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Beste Albatrossers,

Tyd vlieg ongelooflik vinnig verby en Kersfees is op hande.
Die AJV is verby en ons het met die nuwe bestuur vinnig aan die werk gespring. Die bestuur werk fluks
daaraan om elke kamp so aangenaam as moontlik te maak.
Ons nooi elke lid om met ons te skakel om die klub vir almal so lekker as moontlik te maak.
Ons Kerskamp beloof om baie lekker te wees en ons ontsien geen moeite daarmee nie.
Met die komende vakansie wens ons dat almal veilig sal ry en die vakansie terdeë sal geniet.
Mag Kersfees vir elke lid met sy familie vreugdevol wees.
Ons wens Esme baie sterkte toe met haar pos as gebiedsvoorsitter, ons weet sy sal die gebied op haar
besondere manier bestuur.

Burgemeesters groete
Christo
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Spesiaal om minder te wees
Teks: Kolossense 3:12-17
12 God het julle gekies. Julle is sy spesiale mense in die wêreld. Hy is baie lief vir julle. Daarom moet julle die
“klere” aantrek wat by julle pas. Jy moet baie vir ander mense omgee en gaaf met hulle wees.
Dit maak nie saak hoe sleg dit op daardie oomblik met jou gaan nie, want wanneer jy die ongelooflike nuus
hoor, wil jy bokspring van vreugde. Die almagtige, grote God het my gekies! Ek is spesiaal! God het my lief!
Wanneer jy hierdie drie goedjies besef:
•

God het my gekies, ek is spesiaal en God het my ontsettend lief

… begin daar iets in jou roer. Dit wat God vir ons doen, is té groot om net so onveranderd te staan. Êrens moet
ons iets begin doen, want dit wat ons hier ontvang, is té veel om vir onsself te hou. Ons moet van dit aangee.
Die beeld oor die klere werk so goed vir fabriekswerkers, want hulle trek elke dag ander klere aan as hulle by die
fabriek kom. Oorpakke wat vuil kan raak. Klere wat pas by die fabriek. Vanaand, as hulle teruggaan huistoe, trek
hulle weer klere aan wat pas by die huis.
Hulle verstaan die beeld dat jou klere moet pas by dit wat jy glo. Mense om jou moet jou status in God ervaar.
Dit is soms makliker om ietsie vir die vreemdes wat so vêr van jou staan iets te doen, maar die wat hier langs jou
leef… dit is nie so maklik om altyd vir hulle om te gee en gaaf teenoor hulle te wees nie.
Dit is egter die klere wat ons moet aantrek. God het ons spesiaal in die wêreld geplaas. Ons is Sy geliefdes. Dit
mobiliseer ons om om te gee en gaaf met ander mense te wees.
Wanneer ek besef dat God my liefhet en my spesiaal ag, kan ek nie verder onveranderd lewe nie. Hier binne my
begin goed verander en dit is die mense om my wat dit eerste agterkom. Jy is anders. Jy is so gaaf. Jy dink nie
meer net aan jouself nie.
Deur die werking van die Heilige Gees begin jy nou eerste aan ander dink. Jy wil eers vir ander iets doen voordat
jy aan jouself dink. En dit is vir seker nie hoe ons aan die begin was nie. Partymaal was ons eintlik maar ’n
knorpot wat ongeskik was teenoor ander. Dit is omdat God die eie ek in ons lewe minder laat word en Hy déúr
ons na ander mense wil uitreik.
Probeer jy net vandag bewustelik sien dat God ook vir die mense om jou gekies het, dat Hy vir hulle lief is en dat
hulle spesiaal is in God se oë, net soos jy. Probeer om so effe terug te staan en ander te laat goed voel oor
hulleself. Die Heilige Gees hou daarvan om in sulke omstandighede te werk!
Trek die klere aan wat by jou geloof pas. Weet dat God jou liefhet en jou spesiaal gemaak het om ’n verskil te
maak daar waar jy gaan. Jy is spesiaal gemaak om juis minder te wees, sodat God meer in jou lewe kan wees.
Mag die wêreld beter wees, omdat jy God se klere dra.
(Bron – Internet)
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Die naweek van 26 Oktober tot 28 Oktober het ons gekamp te Skurwekop, net buite Robertson.
Van ons het al Donderdag deurgery en opgeslaan. Vrydag het die karavane reeds van vroeg af in
gestroom. Staan plek was beperk en van ons moes deel met ander, maar kamp sal ons kamp.

Vrydagaand en Saterdagaand het almal net lekker gesellig om die vure gekuier met braai en potjie wat
voorberei was. O ja en moenie vergeet van iets vir die keel om die dorstigheid te les nie.
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Hester het Saterdag geopen met boekevat en daarna het ons almal ingeteken. Die tema van die
naweek was, “Rus tot 12 uur dan pouse dan verder rus dan weer pouse.”
Dit was verskriklik warm die Saterdag en van ons mense het hul eie informele ‘wine on the river’ in die
rivier by Skurwekop gehou. Jy kon nie swem as jy nie iets te drinke saam gebring het nie. Ander het die
swembad geniet of net gesellig verkeer onder die bome in die kampgronde.

Later die middag was dit tyd vir die rugby en sover ek weet was net 2 mense gelukkig na die wedstryd,
Theo en Zelda. Die WP ondersteuners moes maar hulle trots sluk en erken die Sharks was die beste
span op die dag. Daar was ook bietjie rondgestap om bietjie die plaas te verken. Die aand het almal
rustig verkeer om die vure. Na die dag moes van ons die ‘after burn’ roompies mildelik aanwend om ‘n
bietjie rustiger te kon slaap.
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Sondag oggend het begin met Theo wat die boekevat waargeneem het. Daarna was gat plaaitjies
uitgedeel aan al die verdiensdelike kandidate en ook terugvoering gegee van die toekennings wat
Albatros gekry het by Kongres 2018. Lees meer daarvan in die toekennings afdeling van dié blad.

Sondag na die verrigtinge het meeste begin oppak met n swaar hart. Van ons lede het nog gebly tot
Maandag en een gesin het eers die Woensdag opgepak. Hulle het die stormwind van Maandag oorleef
toe dele van bome afgeruk is en hul bietjie skade opgedoen met hul gazebo. Almal het die kamp baie
geniet en sien uit na die Kerskamp. Kampleiers was Hester en Corlea de Klerk, well done julle!

Ons was altesaam 21 Albatros Lede, en 4 gaste. Ons was ‘n total van 25 wat gekamp het.
Dankie aan al ons lede en gaste wat die naweek onvergeetlik gemaak het.
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• Kongres terugvoering

Christo en Florence Snyman ontvang ere lidmaatskap.
Johannes en Esme Knipe ontvang nasionale meriete.
Johan Jacobs vir meeste lede gewerf.
Albatros met meeste lede gewerf en beste groei trofee.
Alex en Benita Stramrood ontvang nasionale ere hoër graad.

• Verdienstes

Thys Franken, Sandra Wagner, Martin Coetzee, Erna Venter, Jean
en Zelda Jansen van Rensburg vir uitdeel van Kentucky by Miles
Bowker ouetehuis.
Alex en Benita Stramrood wat gehelp het met die sleep van Theo
Roux se karavaan oppad kongres toe.
Christo Snyman vir die maak van die kos oppad kongres toe.
Theo Roux met die op en afslaan van Christo Snyman se tent
oppad kongres toe.
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Christo Snyman sterk goed aan na sy operasie
Johlene van Eyk se uitslae na haar operasie was skoon

Corne Roux se broer is oorlede
Heloise Jacobs se pa is oorlede
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NOVEMBER
Bosman - Schalk

2

Kok - Alexa

2

Van Niekerk - Ansja

7

De Goede - Dalene

7

Hitchinsin - Jané

8

De Goede - Jaco

9

Bezant - Joey (de Villiers)

13

Coetzee - Duanne

15

Tattersall - Larissa

17

Coetzee - Leani

19

De Villiers - Lana

20

Prinsloo - Magdaleen

20

Roelofse - Juan

24

Tattersall - Anja

26

Hendriks - Anita

27

Brandt - Erhard

28

De Goede -Danél

28

Venter - Elben

28
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(Bron – Annete Human Respteboek)
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15 Pretfeite oor troeteldiere
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Bronne:
Hiermee gee ek as redakteur van Die Seemeeu erkenning aan die volgende:
•
•
•

Annette Human: Spyskaarte vir elke season (Resepteboek)
Rooi Rose, Jan 16-Jan-2018 (15 Pretfeite oor diere)
Al die SAWA Albatros lede wat foto’s en informasie aanstuur

•

NB!!! Onthou om inligting/nuusgebeure vir Die Seemeeu te stuur na:

Albatros Bestuur 2018/2019:

Burgermeester – Christo Snyman, Ondervoorsitter + Bemarking en Digitaal – Martin Coetzee, Voorsitter – Theo Roux,
Additioneel - Johan Jacobs, Penningmeester – Francois Vivier, Kampadministrasie – Jean Marie Kotze, Jeug – Marike de Klerk,
Redaksie – Zelda J van Rensburg, Skakelbeampte – Corné Roux, Sekretaresse – Johlene van Eyk
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