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Waar om aan te klop vir hulp
Wanneer jy hulp nodig het, blaai na Psalm 25 en let op wat
Dawid gedoen het:
1) Hy het geweet waarheen om te gaan. 'Ek rig my tot U,
Here.' Onlangs het 'n leser ons gevra om te bid vir 'n
familielid wat pas met fase vier kanker gediagnoseer is.
Hoe vinnig kan ons lewens nie verander nie! Waarheen
kan ons in sulke oomblikke draai? Na God toe. Hy word
deur baie name in die Skrif geken waarvan een JehovahRapha is - die Here wat genees. Hoe wonderlik is dit nie!
Sy Woord sê, 'Hy...genees al jou siektes' (Psalm 103:3 NLV).
By God is geen siekte ongeneeslik nie, wat beteken dat jy
vandag in vertroue na Hom toe kan gaan.
2) Hy het geweet Wie om te vertrou. 'Ek vertrou op U, my
God!..' (Psalm 25:2 NLV). 'n Man of vrou sonder God moet
self die rol van God in sy of haar lewe vervul. Dit mag dalk
doenbaar in die goeie tye wees, maar wat van
kwaadaardige selle, foutiewe hartkloppe, afdankings by
die werk of finansiële probleme? Na wie toe draai jy dan?
'Ek rig my tot U, Here.'
3) Hy het geweet hoe om te bid: 'Wys my, leer my, lei my.'
'Here, wys my die weg... leer my u paaie. Lei my deur u
waarheid... want U, o God is my redder...' (verse 4-5 NLV).
Die teoloog, Richard Foster, sê, 'Om te bid is om te
verander. Dit is die sentrale manier wat God gebruik om
ons te transformeer. As ons nie gewillig is om te verander
nie, sal ons gebed gou prysgee.' Het jy daaroor gebid?
Indien nie, gaan dadelik in God se teenwoordigheid in.
Dis waar jy die hulp sal kry wat jy nodig het.

Lei my in U
waarheid en leer
my, want U is die
God van my heil.

U verwag ek die
hele dag.

Psalm 25:5
BLADSY 2
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REDAKTEURSBRIEF
Clarise Steenkamp
Ons het dan net nou die dag by Summerwood ons jaar begin en nou is die
2018 Kerskamp al verby.
’n Begrip waarom alles omtrent draai. “Tyd is kosbaar”, “Tyd is geld”, “Moenie
my tyd mors nie”, “Tyd staan vir niemand stil nie”, so kan ons hulle maar
opnoem, die een gesegde na die ander en daar is hordes van hulle.
Wetenskaplike navorsing het bevind dat tyd relatief tot mens se ouderdom is,
met ander woorde hoe ouer jy word hoe vinniger gaan die tyd vir jou verby en
hoe jonger hoe stadiger. Dalk is dit die sielkundige effek daarvan. Hoe ouer jy
word, hoe meer besef jy dat daar minder jare oor is as wat daar was toe jy 7
jaar oud was. Jy besef dat daar nog so baie is wat jy wil doen, bereik, sien en
beleef.
Dit is belangrik dat ons tydperspektief kry. Dalk deur 'n weergawe van die
volgende praktiese projek aan te pak. Dalk is Sondag jou spesiale dag. Of
Vrydagaand, na ’n lang week op kantoor. Miskien kry jy elke week jou beste
vriendin vir middagete in ’n koffiewinkel naby jou werk. Wat dit ook al is – kies
die tyd wat vir jou besonders is. En kry ’n manier om daardie tyd, wat hopelik
nog oor is, te tel. Gebruik albasters, sente, klippies – net wat jy wil. Elke keer
wanneer jy dan iets uit jou bak uithaal, sê dankie vir daardie dag en besluit om
dit gate uit te geniet.
Op die dag wanneer jy jou laaste klippie of albaster uithaal, draai sommer die
proses om en gooi een op ’n slag terug. So sal jy kan sien met hoeveel ekstra
tyd jy geseën word. Die “Duisend albasters tyd”- manier help jou om letterlik te
sien wat jy het, en nie wat jy kort nie.

S.A.W.A. Groete!
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VOORSITTERS VERSLAG
Tjaart Snyman
Die somer is sommer met 'n "bang" hier, al word daar nog bietjie koue voorspel.
Ons het 'n suksesvolle Bestuurskamp en vergadering in September by Willows gehad.
Besprekingspunte was, onder andere, skeltaal by saamtrekke. Let asseblief op julle
taalgebruik.
Kleredrag by die AJV. Ons vra dat Bestuurslede volledige SAWA drag sal aanhê en sover
moontlik ons lede ook. Andersins, wees asseblief netjies geklee. Dit is 'n eenmalige
hoogtepunt van ons SAWA jaar en ons kan en moet trots voel om 'n lid van SAWA te wees.
Iets wat al holrug gery is en nogsteeds nie aan gehoor gegee word nie is dat lede vroegtydig
moet laat weet wie saamtrekke gaan bywoon.
Die Kongres was goed gereël deur dagbestuur en het baie goed afgeloop. Ek wil elkeen wat betrokke was by die
aanbied van die Kongres geluk wens want alles was 'n reuse sukses.
Ischke, Willie en Liana het Nasionale toekennings ontvang. Baie geluk weereens aan hulle. Geluk ook aan ons
gebiedsvoorsitter, Willem Nel, wat die SAWA Man van die jaar toekenning ontvang het.
Ons as SAWA Oos-Kaap dink ook aan Willem en sy familie met die afsterwe van sy moeder. Ons bid hulle sterkte toe.
Ons glo dat dit sommer baie goed gegaan met die Leerlinge en Studente se eindeksamens.
Baie geluk aan almal wat verkies is tot die leerlingraad van hulle onderskeie skole. Sterke aan die wat ook daar moet
leiding neem as Hoofleiers.
Clarise en Mario, baie geluk en sterkte met hierdie swangerskap van julle. Ons bid dat alles goed sal verloop.
'n Geseënde Kersfees en Voorspoedige 2019 word elkeen toegewens.
Rus goed uit en diegene wat oor die Feestyd op die pad gaan wees, wees asseblief versigtig en kom veilig terug.

S.A.W.A. Groete!
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Lief, Leed & Siek

Ons Lede presteer gereeld in verskeie velde, terwyl ander deur moeilike
tye gaan. Vind hier uit wie lief, leed of siekte het.

LIEF
Lize Strydom en Zelvonne Swanepoel is verkies tot die leerlingraad vir 2019
Stefanie Lambrechts het 'n brons medalje verower vir "Sparring" en "Combat Weapons" gedurende die
Taekwondo byeenkom in Potchefstroom
Cecile Meyer het die 28ste September 84 jaar oud geword.
Baie geluk aan elke Sawanant wat onlangs hul Voorstelling by die Kerk gehad het.
Ons hoop elke matriek Sawanant het hul onderskeie matriekafskeide sommer baie geniet.
Jean Schultz het 'n algehele vyfde plek behaal by die Provinsiale Spel Kompetisie.
Jean Schultz is verkies as lid van die O/12 EP Warriors span.
Frans en Liana Labuschagne het hul 40ste huweliksherdenking gevier.
Dore Weitz is verkies tot die skoolkoor.

SIEK

Marietjie Venter se chemo behandeling het
voortgeduur.
Pieter Venter het 'n ligte beroerte gehad.
Mario Weitz se skoonsuster, Talana Vosloo het
breinkanker.
Emsie du Plessis sukkel met haar knie.
Louis Swanepoel was in die hospitaal.
Adele Engelbrecht was in die hospitaal.
Peter van Rensburg het drie ribbes gebreek.
Martin Botha was in die hospitaal.
Sandra Fourie het 'n galblaas operasie ondergaan.
Johan Fourie het 'n stent inplanting ondergaan.

LEED
Ria Kapp se suster is oorlede.
Hannes de Beer is oorlede.
Jacques en Patrys Anker het hul aanstaande
kleinkind verloor.
Willem Nel se Ma is oorlede.

LEEF EENVOUDIG. DROOM GROOT. WEES DANKBAAR.
BLADSY 5
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Die 2018 AJV by Sitrusoewer was 'n reuse sukses. Dit was sommer baie
nat en waterstewel aankope het rekord hoogte getalle bereik. Heelwat
SITRUSOEWER (AJV)
waterwerke ingenieurs is ondek wat 'n perfekte watersloot stelsel kan
grawe, maar ons het die reën so bitter nodig dat ons dit met absolute
dankbaarheid verwelkom het.
Vir die lede wat gelukkig genoeg was om op die vakansie dag al te kon uitsleep, het ons het die
naweek afgeskop met 'n Vrouedag sjokolade fondue onder die lapa en die aand almal rustig saam
gebraai.
9 - 12 Augustus 2018

Saterdag het ons die dag afgeskop met 'n opvoedkundige rit op die trekker en sitrus gepluk. Die
middag was die AJV in groot getalle bygewoon en opgevolg met 'n smaaklike ete en kuier onder die
lapa.

BLADSY 6
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9 - 12 Augustus 2018

SITRUSOEWER (AJV)

Sondag het ons almal kerk toe gegaan en tyd saam met Sonja Herold en Tjokker deurgebring en
daarna rustig gekuier en almal veilig terug gesleep.

BLADSY 7
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WILLOWS BESTUURSKAMP
7 - 9 September 2018

Die wind het gewaai dat die biesies
bewe en die reën druppels het emmers
vol geval maar dit sit geensins die 2019
bestuurspan af nie.
Vrydag aand het almal met bedekte
hoofde en arms (Richard het maar sy
kortbroek aangehou) saamgebraai en
vroeg gaan inkruip.
Saterdagoggend vroeg het Mario
Steenkamp 60 km in die wind, reën en
hael gaan ry terwyl die
bestuursvergadering aan die gang was.
Die vergadering was 'n reuse sukses en
was vanselfsprekend opgevolg met die
heerlikste eetgoed.
Die res van die naweek het die bestuur
rustig tyd saam spandeer en gebraai.
Sommige lede op die span het so lekker
gebraai dat hulle sommer regdeur die
drom braai gebraai het en die kole
vinnig moes optel.
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CANNON ROCKS
21 - 24 September 2018

Soos gebruiklik, het die SAWA Oos-Kaap lede in spanning gewag vir 'n langnaweek om Canon Rocks te
besoek. Dit was 'n rustige naweek waar elkeen hul eie rigting kon ingaan. Van die lede het Boknes Strand, Port
Alfred en Kenton-on-Sea besoek terwyl ander tyd op die strand en om die kampvure saam met hulle gaste en
gesinne deurgebring het. Janko en Jana Stander kon dit ongelukkig nie maak nie naweek nie maar hulle Pa het vir
hulle tent opgeslaan by die huis om op te maak daarvoor.
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KONGRES

12 - 13 Oktober 2018

Die Kongres was goed gereël deur dagbestuur en het baie goed afgeloop. Ischke, Willie en Liana
het Nasionale toekennings ontvang. Baie geluk weereens aan hulle. Geluk ook aan ons
gebiedsvoorsitter, Willem Nel, wat die SAWA Man van die jaar toekenning ontvang het.
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WILLOWS
19 - 21 Oktober 2018

Soos tradisie by Willows dit meestal sal hê, is ons weer begroet met wind en reën Vrydag toe ons stuk
stuk opdaag vir lekker kamp. Ons begroet egter die reën met glimlagte want ons provinsie het dit so
bitter nodig op die oomblik.
Die res van die naweek was 'n rustige naweek waar elkeen kon gaan verken, visvang, rus, braai en
natuurlik 'n stukkie van die loodjie koek wat Charmaine en Spikkels gewen het, geniet.
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BOSKAMP, NATURES VOICE
19 - 21 Oktober 2018
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KERSKAMP, VAN STADENS
16 - 18 November 2018

Dit was weer tyd vir ons jaarlikse
kerskamp. Die senior burgers het
reeds vanaf die Donderdag
gekamp. Die res van die lede het
Vrydag deur die dag hul opwagting by
Van Stadens gemaak.
Vrydagaand is die inbetaling gedoen
waarna ek boekevat behartig het. Dit
was ‘n heerlike aand en
almal het lekker saamgekuier rondom
die braaivleis vure.
Saterdag was ‘n lieflike warm dag.
Daar is trapbootjies gery, sandduine
geklim en sommige het net
heerlik ontspan. Ons het begin met
die voorbereidings vir die dag. Om
twaalf uur het Esmerelde
Bradley boeresport met klein en groot
gedoen. Dit was groot pret. Oom
Tjaart en Liana het so bietjie
met eier op hul kop rondgeloop. Daar
is ook lekkergoedpakkies, koelddrank
en ‘n boekie met
kersstories vir die kinders uitgedeel.
Die kinders het kans gekry om hul
briefies vir kersvader te
skryf en te pos.

BLADSY 13

Oktober 2018 - Uitgawe 4

KERSKAMP, VAN STADENS
16 - 18 November 2018

Om half ses was dit boekevat waarna kersvader sy opwagting gemaak het. Die arme
man moes omtrent hardloop vir sy lewe toe die kinders hom gewaar. Die geskenke is uitgedeel en
elke kind het ‘n koelddrank en pragtige kolwyntjie gekry. Die kolwyntjie het tot ‘n verrassing in die
middel gehad.
Die senior burgers het ook elkeen hulle pakkies gekry. Na al die verrigtinge is daar
verder heerlik gekuier. Daar is rugby gekyk en die Springbokke het darem gewen.
Sondag oggend het ek die kersdiens behartig. Oom Tjaart het afgesluit en die plaatjies en
toekenings oorhandig. Na afloop van die diens het ons almal heerlik saam gekoek en tee. Sommige
lede het begin om op te pak terwyl ander nog eers lekker strand toe is en later gebraai het.
Baie dankie aan almal wat die kamp bygewoon het en bygedra het tot ‘n suksesvolle naweek. Baie
dankie ook aan almal wat ‘n bydra gelewer het vir die boeresport, senior burgers se pakkies en die
kinders se bederfies. Sonder julle sou al die dinge nie moontlik gewees het nie. Baie dankie vir tannie
Poppie vir die tent se uitsleep en ook aan almal wat gehelp het om die tent op en af te slaan.
Geseënde kersfees en voorspoed vir 2019. Die wat weggaan met vakansie moet asseblief veilig reis
en die wat tuis bly geniet die tyd saam met jul geliefdes.
- Ischke Lambrechts
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Hoenderpastei
op die Kole
BESTANDELE

1 Ui, gekap
2 Knoffelhuisies, gekap
45ml Olyfolie
1 Gaar hoender, gevlok van die bene af
250ml Vars Room
Sout en varsgemaalde swartpeper
2 400g Rolle blaardeeg
METODE
1. Verhit olyfolie in 'n
mediumgroot pot. Voeg
uie en knoffel by. Braai vir
sowat 3 - 5 minute.
2. Voeg hoender by en braai
vir nog 5 minute of tot die
room met die helfte
verminder het. Die
mengsel moet dik en
romerig lyk. Geur goed
met sout en peper.
3. Plaas een rol blaardeeg
op 'n skoon oppervlak.

BLADSY 15

4. Skep mengsel bo-op en
versprei eweredig. Los
omtrent 'n 2cm deegrand
rondom oop. Rol die
tweede rol blaardeeg booor. Druk die twee velle met
'n vurk aan mekaar vas.
5. Plaas die pastei in 'n skoon
toeklaprooster. Braai oor
medium-warm kole vir
sowat 15 - 20 minute per
kant of totdat dit heeltemal
goudbruin en gaar is.
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AANKONDIGINGS

2019

Kalender

Die elektroniese weergawe is binnekort
beskikbaar op die Oos-Kaap SAWA Facebook
blad.
Kontak Liana Labuschagne per whatsapp 072
873 3900 vir 'n harde kopie van die kalender.
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K is vir Kamp

JEUG BLAD

Vou jou eie Kersboksie

November
02 Ruan Hall
12 Janko Stander
26 Zelvoné Swanepoel

BLADSY 17

Desember
AprilAu
17 Tiaart
Fourie
28 Ruan Van Der Westhuizen
28 Doré Weitz
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SENIOR BURGER BLAD
KERSKAMP 15 - 18 NOVEMBER 2018

Almal het duim vasgehou vir goeie weer gedurende die naweek aangesien die PE omgewing
deurgeloop het onder verskeie storm sterk winde. Woensdag middag het Liana vir “Afgetrede”
Frans aangejaag en die pad aangedurf Van Stadens toe. Gelukkig het Pastoor Ashley se vroulief
dieselfde gedoen en was daar dus 2 “Senior Burgers’ en hul gades wat kon uitspan! Hulle was slim
en ook gelukkig om vroeg te ry en dus net met ‘n ligte, roer windjie kamp staan te maak!
Donderdag oggend het die res van die groep Seniors hulself vinnig tuisgemaak en begin ontspan.
Selfs ‘n sekere Volla met ‘n tent sleepwa het ook ge-arriveer. Manloos, maar Poppie was daar! Van
Stadens se bestuurderes het haar oor die groep ontferm, of miskien was dit Liana se gesmeek, en
die saal is beskikbaar gestel vir die middag se ete. Dit het Tersia se senuwees baie goed gedoen
want as die wind sy draai kom gooi het sou ‘n Gazebo beslis nie die beste oplossing vir skaduwee
wees nie. Claudette, haar dogter, het ook gejuig want nou is daar plek vir “bunting” want wat is ‘n
funksie nou sonder ‘n bietjie behangsels? Die span het gou ingespring en die tafels gereed gekry
terwyl al die eetgoed aanmekaar geslaan word in die kombuisie.
Frans het vroegmiddag gesorg vir vuur en Deon het gou die wors en sosaties gebraai sodat die
dames nie hoef te wag vir die mansmense wat alweer draai nie, of is dit eintlik andersom? Voor die
afgespreekte tyd van 16h00 het ons groepie van 13 Seniors, sommige met Gades, opgedaag met
stille opgewonde afwagting oor die ete. Die saal het lekker spasie gebied vir die 22 lede om
groepies te vorm by die tafels.
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SENIOR BURGER BLAD
Die ete is ge-open met ‘n verwelkoming deur Tersia en ‘n
tafel gebed deur Pastoor Ashley. Die ete het bestaan uit ‘n
vrolike houertjie pons, met of sonder skop, ‘n worsrol en
sosatie. Die slaai, noedel en pennie koper wortel was
bedien in ‘n houertjie om saam te neem as die vleis, of dalk
die nagereg. Dalkies ‘n te swaar las op die “bejaarde”
spysverteringstels geplaas. Vrolike kleure van borde met
slaai stokkies het die tafel verder versier. Die nagereg
houer het stukkies appel- en melktert met humming bird
koek gehuisves en mens kon dadelik sien wie ‘n soettand
het en wie dit later by die karavaan saam met ‘n koffietjie
wou gaan geniet.
Dankie Theo vir die wors, Hoosain van Simply Stainless
Steel se aankoop van Merino Slaghuis se sosaties en Craig
van Ibhayi Facilities Management se borgskap van sekere
geskenkies. Julle is waarlik ysters en dankie dat ‘n mens
altyd op julle knoppie kan druk!
Saterdag het die SB’s die Boeresport gade geslaan, hoefies
gespeel en lekker gelag saam met die ander lede. Na
boekevat het Tersia die SB’s verras met ‘n kerspakkie per
gesin. Die lede wat nie by die kamp was nie sal hulle pakkie
tuis ontvang. Johan Fourie was in die hospitaal vir toetse en
waarnemening en het reeds sy pakkie ontvang.
Ons wens al die Senior Burgers en hulle Gades ‘n
Geseënde Kersfees en ‘n voorspoedige en gesonde jaar
toe en sien uit om almal weer in Februarie 2019 by Van
Stadens rondom die kampvuur te sien. Wie weet, dalk het
iemand teen daai tyd verouder en kan nou ook ‘n Senior
Burger genoem word!
Senior Groete, Tersia
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BLOKKIESRAAISEL
Dwars
1 Oerplant op ons rugby-unie se
wapen
8. Plek in Ohangwena-streek
9. Kort vir ons nasionale teater
11. Dié “arts” sing “Hello Africa”
13. Dok se kort titel
14. Onderstebo gooi)
16. Gatkant se bly- of kuierplek
18. Sestig minute in hulle
20. Met te veel lewenslus
22. Op die ou ____
23. Grootste vasteland
24. Voor (verouderd)
28. Behoort aan
29. ____-perfeksie = 100%
30. Maand waarin ons Afrikadag vier
31. Restaurant op wiele
34. Altyd betroubaar

Af
1. Inwoners van Namibië se hoofstad
2. Kort vir Windhoek Express
3. Een artikel vir jou trollie
4. Dankie
5. Les van die rottang
6. Afgedankte SA polisiehoof
7. Nota
10. Plek vir die met krone én Jan Alleman
12. Borrels maak
14. ____ – kampioene sing dit vier keer
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15. Item om die naaktheid te bedek
17. Biologiese, geestelike
19. Safari’s
21. Jy kan dit dalk sonder ‘n spieël sien as
jy te slim raak. . .
25. As joune erken
26. Oliver ____ (Engelse akteur, 1938-99)
27. Rommelvoertuig
32. Kykkassie
33. In sak en ____
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Verjaarsdae

Desember

November

NOVEMBER & DESEMBER
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02 Wouter Steenkamp
03 Michele van der
Westhuizen
05 Jennifer Barnard
06 Elaine Hanekom

01 Louis Swanepoel
03 Theresa Willemse
04 Anton Claasen
05 Johan van Vuuren
06 Steven Jansen
17 Steve Lambrechts
18 Karen Knoetze
19 Elmar Steyn
20 Kallie Kaltenbrunn
26 Louis Botha
27 Poppie Heyman
27 Anton Knoetze
27 Mario Van Der Westhuizen
30 Ettiene Fourie
31 Werner Koen
31 Mariana Pozyn
31 Paul Stander

09 Andy Wait
12 Duppie du Plessis
22 Riana Pottas
25 Jason Bekker

LEDE INDELING

Oktober 2018 - Uitgawe 4

BLADSY 24

Oktober 2018 - Uitgawe 4

BLADSY 25

