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Is God goed? 
Hentie Krüger 

 

“Wat my aangaan‚ dit is vir my goed om naby God te 
wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug! Ek 
sal van al u werke bly vertel.” 

— Psalm 73:28 — 

Asaf kon nie verstaan waarom dit goed gaan met 
die goddeloses en sleg met die regverdiges nie. 
Maar nadat hy besef het dat geregtigheid wél sal 
seëvier‚ het hy God se wysheid erken. Hierdie tema 
sê vir ons dat dit een van die wysheidspsalms is. 
Daar is twee opvallende temas in Psalm 73: (1) die 
goddeloses is voorspoedig en dit laat gelowiges 
wonder waarom hulle nog die moeite doen om reg 
te leef‚ en (2) die goddeloses se besittings is só 
aanloklik‚ dat die gelowiges in die versoeking is om 
te wens dat hulle plekke kon ruil. Die twee temas 
eindig egter albei op ’n verrassende noot: die 
goddeloses se rykdom gaan nie by die punt wat die 
teenswoordige van die ewige lewe skei‚ verby nie‚ 
maar die gelowiges se beloning is tot in ewigheid. 
Dít wat vroeër na rykdom gelyk het‚ is dus nou ’n 
vermorsing en dít wat nutteloos gelyk het‚ hou vir 
ewig. 

 

 
Artikels - Geloof en hoop (dieweg.co.za)  
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Eina !!!! 

GROEP TARIEF: 10 + Karavane – R300.00/nag/staanplek , 6 MENSE BY 
INBOEK, 1 VOERTUIG staanplek 
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Dankie vir die wat bydraes ge stuur het. 
 
 

Asseblief help en laat ons deel in jou SAWA ondervinding. 
 

Sal graag in jou ervaringe wil deel. 
 

Onthou hierdie is JOU nuusbrief wees dus ‘n joernalis en stuur nuus. 
 
 

Dank aan die proeflesers vir julle insette 

Kontak Redaksie 
 

Deel jou nuus, vertel ons van jou kinders/kleinkinders se prestasies! 
Deel ook jou SAWA ondervindinge met ons 

 
Redaksie E-pos 

novssawa02@gmail.com 
083 627 6529 

Bankbesonderhede 
Bank: FNB 

Rekening Naam: SAWA NOORD VRYSTAAT 

Tak: Three Rivers 

Rekening No: 630 411 321 67 

Tak Kode: 251337 

Tipe Rekening: Tjekrekening 
Indien moontlik faks of e-pos deposito strokie aan die Penningmeester  of Sekretaresse 

Bewys:  Elize : Elize <ngkoppies@gmail.com> 
Alle deposito’s na die SAWA NOVS rekening moet gepaard gaan met 
volledige beskrywing op die verwysing gedeelte van die deposito 
strokie.  - (Lid No, Van & Kamp naam)  
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Iemand in die harnas jaag 
Om iemand kwaad te maak. 

 
'n Harnas is deel van 'n ridder se wapenrusting.  

Om iemand dus in sy harnas te jaag, was om hom so kwaad te 
maak dat hy wil baklei. 

.Resep—PER PERSOON 
3E Bourbon Amerikaanse whiskey (Jim Beam) 
6E vars suurlemoensap (of 3E suurlemoen- en 3E lemmetjiesap) 
2t suiker 
6 ysblokkies 
maraschino-kersies, vir bedien  

Metode 

Gooi die suurlemoen deur ’n teesiffie om enige pitte te verwyder. Gooi die sap, Bourbon en 
suiker in ’n skemerkelkie mengfles en roer tot die suiker opgelos is. Voeg die ys by, sit die 
deksel op en skud dit goed vir ’n minuut. Skink, versier met kersies en bedien dadelik. 

'Whiskey sour' skemerkelkie – Melkkos & Merlot (melkkos-merlot.co.za)  
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Nelie was in die hospitaal met Hepatoit A (Geelsig). Sterkte met jou 
herstel proses 

 

Pino SGAMMINI 05-Mrt 

Jan SWANEPOEL 06-Mrt 

Annemèra LAUBSCHER 14-Mrt 

Karien THYSSE 17-Mrt 

Anton SWANEPOEL 01-Apr 

Annika KILIAN 07-Apr 

Marnus MATTHYSEN 15-Apr 

JP VAN DEN BERG 01-Mei 

Tersia OBERHOLZER 01-Mei 

Jaco DE SWARDT 14-Mei 

Johne e TOPHAM 19-Mei 

Wynand MARX 30-Mei 
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 Voorsitter  
Jan Swanepoel Kontak besonderhede Adres 

   Aftreeoord 
 Sel 0836276529 Drie Riviere Fase 3 
 E-pos janswanepoel711@gmail.com Vereeniging 
   1929 
 Sekretaresse  
Elize Boshoff  
   Posbus 557 
 Sel 082 455 8591  Koppies 
 E-pos  elizengkopies@vodamail.co.za 9540 
    
 Penningmeester  
Corrie Topham   
   Aftreeoord 
 Sel 071 219 2608 Drie Riviere Fase 2 
 E-pos topham@mweb.co.za Vereeniging 
   1929 
 Graveur  
Burgert Turnbull   
   Aftreeoord 
 Sel 0611514264 Drie Riviere Fase 3 
 E-pos bcturnbull1950@gmail.com  Vereeniging 
   1929 
 Redaksie  
Arend Pretorius  Adres 

   
Palms Aftreeoord 
61 

 Sel 0836276529 Vaal Drive 
 E-pos novssawa02@gmail.com Vanderbijlpark 
   1911 
 Sosiale relings  
Karien Thysse   

   
Herman Ekstein 
Str. SW2 

 Sel 0845829434 Vanderbijlpark 
 E-pos karienthysse@gmail.com 1900 
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Laar weet ons of jy al die naweek geboek het 
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Ons kastele is te huur, alle fondse 
wat deur verhuring inkom is ten 

bate van die jeugfonds. 
Die springkasteel word verhuur vir 
R100 vir lede en R350 vir nie lede. 

Die Glybaan word verhuur vir 
R150 vir lede, en R400 vir nie lede 
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(Soetdoring) 


