
LOVERS ROCK 24–26 OKTOBER 2014 

DANKBAARHEID 

Robin Williams het eens gesê “Spring is nature’s way of saying “Let’s 

party!” - en dit het die Goudriwwers nou werklik gedoen onder die 

lieflike bome by Lovers Rock die afgelope naweek.   

Vrydag is almal welkom geheet deur die kampkommandante Louis & 

Miems Breedt en Johan & Elize van Wyk.  Na die verwelkoming en ‘n 

paar reelings vir die naweek het almal heerlik gesmul aan ‘n ete wat 

Miems voorgesit het.  Die waens het lekker laer getrek en in die middel 

het die vure gebrand tot laat nag. 

Elize behartig boekevat Saterdag môre en het ook vir ons ‘n pragtige Profetiese tafel gedek wat baie mooi by ons Dankbaar-

heids tema van die naweek gepas het. Die tafel was ‘n uitbeelding van die Here se seën wat oorloop in ons lewens elke dag. 

Sawanante het hul harte oopgemaak en donasies gebring vir ‘n huis wat na mishandelde vroue en kinders omsien.  

Saterdag was rustig met almal wat lekker onder 

die bome gekuier het. Die mans het bietjie 

gholf gespeel terwyl hulle gewag het vir die 

groot Currie Beker finaal tussen die Leeus en 

WP. 

Janco, Lianka en 

Tomé swem lekker! 



Verjaardae: 
 

Martin: 31 Oct 

Frans: 14 Nov 

Michelle: 27 Nov 

Baie geluk! 

Saterdag laat middag/aand was daar maar ‘n paar benoude oomblike toe ‘n reuse storm 

opsteek maar die Here het soos altyd sy wakende hand van beskerming oor ons gehou. Son-

dag was ’n pragtige dag en ons het baie gehad om oor dankbaar te wees.  

Elize het vir ons die allermooiste nagmaal tafel voorberei en ook die nagmaal diens gelei. Dit 

was iets besonders en spesiaal wat ek glo ons nog vir lank sal onthou.   

Baie geluk met jou nuwe wa 

Elizet, hoop jy gaan baie  

lekker kamp! 

Johan bedank ons 

kampkommandante vir 

die naweek: Johan & 

Elize van Wyk en Miems 

& Louis Breedt 

Kobus en Surika 

word verwelkom 

as besoekers 

Baie geluk! Piet en Olga 

ontvang nie net hul Streek 

40 aansporingplaatjie nie 

maar dit is ook hul huwe- 

liksherdenking 

Johan en Elize ontvang 

Streek 60 aansporing-

plaatjie. Elize ontvang 

ook die eerste Sterretjie 

plaatjie vir die 

uitsonderlike manier 

waarop sy die naweek-

program ten opsigte 

van dankbaarheid vir 

ons gelei het. Baie 

dankie Elize! 

 

 

Volgende Kamp:  

CountryPark 28 - 30 November 2014 

KERSBOOM/JEUG/JAARSLUITING 

Kampkommandant: Elizet 

 

 

Elize 


