
HULDEBLYK           

Faan  De Villiers 

25 Jan 1940 – 2 Julie 2010 

Dit is met groot hartseer wat ons afskeid neem 

van Faan, ons ware SAWA vriend.  Jou teenwoordigheid in Klein Karoo 

Streek sal groot gemis word.  

Ek dink ek praat namens ons almal in Streek Klein Karoo;  

Faan sal onthou word deur elkeen van ons as die een wat groot erns 

gemaak het met;  

 Sy Hemelse Vader en Skepper, ons het Faan gereeld sien sit in sy 

woonwa met die groot Familie Bybel,  

 Sy vrou Etta, altyd aan sy sy, doenig met dinge,  

 Met sy kinders, wie al saam met ons gekamp het,  

 Sy klein kinders, altyd reg om hulle te gaan oppas as die behoefte 

daar is, ook al van hulle saamgeneem op ons  streek toere,  

 En ook sy Sawa vriende. 

 

Faan en Etta sluit, Junie 2001 by Sawa, Klein Karoo aan, en gedurende 

die afgelope 9 jaar woon 

hulle  83 streek 

saamtrekke by… ,  

Hy en Etta het tydens ons 

Jongensfontein 2010 

saamtrek hul 80
s t e

 

streeksaamtek aansporing 

onvang. 

 

 



Ons sal Faan onthou vir sy bereidwilligheid om altyd te help waar hy 

kan, sy en Etta se optrede as kampkommandante by van ons saamtrekke 

en sy ernstige leersame lesse tydens sy aanbieding van boekevat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faan het ook ‘n goeie sin vir humor gehad, nooit sal ek, vergeet van die 

keer toe hy tydens ‘n AJV aan ons vertel het wat die verskil tussen ‘n 

„padda en parra“ is nie.  

Ons sal hom ook onthou vir sy „gemmerkoekie met hoender“ pot, die 

gene wat saam op ons Augrabies toer was sal daarvan kan getuig .   

 

 

 

 

 

So sal ons hom 

onthou vir sy 

„pot“...!  

 



Faan was ook ‘n stoere „Blou Bul“ ondersteuner, en het ons geweet as 

die Bulle nie die dag so goed speel nie, ons maar lig moet loop en nie 

waag om enige iets te sê nie, veral as jy ‘n WP of Stormers ondersteuner 

is.  

Sy vriende sal hul samesyn oor saamtrek naweke mis...!!  

 

Faan, ook sal ons jou teenwoordigheid 

langs Etha tydens ons Sondag oggend diens mis…!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etta, wees verseker dat ons jou hartseer  en verlies deel, jy is 

in ons harte, gedagtes en gebede...!!! 


