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75 Jaar van 
Groot Genade
Ds Hendrik van Rensburg sal die diens waarneem die 16de 
Februarie 2020.  Ds Hendrik is van die Tzaneen gemeente en seun 
uit die gemeente Frankfort. Na die erediens sal verversings 
beskikbaar wees.
Vir meer besonderhede kontak ds Pieter van Wyk by Sel: 083 594 
3078 of E-Pos: pietervanwyk2007@yahoo.com. 
RSVP 31 Januarie 2020.

EG Kerk Frankfort

BESTUUR VAN 2020: V.l.n.r:  Marlize Swart, Gerda Pieters, Adeline de Jongh (Spreekster), Georgina Weiss, Wilna Weilbach, Louise vd Westhuizen, Rosemary Broodryk, 
Pia Pienaar & Sannetjie Lombard (afwesig).

Heilbron Huis- en Tuinbouklub het op 
Woensdag, 22 Januarie 2020 weer die 
nuwe jaar afgeskop met 'n vergadering 

en heerlik gekuier by Fraaihuis Kwekery. 
Adeline de Jongh het die oggend geopen met 
'n geesgevulde boodskap. Sy is al 18 jaar 
betrokke by kinderbediening, “Wanting 
Revolution”. Sy besoek onder andere 4 skole 
waar sy haar passie voluit uitleef om 'n 
Christelike boodskap aan die kinders oor te 
dra. 

Die tema van haar boodskap, aan al die 
tuinboulede, is “Hande vol Hoop”. Wat het jy 
vandag in jou hand? Moontlik 'n dagboek met 
oop blaaie vir baie afsprake, of 'n dagboek wat 
reeds vol geskryf is met baie verpligtinge wat 
nagekom moet word. Dalk 'n boks 
sneusdoekies vir die seer omdat 'n geliefde 
moontlik weg geval het of seer gekry het. 
Dalk 'n selfoon, omdat jou kinders of familie 
gevestig is vêr oor die waters of vriende wat 
net in kontak wil bly. Dit wat jy in jou hande 
moet hê is God se Woord. Hy wil dieper dinge 
aan jou wys. Die Lewende Woord is die 
waarheid, dit is kragtig, volmaak, betroubaar, 
dit gee lewe en wysheid. Die Bybel moet van 
vooraf hanteer word as 'n geskenk van God af 
– 'n liefdesbrief spesiaal aan jou geskryf. 
Gebruik God se GPS, God Position System, 
om jou hierdie jaar te posisioneer op die regte 
pad. Die woord bible staan vir Basic 
Instructions Before Leaving Earth... Gaan 
terug na God se woord en vra jouself of dit 
wat in jou hande is belangrik en waardig is vir 
hom. 

Tuinbou gedagtes is uitgeruil en die 
vergadering is afgesluit deur heerlike samesyn. 
Alle belangstellendes word hartlik uitgenooi 
na Heilbron Huis en Tuinbou se volgende 
vergadering, wat op 19 Februarie 2020    
ge-reël sal word.

Kuier gesellig saam by Fraaihuis Kwekery

'n Nuwe kommunikasiebeleid is 
geformuleer om die kopseer van veediefstal 
in die Vrystaat meer doeltreffend aan te 
spreek. Die Vrystaatse Rooivleisprodusente-
organisasie (RPO), Nasionale Wolkwekers-
vereniging (NWKV) in die provinsie en 
Vrystaat Landbou (VL) het saamgespan om 
dit vir hul lede makliker te maak om te weet 
watter riglyne om te volg wanneer veediefstal-
probleme ondervind word.

Elk van hulle vervul 'n spesifieke rol in die 
stryd teen veediefstal en dit is belangrik vir 
landbouers en ander om te weet wie om 
wanneer te kontak. Sodoende sal 
kommunikasie verbeter en kan probleme met 
groter sukses aangespreek word.

Rol van Veediefstalvoorkomingsforum
VL, die RPO én NWKV in die Vrystaat 

maak deel van die Vrystaatse 
Veediefstalvoorkomingsforum (VSVVF), 

Nuwe kommunikasiebeleid in VS 
in stryd teen veediefstal

wat help om doeltreffende maatreëls vir 
veeprodusente in plek te stel om diefstal te 
voorkom, uit. Neville Raath, Vise-voorsitter 
van die RPO Vrystaat, is die Voorsitter van 
die VSVVF, terwyl Herman Archer Voorsitter 
van die NWKV Vrystaat en Jakkals le Roux 
Voorsitter van VL se Landelike 
Veiligheidskomitee is.

“Die forum skenk saam met die Suid-
Afrikaanse Polisiediens (SAPD), Suid-
Afrikaanse Nasionale Weermag en Nasionale 
Vervolgingsgesag aandag aan reaktiewe 
veediefstal-aanmelding wat voorkoming 
daarvan beïnvloed én om die suksesvolle 
vervolging van veediefstalsake in howe binne 
die kriminele regstelsel te monitor en te 
verbeter,” sê Raath. Volgens hom is 
bewusmakingsveldtogte in die media, 
opleidingswerkswinkels om veeprodusente te 
bemagtig oor die identifikasie van diere en 

riglyne vir veediefstal-voorkoming alles deel 
van die VSVVF se werksaamhede. Dit sluit 
ook interaksie en besoeke aan 
landbougemeenskappe én die deurlopende 
monitering van veediefstal sake in.

“Die forum is ook deel van maandelikse 
vergaderings van die provinsiale 
prioriteitskomitee vir landelike veiligheid en 
vergaderings elke twee maande van die 
Border Safeguarding Forum met die 
SANW,” sê hy. By laasgenoemde word 
oorgrensprobleme, uitdagings en 
tekortkominge by die grens tussen Suid-
Afrika en Lesotho, asook hoë misdaadgebiede 
en inligting oor toekomstige operasies, 
bespreek.

Raath sê die forum het ook ten doel om 
Veediefstal-inligtingsentrums by veral die 
voorste tien Vrystaatse veediefstalstasies tot 
stand te bring, waar alle aspekte hierbo 
vermeld ook gedesentraliseer word. Hier 
werk die VSVVF nou saam met die LUR vir 
Polisie, Paaie en Vervoer se sektretariaat vir 
oorgrensbeveiliging om Imbizo’s onder 
kommunale en opkomende landbouers te 
hou. “Opleiding en bewusmaking oor 
dieregesondheid, die merk van vee en 
voldoening aan wetgewing saam met die 
SAPD geniet dan spesifieke aandag.”

Probleme met ondersoeke
Die VSVVF het 'n pro forma saamgestel 

wat landbouers kan gebruik wanneer hulle 
nie met die ondersoek van sake deur die 
SAPD, en veral veediefstal-eenhede, tevrede 
is nie.

“Die vorm moet skriftelik voltooi word 
en navrae word gerig deur die kantoor van 
die RPO Vrystaat, spesifiek Carine 
Annandale (vrystaatrpo@vodamail.co.za), 
na die SAPD se provinsiale koördineerder 
van veediefstal-eenhede,” sê Raath. 
Terugvoer word dan gekry en aan die 
betrokke landbouer deurgegee.

Raath meld ook dat waar daar dringende 
intervensie nodig is, dit so op die vorm 

aangedui moet word. 'n Voorbeeld is waar die 
SAPD of die betrokke veediefstal-eenheid nog 
nie die misdaadtoneel besoek het nie, sodat 
skakeling met die SAPD kan geskied.

Wie om wanneer te kontak
Alle insidente en inligting oor die 

manifestasie van veediefstal moet aan Dr Jane 
Buys, Veiligheidsrisiko-analis van VL, 
deurgegee word. “Inligting oor voorvalle word 
gebruik in die opstel van maandelikse 
veiligheidsoorsigte wat ook aan die 
prioriteitskomitee van Landelike Veiligheid, 
onder leiding van die VSVVF, deurgegee 
word,” sê sy. Volgens haar behels dit die 
identifisering van hoë misdaadgebiede, asook 
versoeke vir gesamentlike operasies.

Buys is aangewys as die skakelpersoon 
namens die RPO, NWKV en VL met die media 
oor veediefstal-statistieke, toenames of 
afnames, die georganiseerdheid daarvan, asook 
die impak en omvang van die probleem in die 
Vrystaat. Sy sal ook alle navrae vir artikels 
vanaf akademici, die media en ander wat fokus 
op veediefstal hanteer.

Raath is aangewys as skakelpersoon namens 
die RPO Vrystaat met die media. Hy sal alle 
inligting oor hoëprofiel-sake oor veediefstal 
met die media kommunikeer. Verder kan daar 
ook oor daaglikse veediefstal-inligting in die 
provinsie met hom geskakel word.

“Hierdie riglyne sal aan lede van al die 
provinsiale organisasies, ook tydens VL se 
streekkongresse, gekommunikeer word om 
hulle in te lig wie om te skakel wanneer 
uitdagings oor veediefstal ervaar word en wat 
die kommunikasiekanale behels,” sê Raath.

Vir medianavrae, kontak: 
Neville Raath, Vise-voorsitter van die RPO 

Vrystaat, by 063 133 6907; Dr Jane Buys, 
Veiligheidsrisiko-analis van VL, by 082 922 
8434; Herman Archer, Voorsitter van die 
NWKV Vrystaat, by 083 707 8065; Jakkals le 
Roux, Voorsitter van VL se Landelike 
Veiligheidskomitee, by 082 781 8241.

Op 28 Januarie het Ds 
Braam van Zyl vir die 
Dienssentrum lede geo-
pen met 'n boodskap oor 
bekommernis. 
Die program vir die dag 
was 'n vasvra met die 
tema: Spreekwoorde en 
Geskiedenis. Die lede 
gaan volgende week 
vreemde lande se kos eet 
en gesels oor die agter-
grond, tradisies en 
gelowe wat daarmee 
gepaard gaan. 

Op die foto: Ds Braam 
van Zyl en Alberta Kuhn, 
die Januarie verjaars-
daglid van die Diens-
sentrum.

Dienssentrum open


