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PETRUS STEYN WATERPROBLEEM D
D

ie Grondwet bepaal SuidAfrikaners het die reg tot
voldoende
watervoorsiening, maar die
inwoners van Petrus Steyn
ondervind geweldige
watervoorsieningsprobleme.
Petrus Steyn val onder die
Nketoana plaaslike munisipaliteit
saam met Arlington, Lindley en
Reitz. Die oorsaak van die
probleem is weens die
munisipaliteit etlike jare gelede
met 'n pypleiding-projek begin het
wat Petrus Steyn en Reitz sou
verbind. Omdat die projek nie
voltooi is nie, veroorsaak dit
wisselvallige watertoevoer na die
dorp. Instandhouding is oor die
algemeen nie op standaard nie en
die Covid-19 pandemie het
veroorsaak dat nog minder
verantwoordelikhede nagekom

word. Ongeag die pandemie is dit
onaanvaarbaar dat die inwoners
van Petrus Steyn elke aand na
18:00 sonder water sit, skryf
Armand Cloete (VF Plus-LP in
NRP) in 'n mediaverklaring.
Hierdie probleem is opgeneem
met die Vrystaatse LUR sodat die
saak ondersoek kan word en die
nodige ondersteuning aan die
munisipaliteit gegee word om
verligting te bring onder die
inwoners.
Daar word gesê dat indien daar
nie na wense gereageer word nie,
stappe geneem sal word en die
saak word na die Minister van
Water en Sanitasie geneem.
Klagtes teen die plaaslike
munisipaliteite neem toe en dit lyk
of die VF Plus aanhoudend aksies
neem om inwoners van die nodige
dienste te verseker.

DIE RUS INGEGAAN

In liefdevolle herinnering aan:
† Madira Theresia Ntong oorlede
op 24 Julie 2020 in die ouderdom
van 67. Die begrafnis het
plaasgevind op 29 Julie 2020 op
die Plaas Begraafplaas. Sy laat na
haar kinders, familie en vriende.
In liefdevolle herinnering aan:
† Constance Selwane Nontso
oorlede op 26 Julie 2020 in die
ouderdom van 54. Die begrafnis

vind plaas op 1 Augustus 2020 op
die Plaas Begraafplaas. Sy laat na
haar kinders, familie en vriende.
In liefdevolle herinnering aan:
† Ross Mapuseletso Tsoetsi/
Mlongeni oorlede op 23 Julie
2020 in die ouderdom van 56.
Die begrafnis vind plaas op
1 Augustus 2020 op die Petrus
Steyn Begraafplaas. Sy laat na
haar kinders, familie en vriende.

Indien u enige nuus graag wil deel met die lesers, skakel
Silma 083 363 6553 of 058 852 3033 (kantoorure).

it is in 'n tyd wanneer jy
nie die Here kan hoor nie
wat jou geloof getoets
word en Covid-19 het die wêreld
se geloof getoets. Met die
inperkingsperiode was kerke
genoodsaak om hul dienste te
staak, tog het dienste op digitale
platforms voortgegaan en was
aansienlik meer gekyk as wat
mense voor die inperking
eredienste bygewoon het. Die
ramptoestand regulasies wat
kerklike byeenkomste verbied,
het oor die breë spektrum van die
godsdiens-sektor reaksie
uitgelok. Godsdiens is die
geleentheid gegee om terug te
keer na normaal onder die nodige
maatreëls in plek. NG Kerk Suid
geen die geleentheid vir lidmate
om die komende Sondag weer
eredienste te begin bywoon. Die
wyke is gevra hoeveel mense die
eredienste sal bywoon en indien
almal opdaag wat belangstelling
getoon het, blyk dit die
proeflopie suksesvol gaan wees.
Die kerk se wyke word opgedeel
in twee groepe onderskeidelik vir
'n diens om 09:30 en dan weer
11:00, sodat daar binne die reël
gebly kan word van 50 persone
per bywoning. Slegs die kerk se
hoofingang gaan gebruik word en
alle voorgeskrewe reëls sal
toegepas word. Sosiale afstand
moet gehandhaaf word en om dit
te bewerkstellig sal een ouderling
en diaken die uitgemerkte banke
met orde handhaaf. 'n Naamlys
word voltooi, jou koors word

DIENSTE BY
NG SUID

gemeet en basiese vrae oor 'n
loopneus en keelseer sal op 'n lys
ingevul word. Ds. Tiaan Victor
vertel: “Almal is welkom,
hoewel ons mense wat in die hoë
risiko gedeelte val eerder afraai.”
Die hoë risiko groepe kry egter
steeds die geleentheid om die
diens aanlyn te kyk en sal die
diens opgeneem word en op die
kerk se sosiale media platforms
gelaai word. Egter vind daar
slegs eredienste plaas en nog
geen doop of nagmaal sal
plaasvind nie. Dit is 'n bietjie
meer normaliteit vir sommiges se
weeklikse roetine, maar wat die
basaar betref sal daar nie 'n
tradisionele basaar hierdie jaar
kan plaasvind nie. Die
beplanning is egter om op
sommige Vrydae wegneemetes
op bestelling in die kerksaal hê
waartydens mense, nadat hul
ge-"screen" en ontsmet is, na
basaarprodukte kan kyk en
aankoop. Vleisbestellings
gaan by Jeff en Nonna
Roos geplaas kan
word.

