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Die wagwoord vir hierdie
naweek is ontspan, en van die
heel begin af was dit presies
wat daar gedoen is. Vrydag aand
het Susan die Riffies bederf
met heerlike Kerrie en rys en
sommer die kas ‘n stewige
hupstootjie gegee.
Marinda neem die Boekevat
waar en verwelkom almal by die
kamp.

Saterdag oggend hou ons ‘n
Boekevat met ‘n verskil....

... Rustig onder die bome sit ons
en luister na mooi musiek met ‘n
nog mooier betekenis.

Na Saterdag se Boekevat het ‘n
paar gou-gou dorp toe moes ry
en die ander het vinnig ietsie by
die restaurant gaan eet. Met
die terugkom slag was daar ‘n
paar goedjies in die kamp rond
geskuif en soos verwag was die
skuldige (s) nêrens te vinde nie.
Alles van suurlemoene tot
tafels is rond geskuif.

Na die oggend se opwinding het
ons weer by ons wagwoord
gehou en baie rustig onder die
bome gesit en werk aan ons
Kersversierings vir die einde
November. So steek- steek en
kuier-kuier het daar die
mooiste lanterns gebeur. Ons
kon nie wag dat die son sy kop
wegsteek sodat ons, ons
handewerk kon bewonder nie.
En ja daar is ons lanterns toe
nes die dokter dit bestel het,
en net daar is besluit dat die
tema vir die Kerskamp terug
aarde moet wees. Geen
gekoopte liggies en blink goed
nie maar maak mooi uit dit wat
jy het.

So lyk dit as Goudrif besluit om
dit rustig te vat. Sakke en
sakke hout is op gebrand en die
geselsies het tot ounag toe
geloop. Al was die windjie maar
skraal het dit ons nie gekeer om
lekker te kuier nie, niks wat ‘n
lekker vuur, ‘n kombersie of ‘n
baadjie nie kan regmaak nie.

Oktober maand is
Dankbaarheidsmaand by
Goudrif.
By hierdie kamp gee ons aan die
wat minder het as ons en ons
ontvang met dankbaarheid die
verekering deur die nagmaal dat
Jesus vir ons as sondaars aan
die kruis gesterf het.

Oudergewoonte sorg die
kampafsluitings vergadering
weer vir die nodige pret en
plesier. Na al die formele
goedjies af gehandel is toe kom
die boetes...... en ja selfs die
Boetebessie van die naweek
spring nie ‘n boete vry nie. Sy
word sommer toe die heks van
die naweek.
Die spanner kry ook weer ‘n
nuwe baas.

Al die sondebokke by mekaar

Bettie & Johan Fouchee ontvang
‘n Nasionale meriete toekenning
by die Kongres vir 20 jaar 100%
streek kamp bywoning.

Goudrif bederf sy erelede met ‘n
heerlike middagete onder die bome.
Baie dankie aan elkeen wat hierdie
ete so spesiaal gemaak het.

So gepas by die Dankbaarheidsnaweek, opreg
en baie dankbaar dat hierdie twee baie
spesiale persone deur die genade gepaar is om
hierdie baie spesiale toekenning te kan
ontvang.
“ Julle is baie kosbaar vir almal in Goudrif.”

