uitbr. 2 wyk 4.  

Baie geluk aan Stefan en Lumeri. 

Mag die Here julle ryklik seën in die 

opvoeding van julle seuntjie as ‘n 

verbondskind van die Here.  

Baie geluk aan die familie ook. 

 

Virtuele Huisbesoek 
Ds. Johan en Ds. Pieter gaan voort met die  

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.  

 

Ons kerk se 2 Covid babatjies 
Vir meer as 20 jaar broei die  

uilepaar alreeds elke jaar by  

ons kerk aan die Suidekant  

waar dit lekker beskut is.  

Elke jaar sit hulle lekker hoog  

op die vensterbank sodat  

niemand hulle kan pla nie.  

Hulle het vanjaar weer 2 mooi  

klein uiltjies grootgemaak by  

ons kerk.  

Ons dink hulle was bly vir die  

stilte in Covid tyd.  
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Nic en Caroline van der Werff 
 

Die afgelope maand is Nic van  

der Werff met Caroline Jurgensen 

op Saterdag 26 Sept. in die  

huwelik bevestig deur Ds. Brink. 

Dit was ‘n groot fees vir die twee 

families om saam met ‘n paar  

vriende by Losberg Lodge die  

mooi geleentheid by te woon en  

saam te kuier.  

Nic is ons leier-ouderling en  

Caroline is ouderling van wyk  

5 Oos.  Dit is nog ‘n Fochville- 

Noord kerktroue want hulle het mekaar saam in die diens van die Here 

ontmoet en beter leer ken.  

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

mekaar sal spaar.  

 

Phillip de Bruyn gedoop 
 

Baie geluk aan Phillip en Anja de 

Bruyn van Johannesburg wat op 

Sondag 4 Oktober hulle seuntjie, 

Phillip de Bruyn, in ons kerk deur 

Ds. Johan laat doop het.  

Phillip is Phillip en Krista de Bruyn 

van Uitbr. 1 wyk 6 se oudste seun. 

Anja is Jannie en Ananda Heymans 

van Uitbr. 1 wyk 5 se oudste dogter. 

Phillip en Anja is dus albei 

gemeenntekinders wat hier groot 

geword het en belydenis afgelê het.  

Baie geluk aan Phillip en Anja. Mag 

die Here julle ryklik seën in die 

opvoeding van julle seuntjie as ‘n 

verbondskind van die Here.  

Baie geluk aan die familie ook. 
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Ons ’kan’ kerk toe gaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ons gemeente op Sondag 4 Oktober met die 9 vm. diens 
 

Hoe lekker is dit nie om weer op ‘n Sondag jou broers en susters in die huis 

van die Here te sien nie.  

Al is dit agter maskers, geniet ons dit om weer saam ta kan sing en saam te 

kan aanbid in die kerk. 

Ons doen regtig groot moeite om dit vir almal veilig te hou. 

Niemand sit direk voor of agter iemand anders nie sodat ons sosiale afstand 

van mekaar kan hou.  

 

Wil jy nie ook help koekies bak nie 
 

Neels en Rosa Coetzee is net 

twee mense en het weer 

emmers vol koekies gebak. 

Ons kan nie die jaar weer 

almal saam bak by die kerk 

nie, maar daar is tog manne 

en vroue wat hulle voorbeeld 

kan volg en ook by die huis 

kan koekies bak. 

Dink ook daaraan om dalk 

‘n paar terte te maak asb.  
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Die leiers van Hoërskool Fochville - VLR 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BAIE geluk aan die volgende jongmense uit ons gemeente wat op die VLR 

verkies is (dit laat sekerlik hulle ouers breed glimlag van dankbaarheid en 

trots). 
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    Ons lidmate word gevra om asb. ons kinderhuiskinders te borg vir die  

    basaar soos ander jare.  Ons gaan vir elke kind ‘n pakkie probeer maak  

    en na die Kinderhuise toe neem.  
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Kategese begin weer 
Op Sondag 4 Oktober het ons kategese weer begin. 

Dit is so lekker om ons kinders weer by die kerk te sien. 

Daar word groot moeite gedoen om ons kinders veilig te hou te alle tye.  

Ons Kleuterkerk het ook weer op Sondag 4 Oktober begin.  
 

Ons moedig ons ouers aan om saam met julle kinders kerk toe te kom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is Elize Zeelie besig met haar klassie in die kerk. 

 

Die Plaasmark woel en werk 
 

 

        Die Plaasmark het die  

        afgelope maand sommer by  

                     die huis ‘n klomp bakkies  

        smeerkaas gemaak want ons  

        kan nie almal soos in die  

        verlede saam by die kerk  

        werk nie.   

Die smeerkaas het baie goed verkoop  

en met die druk van die Boodskappertjie  

was daar nog net 5 bakkies oor by die  

kerk.  
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Rian en Tenise Coetzee (van Niekerk) 

getroud 
Tenise van Niekerk het in ons  

gemeente grootgeword. 

 

Sy is Gert en Sanet van  

Niekerk se dogter.  

 

Gert en Sanet het ook in ons  

gemeente grootgeword en is  

hier getroud na hulle albei  

hier belydenis afgelê het. 

 

Hulle woon nou in Vander- 

bijlpark maar is steeds in  

hulle harte deel van ons  

gemeente.  

 

Tenise is op 19 September  

met Riaan Coetzee getroud. 

 

Hulle woon in Pretoria.  

 

Baie geluk vir julle almal.  

Mag die Here julle wonderlik seën op julle huwelikspad.   

 

 

 

Mat 5:16  Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke 

kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.  

 

 

Mat 7:13  Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd 

en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie.  


