Uit die Burgemeester
se pen
Beste Albatrossers

Baie dankie vir die vertroue in my om julle Burgemeester te
wees.
Saam met die kamp kom daar ook ‘n verantwoordelikheid om toe te sien dat alles in die streek reg
en glad verloop.
Kamp gereeld so dikwels as wat jy kan dan leer jy al die lede ken en dan word elke kamp ‘n
heerlike ervaring.

Ons weet dat die ekonomie maar vir almal knyp.

Moenie lede bespreek en goed van hulle sê nie dan bly jy altyd met almal vriende en geniet net die
kamp.

Kom ons maak 2018 die beste jaar vir ons streek. Werf nog lede, ons is amper die grootste streek
in SAWA.

Ons moet weer die beker wen vir die meeste lede gewerf. Kom ons wys die ander streke wat ons
kan doen.

Burgemeesters groete

Christo Snyman

GEDAGTE VIR DIE DAG
Hennie Symington
God het die wêreld so liefgehad, dat Hy sy enigste Seun
gegee het… Johannes 3:16
Wat beteken dit as ons sê: “Ek glo in God?”, “Wie is God?” en
“Hoe weet ons wie Hy is?” Hierdie is maar net sommige van die
vrae waarmee gelowiges worstel. As ons God egter op ons eie
terme omskrywe en definieer, loop ons die gevaar om God na
ons eie beeld te skep. Hoe meer ons God as objek “bestudeer”
hoe meer besef ons dat Hy geheel en al anders is as ons en
dat sy weë anders is as ons weë en dat daar geen manier is
waarop ons alles oor Hom kan begryp nie.
Tog is die wonder dat God hom aan ons bekend stel in
menslike terme. Hy maak Hom bekend aan ons, nie net as ons Vader nie, maar as ŉ vader wat
liefhet en vir ons omgee en met ons in gesprek tree. En om hierdie liefde van Hom sigbaar te
maak, stuur Hy sy Seun sodat die mens aan hierdie liefde kan deel hê. In Johannes 3:1 lees ons:
"Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God …" . Hierdie
inklusiewe liefde van God maak Hom totaal anders as enige ander sogenaamde god of heerser in
die geskiedenis.
Hierdie verhouding verseker my dat God, as my Vader, my liggaam en siel sal versorg met die
versekering dat alles wat met my gebeur, binne sy goddelike wil geskied. Trouens, hierdie
verhouding word gekenmerk deur ŉ intense liefde vir ons as sy kinders. In Johannes 17:26 sê
Jesus van sy Vader: "Ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan My bewys het, in
hulle kan wees, en Ek ook in hulle.” In vers 24 lees ons dat God Jesus al voor die skepping van
die wêreld liefgehad het. Net so het God ons lief, van voor ons geboorte af tot in ewigheid.
Omdat ons dit kan glo, kan ons in die woorde van die Heidelbergse Kategismus getuig: “My tye is
in God se hand.” Maar meer nog ‒- dit is ŉ verhouding soos die van ŉ vader teenoor sy kind. Dit
bring die gelowige tot die wonderlike gewaarwording dat niks buite die volmaakte wil van God
geskied nie.
Gebed: Onse Here en Vader van almal, wat ŉ salige wete dat U my lewe van begin tot einde in u
hand hou. Amen

Bergrivier kamp 26-28 Januarie 2018
Ons eerste kamp was ‘n groot sukses. Ons was 35 Albatros lede en
9 gaste. Die naweek was ons inhuldiding van ons Burgemeester,
Christo Snyman.

Jean-Marie Kotze was ons kampleier van die
naweek.

Die oord is baie mooi versorg en die
kinders het lekker baljaar by die supertube.
Die weer was lekker warm gewees, en
almal het gaan afkoel in die rivier.

Ons het ons Vrydagaand begin met boekevat en inteken.
Boekevat was deur Esme Coetzee waargeneem.
Saterdag was net ‘n heerlike ontspannings
dag.

Sondagoggend se kerkdiens is deur Johan
Jacobs waargeneem. Dit was ook die
inhuldiging van ons Burgemeester. Na kerk en voorsitters tee is ons
lekker bederf met sout en soet eetgoedjies.

Liz-Maree Fester het Sondagskool gegee en na die Sondagskool
klas het sy die kinders valentyns briefies en inkleur prentjies laat
maak.

Dankie aan al ons lede en gaste wat
die naweek onvergeetlik gemaak het.

Lief

•

•
•

Die volgende lede het almal nuwe
voertuie:

o
o
o
o

Joos Knipe
Martin Coetzee
Esme Coetzee
Marike Viljoen

Jannik en Sané Rademeyer is swanger
Anita en Wiaan Hanekom gaan grootouers word

Baie geluk aan julle
Leed
•
•
•

Erna Venter was in hospitaal vir toetse
Hester de Klerk was in die hospitaal
Florence Snyman was die 6de Februarie hospitaal toe vir toetse

Ons hoop vir positiewe terugvoering van die dokters en sterkte
aan almal van julle

Toekennings
Nuwe Lede
Kampleier

Lourens en Magdaleen Prinsloo
Jean en Hanneke Visser
Jean en Zelda Jansen van Rensburg
Jacques en Deidre Erasmus
Jean-Marie Kotze

Gat Plaatjies

25 Algemeen saamtrekke – Leani Coetzee &
Heino Wessels
Joos Knipe, Johan en Beverley Kotze,
Corne Grobler, Luan van Niekerk

30 Streek saamtrekke -

Okkie & Joanne Toerien

Ledewerwing -

Riaan & Lezanne Laubscher

20 Streek saamtrekke -

Francois & Wilna Viviers

Ledewerwing -

Hendri & Margeaux Frick

LEZANNE LAUBSCHER SE SJOKOLADE POEDING IN
SWART POT
50 g Botter
200 ml Strooisuiker
1 Eier
250 ml Koekmeelblom
25 ml Kakao
15 ml Bakpoeier
’n Knippie sout
175 ml Melk
25 ml Fyn gerasperde lemoenskil

Sous:
200 ml Water
50 ml Vars lemoensap
250 ml Bruinsuiker
25 ml Kakao
2 ml Vanielje-ekstrak

Meng die botter en die strooisuiker, voeg die eier by en klits dit tot dit glad en romerig is.
Sif die meel, kakao, bakpoeier en sout saam.
Roer melk by die bottermengsel in en meng dit dan deeglik met die droë bestanddele om klonte te
voorkom.
Meng die water, suiker en kakao en kook dit in jou swart pot.
Gooi die deeg in die sous en sit die pot vir 45-50 minute oor ’n lae hitte met die deksel op tot dit
gaar is.
Pasop vir te veel kole onder die pot inkrap, die poeding gaan brand.
Moet ook nie die deksel binne die eerste kwartier oplig nie.
Skep die porsies sommer net so uit die swart pot en bedien dit warm met ’n skeppie vla.
Jy kan ook 'n handvol gekapte neute byvoeg as jy so voel.

Februarie
Frick - Christi

3

Jordaan - Maria

6

De Goede - Stiaan

6

Stander - Riaan

7

Sherwood - Tracy

10

Stramrood - Alex

13

Beneke - Marius

13

Hanekom - Anita

15

van Zyl - Carlisle

15

Jansen van Rensburg - Jean

18

Knipe - Esme

18

Bothma - Chantél

19

Mennigke - Günthe

21

Roelofse - Pauline

22

Sherwood - Liesel

25

Maart
Nepgen - Doreen
Stramrood - Benita
Bosman - Marieta
Stofberg - Cor
Staples - Dandre
Viljoen - Louise
Brandt - Jonene
Vivier - Francois
Venter - Erna (Kotze)
Brandt - Reinhardt
Hitchinson - Francis
Stramrood - Zanelle
Roelofse - Anri
Schauteet - Mark
Rossouw - Renate
Erasmus - Deirdre
Coetzee - Esme
Kotze - Beverley
Wagner - Sandra
De Jongh - Juliana
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Verjaarsdae

Volgende Kamp

Enige navrae oor die kamp stuur epos aan sawaalbatros@gmail.com

Kiekies

