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Presidente - Klipdraai 2014 - Blomme simboliek
Pieter en Johanna van Biljon
Donderdagaand:
Intog in Jerusalem
2 x Palmtakke (wat regop
geplaas is) vorm die poort
waardeur Jesus die stad op die
donkie binne gery het.

Plat (horisontale plasing van
palmtakke) simboliseer die
takke en klere wat die skare op
grond gegooi het vir Hom om
oor te ry.
Bont kleure en verskeidenheid
blomme tussen die palmtakke is
die skare en verheerliking van
Jesus.
Vrydagoggend:
Goeie Vrydag - Kruisiging
Kruis met doringtakke doringkroon. Pers / purper
doek kleed/mantel wat hul om
Jesus gehang het 3x rooi
anthuriums - simbolies van die
bloed (rooi kleur).
Afwaartse rigting in plasing
van anthuriums - dood van
Jesus (neer gedaal het).
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Sondagoggend:
Opstanding
Swart gebreekte houer: sondige natuur van die mens.
Uit swart houer - wit
anthuriums dui op die opstanding
van Jesus in opwaartse rigting
geplaas. (ook boodskap na alle
nasies)

Groen anthuriums en groen loof dui op hoop, groei en nuwe lewe.
Wit kers - dui op nuwe lewe/lig in
donker wêreld.
Kruis is
leeg geen
doringtakke,
kleed of
blomme
nie.
Ontwerp
Ontwerp (intog in Jerusalem) is is voor
na agter geplaas, wat aandui dat kruis
geplaas
dit in verlede gebeur het.
en nuwe
lewe en
hoop.
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Breër verband

Sawa streef daarna om

OORDENKING
God is in beheer
Voor alles was Hy al daar en deur Hom bly alles in stand.
(Kol. 1 : 17)
In aangeleenthede wat die staat raak, of die handelswêreld, of jou
persoonlike lewe, kom daar tye wanneer dit lyk of alles verkeerd
loop. Die toekoms lyk duister en onseker en die teenswoordige is
onstabiel en laat veel te wense oor. Dit is in hierdie
omstandighede wat ons geneig is om terug te kyk met ‘’n gevoel
van nostalgie en te hunker na “die goeie ou dae”.
Watter problem jy of die wêreldmag ondervind, waarom kyk jy nie
‘’n slag terug tot heel aan die begin nie? As jy dit doen, sal jy vind
dat persone en volke deur onheilspellende tye gegaan het wat
vergelykbaar is met die teenswoordige situasie. In die verlede het
mense rampspoed, swaarkry en gevaar beleef. Mense moes
worstel met droefheid, teëspoed en pyn gelyk aan enigiets wat
ons vandag beleef. Desnieteenstaande het hulle en die wêreld
oorleef.
Voordat jy toegee aan ‘’n bui van uiterste terneergedruktheid,
erken die grootheid en heerlikheid van God. Hy wat die wêreld en
die mens geskep het, sal nie die werk van sy hande laat vaar nie.
Hy het vir eeue lank oor ons gewaak en ons bewaar van onheil.
Deur sy onpeilbare liefde het Hy sy Seun aan die wêreld gegee
sodat hulle wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar vir ewig
gered sal word. Deur Hom sal ons elke beproewing kan oorwin.
God is in beheer.
Deur Solly Ozrovech - Elke Môre Nuut

- vir Afrikaans georiënteerde
kampeerders die geleentheid
te bied om binne ŉ Christelike
konteks, ŉ tuiste te bied waar
hulle hul beginsels en kultuur
kan uitleef.
- vir kampeerders die
geleentheid te bied om saam
met geesgenote so
bekostigbaar as moontlik te
kampeer.
- die belange van SAWA-lede
te bevorder deur
onderhandeling en
samewerking met ander
instansies.
- die balans tussen die
belange van die mens en die
natuur te handhaaf.
- in alles die hand van die
Skepper te sien en Hom

Tandartse by
Elwierda Apteek
Dr René Pretorius
Dr Tania Erikson
Telefoon: 012 653 6154
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Die Voorsitter sê:

Die winter is voor die deur
Na al die vakansie dae in April, ‘n
verkiesing en die inhuldiging van
die President met mooi vliegtuig
verby vlugte, staan ons nou voor
die deur van die winter. Ek hoop
almal is uitgerus en reg vir die
laaste helfte van die jaar.
As ons so terug kyk oor die laaste twee maande
sien ons ‘n baie suksesvolle Presidente-naweek
te Klipdraai wat ons baie geniet het asook ’n baie
lekker Marula naweek.
Daar was 11 lede van Kiepersol wat die
Presidente-naweek bygewoon het. Tannie Frieda
het saam met die senior burgers gekamp en
Willie en Elma Bronkhorst saam met dagbestuur.
Die res van ons het naby die tent in ’n sirkel in
streek verband gekamp. Daar het ons lekker
saam om die vuur en potjies gekuier. Tydens die
Presidente het Kiepersol blikkies koeldrank
verkoop en ‘n mooi wins van R1 150 aan die
Nasionale kas oorbetaal.
Tydens die afgelope naweek het Kiepersol en
Waterberg by Marula gekamp en gekuier. Daar
was sewe Kiepersol lede en drie Waterberg
lede. Daar is lekker in die boma om die vuur
gekuier en geëet.
Ons volgende streek kamp is te Weesgerus vanaf
13 tot 16 Junie2014. Die naweek reëlings werk
soos volg: as jy net vir die langnaweek kamp kos
dit R 321/nag. As jy egter vir sewe nagte of
meer kamp kos dit net R110/nag en jy kies dan
die begin en einde van die bespreking oor die
langnaweek. Daar is ook dan ’n plaatjie fooi van
R30 wat gehef word. Alle besprekings word by
Juliana by SAWA hoofkantoor gedoen en alle
gelde moet asseblief ook in SAWA se rekening
inbetaal word. Daar word ook ’n beroep gedoen
op almal wat belangstel om so spoedig moontlik
hulle besprekings te doen.
Julle het dan ook seker tydens ons saamtrekke
gesien dat van ons lede die nuwe Kiepersol
gholfhempies dra. Die nuwe golf hempie maak
ook voorsiening vir die dames. Die volgende
kleure is ook nou beskikbaar - blou, groen en
rooi. Indien jy nog nie so ’n hemp het nie kan
jy gerus vir Ronelle skakel by 084 444 8282 en
by haar bestel.

Ek doen graag ’n beroep op alle lede om asseblief
vir my te laat weet indien julle tydens die jaar ander
SAWA saamtrekke bygewoon het. Ons is tans besig
om die toekennings register by die streek sowel as
by SAWA hoofkantoor op te dateer. Dit sal net
verseker dat verdienste plaatjies, reg toegeken
word.
Ons AJV is die naweek van 15 tot 17 Augustus
2014 en ons het reeds begin met die jaar
beplanning van kampe vir volgend jaar. Die
bestuur versoek alle lede om vir ons ’n lys van
oorde waar ons graag wil kamp saam te stel. Stuur
asseblief jou voorstelle voor einde Junie aan die
bestuur. Ons sal dan die lyste kombineer en ’n lys
van kampe en alternatiewe kampe versprei so dat
ons dit by die AJV kan goedkeur.
Ek sluit graag af met die volgende vers:
Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te
spoor tot liefde en goeie dade (Hebreërs 10:24).
Kiepersol Groete
André Baker
Die Redakteur sê:

Die jaar spoed verby
Ek kan dit nie glo dat ons al weer in die
middel van die jaar is nie, dit voel dan
asof dit nog eergister was dat ons nuwe
jaar gehou het.
Junie, Julie en Augustus maand is
gewoonlik ook die koudste tyd van die
jaar, sorg dus maar dat jy jou griep
inspuiting gehad het of eet genoeg sitrus vrugte om
die verkoue goggas hok te slaan.
Ek wil net vir almal dankie sê vir al die bydraes vir
die Kampkrummels. Dit is lekker as die lede my
help om hierdie nuusbrief ’n sukses te maak.
As enige iemand weet van lede wat nog nie die
Kampkrummels per e-pos ontvang nie, moet u
asseblief vir my laat weet.
Kamp en kuier lekker saam om die kampvuur tot
laatnag met ouvrou en lekker lag stories.
Groete,
Elma
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Saamtrekdatums

Lekker
Kampnuus

13 - 16 Junie: Weesgerus saam met Streek
Waterberg R321 p/n + R30
17 - 19 Junie: Seniorburgers R110 p/n + R30

Hartbeeshoek
7 - 9 Maart 2014

20 - 24 Julie: Seniorburgers - Manyane
Tariewe is R 175 p/n + R 10
plaatjiefooi

Ina van den Berg, Christa Bothma
en Petro en Johan van der Ende

Saamtrekke vir 2014

Almal het uitgesien om by Hartbeeshoek te gaan
kamp. Die weer besluit toe dae voor die tyd om
nie saam te speel nie en dit reën katte en honde.
Ek kry oproepe om te hoor of ons nie die kamp
moet afstel nie want niemand kan kamp as dit so
nat is nie. Ek het navraag gedoen by die oord en
hulle sê dat ons kan uitstel kry maar dan verbeur
ons die naweek se geld. Ons is die Vrydagoggend
9:30 hier in die reën weg. Con en Magriet Arnold
kry my langs die pad. Ons ry toe saam met Stef en
Martie Maritz, hulle seun en sy vroutjie.

25 - 27 Julie: Manyane
Die koste vir die naweek beloop
R 360 vir die naweek
15 - 16 Augustus: AJV– Klein Paradys
R660 vir die naweek
Bring en braai
12 - 14 September: Kongres
10 - 12 Oktober: Nasionale Saamtrek

By die kamp aangekom in die sagte reën was die
van der Endes en die de Villierse reeds daar.
Terwyl daar besluit word waar en hoe die
woonwaens staan gemaak word hou dit op met
reën. Die Oord se mense help flink met die
staanmaak van die woonwaens en die manne is so
gaaf om my te help met die sy tent. Baie dankie
aan julle almal wat daarmee gehelp het. So het ons
Kiepersollers so stuk, stuk daar aan gekom en ons
het in ‘n kring van tien woonwaens in totaal
gestaan waar die groot kuier plaasgevind het. Willy en Lenie Lubbinge het met hulle nuwe voertuig
daar aangekom. Baie geluk aan julle en ons glo
julle gaan lank en goeie sleep tye met die nuwe
Suzuki hê.

24 - 25 Oktober: Silver Rocks
14 - 15 November: Joos Becker

Seniorburger Toer 2014
25 Oktober - 9 November: Toer - Drakensberg

4X4 Saamtrek 2014
21 - 22 November of
28 - 29 November - moet nog bepaal word

Rietvallei se Lente Boerefees
20 September 2014

Vrydagaand het die uwe boeke gevat en daarna het
Johan van der Ende en van die ander manne die
vuur aangesteek vir die wors wat gebraai moes
word vir die worsbroodjies. Almal het lekker om
die vuur gekuier en nog steeds geen reën nie.

Stalletjies/speletjies
Potjiekos-kompetisie
Mandjie/ “cooler box” Dans

Kom deel in ‘n dag van plesier
Waar:

Saterdagoggend het Petro en Johan van der Ende
die boekevat waargeneem . Daarna is lekker saam
ontbyt geëet.

Zwartkopslapa, Centrurion

Saterdagmiddag was daar lekker saam tee gedink .
Dankie Bets vir die koekies. Sowat 4uur het Johan
van der Ende en Pieter Viljoen begin met die
potjiekos maak (Pieter is Christa se skoonseun),
waar almal in ’n kring gesit en kyk het of hulle dit
regdoen. Die kos was baie lekker en dood eet was

Bespreking: R200.00 per stalletjie
R150.00 per potjie inskrywing
Kontank: Sonja de Jongh 082 568 3190
(012) 358 4305
Sonjadj@tswane.gov.za
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die inding. Daar was weereens lekker gekuier.

gebraai . Die atmosfeer hier onder was ‘n ervaring
op sy eie, veral die stilte met slegs voël geluide
wat ons kon hoor in die kloof.

Sondagoggend het ons 9 uur na Ds Andries Enslin
geluister, waarna Ina die afsluiting waargeneem
het (Andre en Magriet Baker was met vakansie).
Ons het toe na die afsluiting weer lekker saam
gekuier om die koektafel.

Nadat ons klaar geëet en iets te drinke gehad het is
die tweede helfte van die roete aangepak, wat
meestal nou net opdraande was. Vir eers moes ons
al langs die rivier ry en toe in die rivier self vir
ongeveer 100 meter voor ons die grondpad verder
kon neem.

So teen 11 uur het ons traag begin oppak. Die naweek was werklik baie lekker. Dankie aan elkeen
wat daar was en vir julle bydrae om van die naweek ’n sukses te maak.

Die Saterdag oggend baie vroeg het vyf voertuie
vertrek vanaf Olifant Karavaan park om die
Rankin’s Pass omgewing te gaan verken, ‘n roete
van ongeveer 250km ver en meestal net op
grondpaaie langs. Ek moet egter dit noem dat die
grondpaaie in ‘n redelike goeie kondisie was.

Die Olifant Woonwapark 4 x 4
20 - 22 Maart 2014
Wynand Theron, Willem en Maria
Nordeje

Na ongeveer ‘n uur se ry (wat soos 'n ewigheid
gevoel het) kon ons vir Willem, wat die leiding
gegee het, stop en vra om ons so tien minute
blaaskans te gee, sodat ons die voertuie se bande
(wat nog hard gepomp was vir woonwa sleep) te
kon afblaas. Dit is geen grap om met sulke styf
opgepompte bande sulke grondpaaie aan te durf
nie.

Op Vrydagoggend 21 Maart 2014 was ek bevoorreg om saam met die 4x4 klub van SAWA, die
4x4 baan by Serendipity Eco Trails op die
wildsplaas, Tierkloof, in die distrik van
Mokgophong te gaan aandurf. Die baan van 36
km is baie mooi uitgelê tussen klowe, styl rotse,
los klippe en oor riviere (soms ook binne in die
rivier self).

Na die stop, kon ons wat nie gewoond is om
gereeld op grondpaaie te ry nie, ook die
natuurskoon langs die pad geniet en nie net die
pad dop te hou vir gate nie!!

Ek was egter dubbeld bevoorreg om nie net saam
met die 4x4 manne te ry nie, maar ook om self die
Land Rover Discovery 4 van Chris te kon bestuur
en dan ook nog sy ongelooflike kennis en ervaring
op ‘n baie kalm manier aan my oor te dra.

Ons het selfs by die polisie stasie net voor die
Rankin’s pas gestop om bene te rek en die nodige
draaie te loop.

Slegs drie voertuie het die oggend vanaf Olifant
Karavaan park vertrek om die berg en rivier by
Serendipity te gaan aandurf, met die leiding en
hulp van die ervare 4x4 manne soos Willem
Nordeje en Willie Bronkhorst. Deur te luister na
raad en redes hoekom ‘n moontlike hindernis op
‘n spesifieke manier aangepak behoort te word en
voorstelle oor watter baan die veiligste by elke
hindernis was, het ons ongelukvry die baan
voltooi.

Nadat ons deur die pas is het ons onder ‘n
koelteboom gestop vir ontbyt en iets te drinke
voor ons die terug tog begin het.
Later die middag het ons moeg, maar tevrede by
die kampterrein aangekom en kon ons verder kuier en regmaak vir die aand se saam braai.
Dankie aan Willem en Willie vir ‘n heerlike
ervaring.

In een van die klowe was daar ook ‘n plek waar
ons kon stop en van die dapperder persone die
koue water in die natuur se eie swemgate kon gaan
aandurf. Ek en die meeste van die ander lede het
maar besluit om net te kyk hoe die jongspan swem
en dit geniet.

Die
natuurlike
swembad.
Die
jongspan
durf die koue
water aan.

Later die oggend en na heelwat hindernisse het
ons onder in die kloof, langs die dam gestop en op
Willie se skottelbraai die lekkerste boerewors
5
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word daar goed ondersteun en aangemoedig. ‘n
Helikopter word ingespan om lug-foto’s te neem
van die kamp terrein. Dit is ook aangenaam om
Martie van der Merwe en haar dogter Ané by die
kermis te sien( net vir die dag deur gery) André
betaal R 1 150 oor aan SAWA synde die wins gemaak op die verkoop van die koeldranke. Kiepersol hou ‘n gesamentlike braai tussen die tente en
kuier tot laat aand onderling. Die Ferreira kinders
vertrek die aand nadat hulle die dag spesiaal deur
gery het om die kermis te ondersteun. Weens die
kermis is daar nie Saterdag enige boekevat nie.

Presidente Saamtrek - Klipdraai
17 - 20 April 2014
Hennie Ferreira
Ons arriveer laat Donderdag middag by Klipdraai
Woonwa Park en dit is net Bennie Oosthuizen en
die Ferreira’s wat nog moet nes skrop. Die ander 9
woonwaens is lekker in ge-burger en kamp al
reeds lekker. Ons is vinnig opgeslaan en gaan om
19:00 na die Voorsitter se verwelkoming en
boekevat deur Ds Johan Peyper van die Bybel
Genootskap. Johanna en Pieter van Biljon bou op
die tema voort met blomme vir elke kerkdiens in
die tent (Sien die foto’s en die tema van die
blomme in die Kampkrummels).

Sondag is daar erediens om 09:00 in die tent wat
deur Ds Johan gelei word. Ons ontvang weer
werklik voedsel vir ons siel en na die diens kuier
almal soos gebruiklik onder mekaar by die
woonwaens. Daar is besluit om drie potjies
(hoender en lam/skaap) by Kiepersol te maak en
met almal se bydrae begin ons 13:00 potjies te
bou. Frieda kook vir ons die rys en teen 15:00 is
almal daar om die potjies te geniet. In egte
Kiepersol wyse word daar goed geëet en gekuier
by die woonwaens.

Die kamp is mooi vol en die kampkommandante
het reeds meer at 250 woonwaens maak staan. Die
krag gee ‘n uur of wat probleme maar na die kragopwekkers inskop is dit die einde van die krag
probleme vir die naweek. André Baker se twee
dogters en kleinkinders is ook saam vir die naweek, gevolglik help ons almal om die twee tente
opgeslaan te kry.

Sondag 18:00 is daar boekevat wat Jurie Dreyer
self waarneem en word die lugfoto's van die kamp
terrein vertoon. Die boeresport uitslae word ook
bekend gemaak deur Roelf van Satelliet Streek
Bronberg wat dit puik aangebied het.

Die dae is wonderlik, baie lekker warm min wind
geen wolke maar die aande is koud en weens die
koue aandluggie is almal gou woonwaens toe.

Sondag aand word daar groot vure gemaak en
almal kuier lekker om die vuur tot na 22:00. Willie
en Elma Bronkhorst kuier ook saam en die stories
wat vertel word laat almal verder lus vir kuier.

Vrydag is almal vroeg op en aan die gang, en die
son maak dit lekker vinnig warm. Die erediens
begin 09:00 maar almal het reeds koffie en beskuit
in. Na die treffende diens deur Ds Johan is almal
terug woonwaens toe en kuier almal lekker in die
skadu van die woonwa tente onderling. Koek en
tee word na die diens in die tent aangebied. Oom
Gert Rall word as een van drie senior burgers
uitgesonder en ontvang elk vanaf Ds Johan die
nuwe vertaling van die Psalms en Spreuke (2014
uitgawe) Teen die middag maak die
SAWANANTE reg vir Saterdag se vol program in
die tent met Presidente Kermis 2014. Die aand
nadat daar gebraai is gaan almal vroeg inkruip vir
‘n vol Saterdag. Frieda Burger se seun en sy familie kuier ook lekker saam by die Presidente.

Maandag 09:00 is die laaste diens en afsluiting van
die naweek. Ds Johan behartig die diens en sluit
die hele Presidente af op ‘n hoë noot. Die laaste
boeresport wenners word bekend gemaak en vir
oulaas is daar 'n kans vir almal teenwoordig om
deur ‘n trekking ‘n prys te wen. Dit het natuurlik
elke keer wat almal in die tent was gebeur en Jannie en Ina van der Berg asook Pieter en Johanna
van Biljon was gelukkig om een van die pryse te
wen.
Na die afsluiting is almal vinnig besig op op te
slaan en weg te pak. Ons is net na 11:00 op pad
agter Seef Delport snelweg toe. Dankie vir nog ‘n
Presidente wat almal baie geniet het en wat
Kiepersol goed ondersteun het.

Van vroeg is daar gewerskaf in die tent en daar is
Kerrie en rys, pannekoek , koeldranke ( sien foto's
in die Kampkrummels) worsies, koffie, bier, soft
serve roomys, Mel Ueckermann se gif is te koop,
die senior burgers tafel verkoop dat dit bars, die
boeresport begin reeds 12:00 vir die kinders en

As jy nog nie ‘n Presidente bygewoon het of lank
laas bygewoon het, probeer om Presidente 2015 by
te woon.
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‘n ander staanplek verwyder. Die paaie in die oord
is in riviere omgeskep. Die gras was later so nat
dat die erdwurms liewer in die pad gaan lê het.
Ons het Vrydag 07 Maart vroeg vertrek om ander
verpligtinge na te kom. In die vêrte kon ons swaar
weer in die rigting van Pretoria gewaar. By die
weegbrug by Montesole het ‘n geweldige reën- en
haelstorm ons getref. Die water het emmersvol op
die pad neergestort met die gevolg dat ons nie vinniger as sewentig kilometer per uur kon ry nie. By
die Zambezi-afrit het die reën darem bedaar.
Later het ‘n donderstorm Klein Kariba omtrent
vernietig en is ‘n egpaar deur die water
meegesleur, met tragiese gevolge. Gelet op die
water wat by Forever Resorts geval het, kan daar
maar net gedink word hoe dit by Klein Kariba gelyk het.

Frank Smith
Seniors besoek Warmbad Forever
Resorts 02 - 06 Maart 2014
Hierdie saamtrek is deur die President, Nico
Spaumer gereël. Daar sou opnames gemaak word
vir ‘n televisieprogram oor die buitelug lewe maar
met die weer wat nie wou saamspeel nie kon daar
geen opnames gemaak word nie. Die koste van
R50-00 per nag was spotgoedkoop.
Nieteenstaande dit het daar ongelukkig net sestien
lede uit ses streke opgedaag. Moontlik was dit toe
te skryf daaraan dat dit nie ‘n geskeduleerde
saamtrek was nie en dit ook op ‘n betreklike kort
kennisgewing moes geskied.
Ewenwel, Sawa lede laat hulle nie deur getalle
beïnvloed om lekker te kamp nie. Die lede,
waarvan 4 van Kiepersol was, het drupsgewys
Sondagmiddag 02 Maart opgedaag. Teen skemer
het almal ‘n staanplek gehad en het ons lekker
saam gebraai na die gebruiklike boekevat. Die
aande was maar soel as die son agter die bome sy
kop weggetrek het.
Aan vermaak was daar geen einde nie. Diegene
wat die oord ken weet dat daar genoeg is vir oud
en jonk om te doen. Die swembaddens, veral die
warm een, was druk besoek. Voorts het almal een
oggend by die Spur gaan ontbyt eet. Gesamentlike
braaie het verder tot ‘n gemoedelike atmosfeer bygedra.

Bo - Die Manne bestudeer die hindernis om
te bepaal watter lyn gery moet word.
Onder - Bande word afgeblaas.

Die weer het ons ook gewys dat daar nie mee
gemors moet word nie. Op Donderdag 06 Maart
het daar ‘n allemintige storm losgebars. Spoedig
het die slootjie wat agter sommige van ons
woonwaens gegrawe was om die woonwapark van
‘n paar chalets te skei, in ‘n bruisende rivier ontaard. ‘n Meer het later tussen die woonwapark en
die chalets ontstaan – soveel so dat die
oordbestuur een van hul dames wat by die chalets
vasgekeer was met ‘n groterige voertuig moes
gaan haal. Die sloot wat toe ‘n rivier geword het
is deur werknemers van die oord met ‘n voorlaaier
dieper en wyer gemaak en van die keerwalle is
weggewerk om die watervloed te laat wegloop.
Jan en Petro Hartzer het baie skade aan hul
woonwa gehad toe die water in hul woonwa begin
opstoot het. Hul woonwa is met groot moeite na

Onder - Ons maak Brunch langs die pad
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Foto Album - Hartbeeshoek & Presidente 2014

Joe kyk of Martiens die woonwa reg opslaan

Con en Willy druk aan die gesels

Netjiese skoon oord

Die manne kuier gesellig saam

Kos is op die tafel

Jannie, Martiens en Pieter kuier om die vuur

Kiepersol se koeldrank stalletjie
Ina & Magriet aan die stuur

Die Ferreiras vat n ruskansie

Jannie & Ina van den Berg verkeer rustig

Kyk hoe lyk ek nou - Diané & Chantal

Die boeresport - hier word hard gewerk

Die André & Ina kyk belangstellend na wat
aangaan by die boeresport
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Sawa Jongspan
Hindernisse in jou pad
Elke sportsoort het sy eie
sporttoerusting bv. ‘n Fietsryer
kan nie sonder sy valhelm en
fiets nie. Net so sal jy nie in die
geestelike wedloop regkom met
‘n T-hemp en tekkies nie. Jy
het ‘n behoorlike wapenrusting
nodig om teen die vyand
staande te bly.
Kom ons lees saam in Efesiërs
6 : 10 - 18



Trek die volle _________
aan wat God vir julle gee.
Dra die ____________ as
gordel om julle heupe.





Sit die helm van ____________ op.
Die helm beskerm jou teen _____________ gedagtes.
Wat moet ‘n soldaat aan sy voete hê om te gaan veg? _____

‘n Deel van die Wapenrusting wat die Romeinse soldate gedra het,
was ‘n skild. Dit het feitlik sy hele liggaam toegemaak. Dit is
belangrik dat jy ook die skild van geloof moet opneem om die
brandende pyle van die Satan af te weer. Efesiërs 6 : 16 sê:
“Daarby moet julle geloof as skild in die hand hê, want daarmee
sal julle al die brand pyle van die bose kan afweer.”
Die laaste deel van die wapenrusting was nie bedoel om die
soldaat te beskem nie, maar om die vyand mee aan te val.
Efesiërs 6 : 17b
“ ... vat die sward van die Gees, dit is die Woord van God.”
Jesus het die swaard van die Gees, die Woord van God, gebruik
toe die duiwel hindernisse in Sy pad probeer sit het.
Matt 4 : 1 - 11
Rom 12 : 21: “Moet julle nie deur die kwaad laat oorwin
nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.”

ELWIERDA APTEEK
Elwierda@mweb.co.za
Noodnommer 082 460 0162


Skakel om ‘n afspraak te maak
072 949 6293



(Maandae gesluit)






Op die hoek van Chris Hougaard en
Springbokstraat, langs die
pandjieswinkel, Wierdapark





Kom maak kennis en kry:
Flinke diens
Billike Pluspryse
ŉ Goeie luisteroor
Professionele advies
Vriendskap vir ŉ leeftyd
Oop sewe dae per week
Noodure tot agtuur saans
Aflewering

Elwierda Apteek

Kom loer gerus in as jy nog nie hier
was nie

Koedoestraat 184

Parkeer onder groot bome

Telefoon 012 653 6153
Faks: 012 653 6175

Ondersteun ons eie mense
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VERJAARSDAE
Kampkrummels
wens graag die
lede hieronder
baie geluk met
hulle verjaarsdae

Junie
5 - Zanie Marx
6 - Gina van Huyssteen
7 - Iloma de la Harpe
12 - Zuzette van Biljon
15 - Jan Hartzer
17 - Wouter van Biljon
17 - Jannie van den Berg
20 - Hennie Lombard
24 - Ester Lombard
29 - Jan Venter

Lief en
Leed
Lief
Jerome Henning het ’n Motorhome gekoop.
Willem en Lenie Lubbinge het ‘n Suzuki motor.
Hennie en Hannie Ferreira se kleindogter is gedoop.
Dewald en Helmien van Biljon se seun, Oelrich is op
12 April 2014 met Nanna getroud.

Leed
Johann Lemmer het sy klein motortjie afgeskryf in ‘n
motor ongeluk. Hulle is nie beseer nie. Het al weer
‘n nuwe motor gekry.
Schalk Nolte se skouer is geopereer.
Jannie van den Berg het ‘n katarak operasie gehad.

Julie
2 - Jerome Henning
3 - Magriet Arnold
5 - Susra van Biljon
6 - Thea Brits
7 - Esmé Claassens
7 - Rita Hanekom
11 - Willie Lubbinge
11 - Melvyn Wessels
12 - Bertus Voges
16 - Ronelle King
17 - Marliza Ferreira
19 - Gert Rall
19 - Dewald van Biljon
20 - Blignaut Prinsloo
25 - Frank Smith
26 - Leonie Kok
29 - Alma Pieterse
31 - Bets Luus

Willem Nordejé se ma is oorlede.
Maria Nordejé se pa is baie siek.
Martiens de Swardt het ‘n oog lensvervanging gehad.
Marie de Swardt het ‘n stent in haar buikslagaar
gekry.
Magdanell Botha sukkel met haar gesondheid.
Rigard Lemmer het sy rug beseer.
Dewald en Helmien van Biljon se seun, Oelrich het
malaria opgedoen tydens sy wittebrood.
Mike du Preez gaan vir ‘n operasie.
Frieda Burger was vir toetse by die dokter.

Ons onderskat te dikwels die krag
van ’n aanraking, ’n glimlag, ’n bemoedigende woord, ’n oor wat
luister, ’n opregte kompliment of
die kleinste omgee daad, wat almal
die potensiaal het om ’n lewe om
te keer.

Senior Burger - Drakensberg Toer
25 Oktober - 09 November 2014
Wil jy gaan saamgaan toer ?
Kontak vir Frank of Hettie Smith by:
Sel No: 082 882 5299
e-pos : frank.hettie@vodamail.co.za
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Voogdelys
André Baker
H 012 654 6127

S 083 409 3709

bakera@netactive.co.za

Con Arnold, Willem Blignaut, Thys Botha, Theuns Botha, Manie Brits, Willie Bronkhorst,
Frieda Burger, Andries Claassens, Pierre de la Harpe.
Ronelle King
H 012 664 6611

S 082 859 4763

ronelle@hscenturion.co.za

Martiens de Swardt, Pierre de Villiers, Seef Delport, Mike du Preez, Hennie Ferreira,
Andre Groenewald, Pieter Hanekom, Jan Hartzer, Jerome Henning
Rigard Lemmer
H 012 543 2411

S 082 786 9928

rigard.lemmer@treasury.gov.za

Guillaume Jordaan, Chris Joubert, Martiens Joubert, Kokkie Kok, Paul Kruger, Lettie Leach,
Leonard Lemmer, Johann Lemmer, Thea Lewis.
Ina van den Berg
H 012 661 9501 S 081 270 8267

jannie.ina@gmail.com

Hennie Lombard, Willie Lubbinge, Johan Luus, Stef Maritz, Fanie Marx Jnr, Fanie Marx,
Alma Pieterse.
Frank Smith
S 082 882 5299

frank.hettie@vodamail.co.za

Schalk Nolte, Willem Nordejé, Willie Olivier, Bennie Oosthuizen, Willem Pretorius,
Quintin Prinsloo, Gert Rall, Pieter van Biljon, Wouter van Biljon.
Dewald van Biljon
H 012 661 6015 S 083 709 9936

Dewald.vanBiljon@WorleyParsons.com

Louis van den berg, , Martie van der Merwe, Whitey van Heerden, Johan van Huyssteen,
Poen Venter, Jan Venter.
Elma Bronkhorst
S 082 469 3559 elma.bronkhorst1956@gmail,com
Hennak Visser, Bertus Voges, Charl Vorster, Melvyn Wessels, Pat Whelan, Chris Ardendorff,
Enrico Zietsman.
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