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So het ons kerskamp vir 2015 toe 

aangebreek – baie gouer as wat 

enigeen van ons gedink het.   

Ons het ‘n jaar van hoogtepunte en 

laagtepunte beleef in hierdie jaar!  

Baie opgewondenheid by van ons 

lede met kinders wat goed presteer 

het, nuwe babas wat bygekom het 

en kinders wat verloof geraak het. 

Ongelukkig het ons ook groot hartseer beleef vanjaar, met 2 

van ons lede wat gesterf het.  Gedurende September is Elsabe 

na ‘n lang siekbed van kanker oorlede.  Dit was vir ons almal 

baie moeilik – want sy was so nou betrokke by ons streek en sal 

verseker baie gemis word. Sy is nou verlos van die pyn en kan 

in vrede by die Hemelse Vader rus.  Hierdie foto was geneem 

Januarie 2015 – toe ‘n groepie van ons saam Tafelberg op is om 

Marietjie se verjaardag te gaan vier.   

En toe net 2 maande later, vroeg in November, toe ons gereed 

maak om amptelik van tannie Anna afskeid te neem nadat sy ons in kennis gestel het dat sy nou 

gaan ophou kamp, het ons die Sondagoggend die skokkende nuus gekry dat sy vermoor is.  Dit was 

so onwerklik – mens kon dit nie glo nie – dit het die heeltyd gevoel asof dit nie kan waar wees nie!  

So het feitlik al die Noord-Boland lede asook oud 

Noord-Bolanders en baie ander sawanante in die 

daaropvolgende week haar begrafnis op Robertson 

gaan bywoon.  Fred het ‘n huldeblyk op die begrafnis 

gedoen namens Sawa.  Alles het steeds onwerklik 

gevoel – en tannie Anna sal baie gemis word by ons 

kampe! Al die bederfies en lekker eetgoedjies 

waarmee sy ons altyd bederf het – al die toere wat sy 

saam met van die lede mee-gemaak het – alles het sy 

altyd voluit gedoen.  Nou rus sy in vrede by ons 

Hemelse Vader. Die foto was geneem tydens ons 

kamp by Silwerstrand – waar sy ons meegedeel het dat 

dit haar laaste kamp sal wees – en so was dit toe ook.  

So dat dit vir ons klompie Noord-Bolanders ook ‘n 

hartseer kerskamp was, is baie waar.   

 



Saterdag het as ‘n lekker rustige 

dag begin. Almal het bietjie 

rondgery en al die verskillende 

kersuitstallings en markies 

besoek.  Al die mooi goed 

bewonder – en lekker geeet en 

gedrink.  Al daardie lekkernye – 

baie moeilik om te weerstaan 

hoor!  

Sien hier onder, ons het darem 

‘n tafel gekry waar ons kon sit – 

dit was ‘n gesoek hoor!   

Kyk net al die pragtige kussings. 

 

 

Terug by die kamp was 

die manne al aan die gang 

met die spitbraai vir die 

aand. 

 

 

 

Manne, en was 

daardie lam nou    

vir jou lekker!  

 

 

 



 

Al die manne het 

heerlik hier om die 

spit saamgekuier en 

kopstukke gepraat 

terwyl die dames die 

slaaie, nagereg en 

tafels gereed gekry 

het. 

 

 

 

Baie dankie aan Hannes en al die helpers wat gehelp 

het om vir ons hierdie groot tent op te slaan en af te 

slaan, dit was ‘n heerlike kuierplek – veral toe die 

koue windjie begin waai het!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2 

vervolg…….. 
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Hannes het vir ons ‘n mooi kersboom opgemaak vir ons 

kerskamp.  Ons het ook die fotos van tannie Anna en Elsabe 

met 2 kerse vir hulle daarby gebrand ter ere aan hul  

nagedagtenis.  

 

Ds. Kathleen Smith het vir ons die kersdiens waargeneem, 

waarna ons almal baie lekker saamgeeet het. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baie dankie aan al die dames vir al die heerlike 

slaaie en nagereg wat julle vir ons voorberei het – 

dit was werklik ‘n feestelike kersmaal! 

 

 

 

 

 

 

 



Na die heerlike ete het ons natuurlik 

‘n baie belangrike eregas gehad wat 

ons kom verras het!   

 

En hier word al die kersgeskenke 

Uitgedeel.   

 

 

 

 

Groot en klein het hul geskenkies ontvang 

van kersvader … 
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Die groot oomblik het toe 

aangebreek, en die lootjies 

moes getrek word – ons het in 

totaal R1700 ingesamel met 

hierdie lootjies!  Baie dankie 

aan almal vir hulle getroue 

ondersteuning! 

 

 

Links:  Wenner van die Cup a 

Ground Koffie lootjie was: 

    Paul Swart  -  Baie Geluk! 

Bo:  Dirk Maree was die wenner van die 

Bottel KWV 5 jaar Brandewyn – Baie 

Geluk! 

Links: 

Wenner van die Bains Whisky geskenkpak:   

Mike Knoetze  -  Baie Geluk Mike 

 



 

Wenner van die bottel Glenfiddick 

Whisky was:  Johan du Preez! 

 

Hy besluit toe om dit weer terug te gee 

en dit word weer opgeveil – vir R350 – 

en die bod is toegeslaan op Rhona 

Keulder wat dit vir manlief gekoop 

het!  Baie geluk Rhona! 

Onder: 

Baie geluk aan Pieter & 

Annie Henning – hulle het 

hulle 10 streek plaatjie 

ontvang!   

 

 

 

 

Baie Geluk ook aan Mike & Erna Knoetze wat hulle     30 

streek plaatjie ontvang het!    

 

 

 

 

‘n Baie Geseënde Kersfees word almal 

toegewens! Veilig sleep aan die wat 

weggaan met vakansie. 

Fotobeelde saamgestel deur: 

Corrie Schmiedeskamp 



Mag dit vir ons almal ‘n ware Christus Fees 

wees!   

 

 

 

 

 

 

Noord-Boland kampe 2016 

Januarie 22–24 Hollandsche Molen 

Februarie 19–21 Bonnievale Riggton Farm 

Maart 18-21 Oostewal {Nasionale kamp}   

April 29/4–2/5 Strandskloof 

Mei 27/5–28/5 Van Zyls Rus 

Junie - Kamp saam met ander streke –      indien verkies  

Julie -  Kamp saam met ander streke –      indien verkies

Augustus 26–28 Watergat – AJV 

September 23–25 Silwerstrand 

Oktober 14 – 16 

21–23 

{Kongres – Buffelspoort} bestuur  

MOUNTAIN BREEZE   

November 11–13 APPELKOSIE   -  {KERSKAMP} 

Desember 9-10 RAWSONVILLE–TROUT HAVEN 

 


