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BELANGRIKE DATUMS
U I T G A W E

18—20 Mei Ruby
River Lodge
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N U U S B L A D

15—17 Junie

Wysheid vir die weg ......

Wintersaamtrek

VIER DIE LEWE

O L I F A N T R I V I E R

Leer ons, ons dae so gebruik
dat ons wysheid bekom.

10—12 Augustus
Loskopdam (AJV)

PSALM 90:12

21—23 September
Kongres
(Mosselbaai)

In Die Hebreeuse teks staan daar letterlik dat ons “ moet rekenskap gee ” van ons dae. Dis vir my

26—28 Oktober

baie interessant dat ons, ons lewe in oënskou moet neem in terme van dae en nie in terme van jare

Nkwe
23—25 November
De Voedpadkloof

nie. Ons moet ons dae so leef dat ons aan die einde daarvan “ wysheid bekom ” het. Met die Here
God wat die eerste plek in ons lewe kry, verwelkom ons elke dag en leef dit dan met entoesiasme vir
Hom. Die gevolg daarvan sal wees dat ons die “ wysheid bekom ” waarvan die psalmdigter praat.
Omdat ons nie die onvermydelike kan verander nie, moet ons daarby aanpas. Dit doen ons nie ‘ n
jaar op ‘ n slag nie, maar ‘ n dag op ‘ n slag. In plaas daarvan dat ons in depressie verval omdat ons
lyf ‘ n paar pyne en skete by gekry het, belsuit ons om die lewe te vier

Stof tot nadenke
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eerder as om dit bloot te verdra. Ons het nie ‘ n keuse of ons wil oud
word of nie, maar ons kan wel kies wat ons reaksie daarop gaan wees.
Op baie maniere bepaal ons self hoe ons gaan oud word.

Onse Kaptein aan die woord ......

Badplaas
Ou Grapgat!
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16

Gebak

18

Verjaardae
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Die winter is hier, dit is koud
maar ons het dit nodig sodat
dit weer lente en somer kan
word. So gaan ons as mens
en ons organisasie ook deur
verskillende seisoene. Die
seisoene kom van self en
gaan ook van self weer
verby, ons kan niks daaraan
doen nie maar ons kan die
seisoene tot ons voordeel
gebruik. Die winter beteken
ons kamp minder en vir die
organisasie ons finansiële
jaarafsluiting en die AJV. Na
die AJV kom die lente, kom
ons kies die regte bestuurslede wat werklik die organ-

isasie sal laat groei en in die
regte rigting sal laat ingaan.
Om ‘n onbestrede bestuursverkiesing te hê is nie goed
nie, daar moet altyd kompetisie wees. Hierdie jaar het dit
baie goed gegaan met die
nominasies van bestuurslede,
wat baie goed is, is die feit dat
daar ook lede is wat nog nie op
bestuur was nie wat bereid is
om te dien. Nou moet die lede
die bestuur kies deur stemming. Kom ons daag in groot
getalle op vir die AJV, dit is
mos die grootste gebeurtenis
van die jaar vir enige organisasie. Ons het ook die jaar ‘n
nuwe toekenning by die AJV
naamlik die Olifantgesin van
die jaar. ( Die Olifant van die
jaar bestaan ook nog).
Maart se kamp by Badplaas
was ook die gebiedskamp.

Suid – Oos was die kampkommadante en het hulle baie goed
van hul taak gekwyt en nuwe
standaarde gestel vir volgende
jaar. April het ons nie gekamp
nie dit was net die Presidente.
Die Olifante het nie ‘n goeie
bywoning by die Presidente
gehad nie en ons het ‘n donasie
gegee. Kom ons probeer dit
volgende jaar verbeter. Mei
was die potjiekos naweek te
Ruby River lodge, Vossie en
Pierre het weer die nodige verwarring gesaai met die kantpot
en almal aan die raai gehou tot
die potjie begin het. Dit was ‘n
heerlike kuier naweek met ‘n
baie goeie bywoning. (Sien die
foto’s elders in die uitgawe).
Junie se wintersaamtrek was
ook deur agt Olifantgesinne
bygewoon en een gas. Dit was
‘n koue maar lekker naweek,
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Dit was ‘n koue maar lekker naweek, (daar is tot geswem). Jannie en Alet Meyer het ‘n lekker naweek
gereël, rugby op die groot

…. En so gesels onse
Kaptein voort …..

“Henry Ford was
passievol oor
motors. Thomas
Edison was
passievol oor lig.
Die Wright-broers
was passievol oor
vlieg. Paulus was
passievol oor
evangelisasie”

Kry iets waaroor jy passievol
is, iets wat jou
opkikker, iets
waarom jy jou
lewe kan bou.
Jesus het en Hy
het die wêreld
verower.

DIE

skerm en ‘n lekker saam braai
met ‘n groot vuur.
Kom ons leef SAWA se leuse
vir die jaar “Trots op SAWA”
uit en ons maak dit voorwaar
die leuse van elkeen van ons.
Ek en Helen wil graag voor die
AJV elkeen bedank wat die
jaar hard gewerk het en die
bydraes van elkeen word
waardeer. Baie dankie ook vir
julle getroue ondersteuning,
gebede en bystand wat ons die
jaar ontvang het. Dit was vir
ons ‘n voorreg en baie lekker
om julle voositterspaar te
wees.
Ons lewe in moeilike tye, die
ekonomie druk (hoë brandstof
pryse, tolhekke, kampgelde en
lewenskostes) en dit het ook

van ons lede benadeel.
Van die Olifante was siek
en ander is nog op die
herstelpad en van hulle
was selfs in ongelukke
betrokke. Dankie vir julle
gebede wat hierdie mense deurgedra het en die
nodige krag gegee het.
Deur die genade van die
Here gaan dit goed in ons
streek. Ons het ook vier
nuwe lede bygekry, baie
welkom by die Olifante
en ons hoop om julle
gereeld by die kampe te
sien.
Olifant groete
Jan & Helen

Stof tot nadenke ...
Jy sal nooit werklike sukses met enigiets behaal as jy nie passievol daaroor is nie. Die Psalmdigter het geskryf: 'My hart is gerus...' (Psalm 57:7
OV-1953). Die woord 'gerus' dui op 'n ingesteldheid wat so sterk soos
klip is. Henry Ford was passievol oor motors. Thomas Edison was
passievol oor lig. Die Wright-broers was passievol oor vlieg. Paulus was
passievol oor evangelisasie. Jy sal slegs in die lewe onthou word vir dit
waaroor jy passievol was. Terwyl Jesus voor Pilatus gestaan het, wat
Hom sou vonnis, het Hy gesê: '...Hiervoor is Ek gebore, en hiervoor het
Ek na die wêreld toe gekom ...' (Joh 18:37 NV). 'n Doringkroon van twintig sentimeter sou op Sy kop vasgedruk word. 'n Spies sou Sy sy
deurboor. Spykers sou in Sy hande ingeslaan word. Nege-en-dertig houe
sou Sy rug oopkloof. Waaroor Hy die passievolste was, sou slegs deur
pyn bereik kon word. Dieselfde sal in jou lewe gebeur. Jy mag onbeduidend voel. Jy mag dalk klein begin. Maar sodra dit waarvoor jy lief is,
jou verstand en gedagtes begin oorheers, jou gesprekke en al jou tyd - dan
is jy oppad na sukses. Is jy skrikkerig om werk toe te gaan? Loer jy heeltyd na die horlosie? Begin jou gedagtes dwaal na ander plekke en dinge
wat jy eerder sou wou doen? Dan gaan jy nie sukses behaal nie. Kry iets
waaroor jy passievol is, iets wat jou opkikker, iets waarom jy jou lewe kan
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Potjiekos naweek by Ruby River Lodge
Vir die wat nie by die Presidente was nie, is dit ‘n lang tyd vanaf die vorige
kamp in Maart tot die middel Mei. Dit het interesant begin met die program.
Vossie en Pierre is nie ‘n goeie kombinasie met die reël van potjiekos nie.
(Dit is al deur die jare so bewys, elke keer is daar ‘n kinkel in die pot).
Vrydag aand het almal so op hulle tyd daar aangekom behalwe vir Janneman
wat reeds vanaf Donderdag gekamp het. Na boekevat is daar gebraai en
gekuier. (Natuurlik om op te maak vir die lanklaas kamp.) Die vuur het hoog
gebrand om die koue weg te hou.
Saterdag oggend na boekevat en registrasie het die moeilikheid begin met die
uitdeel van hoendernekkies, -pensies en -hartjies. ( Nou wat se pot bou jy met
die bestandele, dit is so min en almal eet dit nie eers nie.) Later het ons darem
regte hoender gekry om die pot mee te maak. Daar was agt potte gebou en
julle sal nie glo nie almal lyk en smaak anders. Die beoordelaars het voorwaar ‘n moeilike taak gehad, die potte en tafels is beoordeel en daar was
sowaar drie plekke vir die pot en drie plekke vir die tafel, en sowaar ‘n bolliebeker ook. Daar is baie pryse uitgedeel, hulle noem dit troos pryse. Niemand het eers gehuil nie, en dit was ook nie kinders wat dit ontvang het nie.
So kom ‘n baie geslaagde dag tot ‘n einde.
Sondag oggend lewer Vossie vir ons ‘n boodskap waarna die afsluiting
plaasvind. Die toekennings vind plaas en daarna is dit koek en tee (of koffie).
‘n Naweek vlieg so vining verby as jy kamp. Maar baie dankie aan die
kampkommandante (Die Vosloo’s en Wilsenach’s) en almal wat bygedra het
om die naweek ‘n sukses te maak. Dit was ‘n heerlike kuier en ontspanne naweek. Ons groep het gegroei met die
aansluiting van ‘n nuwe lid.
Groete
Jan
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Ruby River Lodge
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Sjoe die potte is almal ewe
lekker!
MY POT GAAN WEN!

Kamp is tog te lekker!
Die OLIFANTE—EEN GROOT
FAMILIE

Ons Oudste
Oom Karel

Onse Streek Olifantsrivier - Bestuur vir 2012

P AGE

VOORSITTER
Jan de Wet
Posbus 12355
Leraatsfontein
1038
Tel: 082 822 2428

ONDER-VOORSITTER
Pierre Wilsenach
Posbus
Leraatsfontein
1038
Tel:

SEKRETARIS
Hannetjie Vosloo
Posbus 3165
Middelburg
1050
Tel: 083 462 3180

VOORRAADBEAMPTE
Susan Wilsenach
Posbus
Leraatsfontein
1038
Tel:

PENNINGMEESTER
Vossie Vosloo
Posbus 3165
Middelburg
1050
Tel: 083 462 3225

SKAKELBEAMPTE
Leonie de Jager
Posbus
Middelburg
1050
Tel: 083 297 7753

REDAKTEUR
Judith Cilliers
Posbus 13294
Leraatsfontein
1038
Tel: 083 610 2939

SENIOR BURGERS
Charlotte Venter
Posbus
Leraatsfontein
1038
Tel

6

Voogdelys Streek Olifantsrivier - 2012

VOOG - Charlotte Venter - 013 650 0367
C Fisher - 082 393 2922
M de Waal - 013 697 2138
JJ de Jonge - 013 245 3449
MP van Niekerk
GJ Steyn - 013 579 3202
Bobby Korff -79 035 9346
VOOG - Manie & Elize
J Botha - 013 647 6914
J Bronkhorst - 013 692 3884
F van der Merwe - 082 464 0345
H Grobler - 013 697 4444
VOOG - Leonie & Nico - 013 245 3514
JH van der Walt - 017 634 6612
HJ van Tonder - 013 234 5293
JL Kruger - 083 250 5938
JH Stopfort - 013 247 2616
C Mans - 082 963 6008
T Venter - 082 891 4807

VOOG - Vossie & Hannatjie - 083 462 3225
DCP Badenhorst - 013 246 7760
T Booysen - 013 245 1749
J Grobler - 013 244 1139
CJ Liebenberg - 013 282 6819
G Wolmarans - 083 282 1415
A Coetzee - 082 900 5086
VOOG - Pierre & Susan - 013 656 0994
JD de Buin - 013 692 7557
J de Wet - 013 697 2428
FWJ Lombard - 013 684 4054
K Prinsloo - 013 697 1643
G Roos - 013 697 0901
PJ Minnie - 013 296 1109
W Cloete—082 900 5086

VOOG - Jan & Helen - 013 697 2428
P Wilsenach - 013 656 0994
V Vosloo - 013 243 3372
C Venter - 013 650 0367
L de Jager - 013 245 3514
M van der Merwe - 013 697 2926
H Cilliers - 083 610 2939
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SAWA winterkamp by Klein Kariba naweek oorsig.
Ai, wie sê ‘ n mens kamp nie in die winter nie?. Die weer was die hele
naweek baie lekker, saans was dit bietjie kouer, maar dit is hoekom
daar lekker vuur gemaak word om die koue te breek. Die bywoning was
goed, daar was 8 Olifant gesinne en een gas.(Rassie en Antonette Erasmus) ons hoop hulle gaan ook aansluit. In totaal was daar 79
SAWANANTE wat kom kamp het. Die kamp kommadante het kom seker
maak dat die Olifante almal ‘ n plekkie gekry het om te staan.
Soos dit by elke saamtrek is het ons Vrydagaand almal bymekaar gekom
vir boeke vat. Ons leier Olifant(Jan), het gesorg vir wors broodjies en
almal het lekker saam ge-eet. Die ander Sawanante het net lus geraak
vir die wors, want hulle het al die rook en reuke gekry.
Ongelukkig was daar ook probleme oppad na Klein Kariba, Tonie het
‘ n band verloor en skade op sy wa gekry, hulle het darem veilig opgedaag, al het daar ‘ n paar Olifante teen daardie tyd die vuurtjie vir
die warm bed veruil. Bobby het ook problem met een band gehad, maar
dit het hulle nie langs die pad laat staan nie.
Saterdag het elkeen hom self besig gehou met “ dietjies en daaitjies ”
en in die warm swembad gaan ontspan tot die middag toe. Al die
Sawanante het bymekaar gekom om rugby te kyk op die groot skerm.
‘ n Reuse kamp vuur is gemaak terwyl daar gekyk word hoe die bokke
stoei om die Engelse te wen. Na die rugby het almal saam gebraai en
lekker gekuier.
Vroeg Sondag oggend het die plaaslike inwoners (die bobbejane) deur
die kamp beweeg en by almal se waens iets gesoek om aan te peusel, al
die asblikke het ook deurgeloop.
Sondag oggend se ere diens is in die oord se saal gehou deur Ds
Prinsloo van Nylstroom.
Ja, so kom nog ‘ n kamp op sy einde, elkeen het op sy eie tyd kamp
opgeslaan en die pad huis toe gevat. Gelukkig of ongelukkig is daar nie
toekennings uitgegee nie. Daar was baie kandidate vir elke trofee.
Tot volgende kamp oorsig. Wees geseënd en sleep veilig.
Manie

Suid-Afrikaanse-Woonwa-Assosiasie
Gebakte sardientjiebrood

EREKODE

Jy benodig:

Hiermee verbind ek myself en my gesin tot die Grondwet,
asook die Reëls en die Gedragskode van die S.A.W.A.

1 Blik (400g) sardines
150 mil gerasperde cheddarkaas
1 eier
250g bruismeel
1 koppie karringmelk
3 ml knoffelvlokkies

So maak jy:
Druk die sardientjies fyn en meng die kaas,
eier, karringmelk, knoffel en vis baie goed.
Meng dan die bruismeel geleidelik en liggies
by die vismengsel in.
Skep die mengsel in ‘n gesmeerde broodpannetjie en bak dit vir 50 minute in oond van 180
of in platboompot oor die kole vir so 45 minute.
Sit warm voor

Verder verbind ek myself tot die volgende:
1.

Ek sal strewe om die Christelike grondslag van
SAWA te bewaar en uit te lewe;

2.

Ek sal SWAW dien sovêr ek kan en alles in my vermoë doen om ons Assosiasie uit te brei;

3.

Ek sal ons geliefde land se natuurskoon en sy fauna en
flora beskerm en bewaar;

4.

Ek sal poog om alle openbare geriewe en fasiliteite
tot my beskikking so te benut dat ander gaste dit
sonder ongerief kan gebruik;

5.

Ek sal poog om in alles opsigte hoflik te wees, beleefd
op te tree en bedagsaam te handel teenoor alle
padgebruikers;

6.

Ek sal daarop let om nie deur my gedrag die eer van
SAWA te skend nie, maar sal poog om die agting van
almal met wie ek in aanraking kom af te dwing.
SAWA is die leier in woonwa-kampering

MISSIE
Vir Afrikaans-georiënteerde kampeerders „n tuiste te
bied waar hulle binne „n Christelike konteks hul beginsels en kultuur kan uitleef;

Maklike kaassmeer knoffelbrood
Jy benodig:
1 lang Franse brood (baguette)
3 eetlepels gekapte knoffel
1 eetlepel Aromat
1 blein botteltjie Melrose kaassmeer
100 ml room, styfgeklits

So maak jy:
Sny die brood in skywe 2 cm uitmekaar, maar
moenie die brood heeltemal deursny nie.
Meng die knoffel, Aromat, kaassmeer en room
en smeer dit dik in die snye.
Braai die brood oor matige kole vir sowat 10
minute totdat die kaas gesmelt het. Draai dit
gereeld sodat die kaas nie vasbrand nie.

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
daarvoor te huldig.
WAARDES
* Christenskap* Lojaliteit
* Verantwoordelikheid
* Integriteit * Eerlikheid * Diensbaarheid
* Verdraagsaamheid * Respek

Marie Fischer—7 Junie
Tienie van Niekerk—10 Junie
Gawie Wolmarans—11 Junie
Judith Cilliers—18 Junie
Nico Hatting - 24 Junie
Johnny Botha—4 Julie
Willie Coetzee—25 Julie
Hetta Botha—30 Julie
Johan Grobler—31 Julie
Ronnell Roos—3 Augustus

Huweliksherdenkings
Pierre en Susan—29 Junie
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n Boer maak ‘n plan!

‘

Bestuur maak planne

Seën asseblief hierdie heerlike voedsel aan
ons liggame?

So eet en kuier ons voort…..
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Almal maak gereed vir
Boekevat saam met Suid-Oos
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Ou Grapgat!!
VREEMDE FEITE

Vat so jou ROT!!

DIE VLERMUIS
Die vlermuis kom by die
grot ingevlieg met vars
bloed aan sy bek.
Die ander vlermuise
gaan mal, want hulle
wil ook daarvan hê.
Na 'n lang gesukkel vlieg
hulle almal agter hom aan
en kom te lande voor 'n
groot boom. "Sien julle
hierdie boom?" "Ja! Ja!"
skree die honger vlermuise
"Wel goed vir julle, want
ek het dit nie gesien nie!"

In die handel en wandel…
Ek wieier om aan enige
klub te bohoort wat my
as lid sal aanvaar.
Rondloper: Ek het ‘n
vreeslike griep opgedoen toe ek in iemand
se agterplaas geslaap en
vergeet het om die hek

* 'n Rot kan langer sonder
water leef as 'n kameel.
* Jou maag moet elke
twee weke 'n nuwe
slymlaag vervaardig om te
voorkom dat hy homself
verteer.
* Die kolletjie op die "i"
word 'n tittel genoem.
* 'n Rosyntjie wat in 'n glas
vol vars vonkelwyn gegooi
word, sal aanhou om op en
af in die glas te bons.
(Laat weet tog as een van
julle dit kan bevestig!)
* 'n Eend se kwaak eggo
nie. Niemand weet hoekom
nie.
* Donald Duck strokieprente was verban in Fin-

Definisie van kalorieë: dis
die Klein bliksempies wat
snags in jou hangkas kruip
en jou klere kleiner maak!
Na 10 jaar van huwelik
bars vrou uit in trane "Wat
nou?" vra haar man. "Jy's
nie meer bedagsaam nie!"
snik sy. "Miskien nie, maar
ons is darem snags saam!"
Die ATKV het beswaar
gemaak teen die woord

Die tekens van ware
VOLWASSENHEID

♣As jy en jou tande nie meer saam

♣ Jy doen afstand van al jou
slegte gewoontes en jy
voel nog steeds nie goed nie.

slaap nie.

♣ Jy kry uiteindelik jou kop

♣ As jy wakker word en jy lyk

reg ... en jou lyf begin
uitmekaar val.

soos die foto op jou rybewys.

♣ Jy wonder hoe jy oor die

♣ Om 'n "gelukkie" op te tel
beteken jy kry jou kar waar dit
geparkeer was.

♣

Dit neem langer om te rus as
om moeg te word.

muur kan wees as jy nie
eers kan onthou dat jy ooit boop dit was nie.

♣ Wanneer jy op vakansie is
en jou energie raak op

♣

Dit neem dubbel so lank om
die helfte so goed te lyk.

♣

Alles is seer, en dit wat nie
seer is nie, werk nie.

♣

Jy slaan jou tande in 'n steak
in ... en hul le bly daar.

poep. Die nuwe woord is
Broekhoesie.
Man aan sy vrou: "met
hoeveel mans het jy
geslaap?" Vrou: "net met
jou my liefie, met al die
ander was ek wakker!" en
dis hoe die bakleiery begin
het.
Ek lees nou net 'n artikel
oor die gevare van
sjokolade en kaaskoek.

Dit het my so ontstel dat ek
besluit het om NOOIT
weer te lees nie!

Gehoor van die vrou wat
haar trouvideo in rewind
kyk? Dis vir haar so
mooi as haar pa haar
terug vat, en haar man
loop stil-stil uit die kerk,
en vat sy hele familie
saam...

Twee blondines is besig om vir hulle „n houthuis aanmekaar te timmer. Die een is knaend besig
om spykers op te tel, na hulle te kyk en dan party weg te gooi en die ander te hou. “Vir wat
gooi jy so baie spykers weg?” vra haar maat. “Oor hulle verkeerd om is,” sê die eerste blondine, “hul koppe sit aan die verkeerde kant.” “Jou onnosel ding,” bits die tweede blondine,
„daardie spykers is vir die ander kant van die huis bedoel.”

toe te maak.
Blondine wat tevergeefs
probeer om haar huis
met haar sigaret oop te
sluit en dan haar fout
besef: Ag nee, genade,
dan het ek mos netnou

Die dominee besoek Israel en kom op ‘n skare af. “wat
gaan hier aan?’ vra hy. “Nee”, sê een ou. “Hier kom
nou-nou ‘n trop kamele met kaal meisies op verby.”
“o”, sê die dominee, “Dan wag ek maar—ek het nog
nooit ‘n regte kameel gesien nie….”

my sleutel gerook!
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Ons Trompettertjies!!

Beoordelaars

Ons sportmanne
Tonie & Bobbie

Onse Bolliemakers
“Die Kampkommandante”!!!!!
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Oupa se hande … so ietsie vir vadersdag!!

Maar die belangrikste is:
Dit sal hierdie hande
wees wat die HERE sal
vat en my in Sy koninkryk inlei.

“Sal ek ooit weer
na my hande op
dieselfde manier
kan kyk?

Ek sal nooit weer na my
hande op dieselfde manier
kan kyk nie!!

wat Oupa bedoel nie”. Oupa
het geglimlag en toe vertel hy
my „n storie:

Oupa, negentig jaar oud, het
daar op die stoepbankie gesit.
Hy het nie beweeg nie, sit net
daar met sy hoof geboeë en
hy staar na sy hande. Toe ek
langs hom gaan sit het hy niks
gesê of aangetoon dat hy van
my weet nie en hoe langer ek
gesit het hoe meer het ek
gewonder of alles reg was.
Na „n hele tyd se sit vra ek
hom toe of hy sleg voel en of
ek vir hom iets kan doen. Hy
lig sy hand op kyk na my en
glimlag “Nee”, sê hy, “ek voel
heel goed maar dankie dat jy
vra” sê hy in sy sterk
basstem.

“Gaan sit „n oomblik stil en
dink oor die paar hande wat
jy het, hoe hulle jou bedien
het deur die jare!. Hierdie
hande, redelik vol plooie,
gekrimp en swak. Dit was al
gereedskap wat ek gehad het
deur my lewe om daaraan vas
te hou, te gryp en te omarm.

“Ek wou Oupa nie steur nie,
maar oupa sit hier so doodstil
en staan na jou hande en ek
wou net seker maak alles is
reg”, verduidelik ek aan hom.
“Het jy al ooit na jou hande
gekyk?” vra hy: “Ek vra of hy
al regtig gekyk het?”

** Aan my vinger was my
troupand wat gewys het ek
was getroud met „n vrou vir
wie ek lief is.

Ek maak my hande stadig oop
en kyk stip na hulle. Ek draai
hulle om, palms na bo.

** Hulle het gebewe van
trots toe ek my dogter afgegee en haar sluier afgehaal
het met haar troue.

“Nee”, se ek “Ek het nog
nooit so ernstig na my hande
gekyk nie en ek weet ook nie

SPESIAAL VIR MOEDER
Op hierdie spesiale dag aan u gedenk,
Dank ek die Heer dat Hy Moeder vir my
nog ‘n jaar kon skenk.
Die jare is dalk nie meer so jonk,
Maar die wysheid, geduld en krag,
Is iets wat ek net kan leer, van U kan
vermag.
Dit voel soos gister, toe ek as kind,
My gemoedsrus, vrede en sekuriteit in U
arms kon vind.
Jy was altyd daar, gereed om iets te
doen,
‘n Traan te droog of ‘n eina reg te soen.
Ons is hier en U is daar,
DIE

** Hulle het kos in my mond
gesit en klere aan my lyf!
** Hulle het my veters vasgemaak en my skoene
aangetrek.
** Hulle was dom toe ek my
eerste kind by die hospitaal
kon vashou.

** Hulle het gebewe en
geskud toe ek my oorlede pa
uitgedra het na die begraafplaas.

** Hulle was baie dae taai,
vuil, nat vol olie en sement,
droog en rou.
** Baie dae, wanneer baie
goed nie regtig meer gewillig
is nie hou hierdie hande my
op sodat ek stadig op die bed
kan gaan lê en hou ek hulle
bymekaar as ek bid.
** Hierdie hande is die waarborg waar ek al was en die
genadeloosheid van die lewe.
** Maar die belangrikste is:
Dit sal hierdie hande wees
wat die HERE sal vat en my in
Sy koninkryk inlei.
** En met my hande sal hy
my optel aan SY sy en dan sal
ek hierdie hande gebruik om
Christus se gesig aan te raak.
Ek was verstom oor Oupa se
storie. As ek nou na my
hande kyk weet ek dat God
Oupa se hande gestreel het
en sal my hande ook streel en
toelaat dat ek SY gesig mag
aanraak.
Leef dan so day Hy jou hande
ook in Syne kan vat!

** Met hulle kon ek my gesig
verberg, my hare gekam, my

Meer as duisend kilometer uitmekaar
En die verlange word soms groot,
Na die kalmte van ‘n Moeder se skoot.
Vandag is ek getroud met kinders van my
eie,
En nou is Ouma daar vir kleinkinders se
tye.
En ek sien hoe hul ook die gemoedsrus
vind,
In Ouma se arms, dit is mos maar kind.
Ek bid U word vir nog ‘n jaar gespaar,
Sodat my kinders, soos ek, ook U liefde
kan ervaar.
En mag hulle ook die wysheid en
vreugde vind,
Nes ek, tot nou toe nog steeds U kind.
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gewas en skoongemaak het.

Dankie vir jare se geswoeg en
gesweet,
En ek wonder hoe U dit kon
regkry, ja net u sal weet.
Dankbaar is ek, dis nou als verby,
Dat U ook na jare, sielsrus kan kry.
As kind het U my die beste geleer,
Om my eie kinders ook die nodige liefde, respek
en erkenning te gee.
My belofte aan u is om dit te kan doen,
Ja, ook ‘n traan te droog of ‘n eina reg te soen.
Geniet hierdie dag, ek hoop daar’s nog veel,
Wat ons saam met Moeder en Ouma kan deel.
Die genade van my Heer is met U vandag,
Nog ‘n jaar lê voor, ek kan nie meer wag!

Ons gedenk hemelvaart...
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“Liewe Jesus” se briefie vir Sy kinders …..
Toe Ek op jou besluit het, was
daar soveel vrede, kalmte en
liefde in My hart. Ek het
geweet hoe jy gaan lyk, hoe
jou stem gaan klink en hoe jou
glimlag ander mense se harte
gaan verander—selfs toe jy
nog net „n gedagte was. Ek het
jou begin vorm in jou ma se
skoot. Jou vingerafdrukke
lyntjie vir lyntjie getrek en
geweet hierdie patroontjie op
jou vingertjies sal Ek nooit
weer herhaal nie. Ek maak nie
foute nie. Ek maak net mense
na My beeld, Toe die tyd reg
was het Ek jou volmaakte lyfie
in jou moeder se arms
neergelê. Ek het in jou ogies
gekyk, gestaar en geweet Ek
het „n besonderse mensie gemaak. Nog nooit het Ek daarna My oë van jou afgehaal nie.
Ek het jou gesien opgroei. In

die dag bewonder Ek jou en in
die aande sit Ek langs jou bed
en kyk hoe jy aan die slaap
raak. Soms het daar trane oor
jou wange gerol oor gebroke
verhoudings, verkeerde
besluite en soms sommer net
omdat jy soos „n mislukking
gevoel het. Daar was dae wat
jy seergekry het, dae wat mense jou nie verstaan het nie,
dae wat jy moedeloos was,
Dae wat pyn jou wou vernietig
het! Ek het saam met jou
gehuil. My hande gehou en jou
kosbare trane opgevang. Ek

ken seer, ek ken pyn. Daar was
self „n tyd wat mense my nie
verstaan het nie, My verneder
het, My verwerp het en aan „n
kruis vasgespyker het, daarom
weet Ek hoe jy voel. Daar was
dae wat jy deurmekaar gevoel het
en gewonder het, wat, waar en
hoekom. Ek wil net vandag vir
jou sê, nie een van die foute wat
jy gemaak het, het My onkant
gevang nie. Ek was nie verbaas
nie, Ek weet alles. Ek verstaan
alles. Ek sien alles. Ek kyk nie na
jou met oë wat oordeel nie. Ek
kyk na jou met oë van liefde en Ek
luister na jou met My hart, omdat
Ek „n God is wat uit liefde
bestaan. Soms het mense al „n
verkeerde prntjie van My vir jou
geskilder. Ek wil jou nie straf nie.
Ek ken jou beter as enige iemand
anders. EK IS LIEF VIR JOU!!

Psalm 51:8 Maar
U verwag
opregtheid diep
in ‘n mense se
hart: laat ek dan
diep in my
binneste weet
hoe U wil dat ek
moet lewe.

Nuttige Wenke
1. Die beste manier om iemand "terug te kry" is om te vergewe
2. Voed jou geloof en jou twyfel sal sterf van die honger.
3. Tensy jy die hele skepping kan skep in 5 dae, is dit miskien nie so 'n goeie idee om vir God voor te skryf nie.
4. Suksesvolle huwelike is nie om die regte persoon te vind nie maar om die regte persoon te wees.
5. As die Gras groener is aan die ander Kant van die draad, kan jy verseker wees die waterrekening is ook hoër.
6. Woede is 'n toestand waar die tong vinniger werk as die verstand.
7. Jy kan nie die verlede verander nie, maar jy kan die huidige ruïneer deur te bekommer oor die toekoms.
8. God gee altyd Sy beste aan hulle wat die keuse aan Hom oorlaat.
9. Alle mense glimlag in dieselfde taal.
10. 'n Drukkie is 'n groot geskenk! "One size fits all"!
11. Almal verdien om bemin te word.... Veral hulle wat dit nie verdien nie.
12. Die werklike maatstaf vir 'n man se rykdom is wat hy belê het in die lewe hierna.
13. Elke een het skoonheid maar nie almal sien dit nie.
14. Dank God vir wat jy het en VERTROU HOM vir wat jy benodig.
15. Indien jy jou hart vul met verwyte oor gister en bekommernisse van môre, het jy geen vandag om voor dankbaar
te wees nie.
16. Indien iemand iets slegs van jou sê, leef so dat niemand dit glo nie.
17. Geduld is die vermoë om jou "engine te laat idle" terwyl jy voel jy wil jou" gears strip".
18. Harde woorde breek nie bene nie maar wel harte.
19. Liefde word versterk deur saam deur konflik te werk.
20. Om uit die moeilikheid te kom, moet mens gewoonlik daardeur.
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Potjiekoswenner
Johan Bronkhorst

KAMPKOMMANDANTE
VAN DIE NAWEEK BY RUBY

TAFELWENNER
ANNELIN KORF

DIE
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