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Baie van ons sou baie graag die Presidente by Molenjeni wou bywoon, maar a.g.v. die afstand, kan 
ons ongelukkig nie hierdie byeenkoms bywoon nie. Tien huisgesinne het besluit om die binneland in 
te vaar en die naweek is toe by Middleton deurgebring. Middleton is op die roete tussen Cradock en 
Port Elizabeth, amper in die Matjiesfortein-formaat, en karavaners kan gerus hier oornag as hulle 
hierdie roete gebruik. 
 
Vrydagoggend het ons om 7-uur in Despatch se hoofstraat bymekaar gekom en nadat Jakkie ’n kort 
gebed gedoen het, het ons in die pad geval. Net buite Port Elizabeth het die reën en digte mis ons 
getref. Soos dit die gewoonte is, word Nanacha se padstal nie verby gery nie. Heerlike varsgebakte 
roosterkoek en ander versnaperinge vir die pad word gekoop. Teen 10-uur arriveer ons by Middleton. 
Nadat die woonwaens staan gemaak is, het die kostannie, Jakkie, haar kombuis onder ’n massiewe 
ou boom ingerig. Die nr. 14 pot is nader gesleep, die groentemesse en groente uitgehaal en daar is 
begin kook aan ’n ordentlike pot sop. Kort-kort het sommige bewoners van die woonwaens 
weggeraak en die koel weer gebruik om agterstallige slaap in te haal. Tydens Boekevat die aand, het 
ds. Braam Viviers, Oom Gert en Tannie Luzie Scheepers se skoonseun en leraar te Virginië, ’n 
paslike boodskap gebring om Goeie Vrydag mee af te sluit. 
 
Saterdag het die kampkommandant die inbetaling op ’n skitterende manier hanteer. Niks spesifieks is 
vir die dag  gereël nie. ’n Paar gesinne het Somerset-Oos gaan verken. Jakkie het aangehou neul by 
ons saam met haar na Riebeek-Oos, haar geboortedorp, toe te gaan. Sy was so opgewonde soos ’n 
tienjarige dogtertjie wat haar eerste soen gekry het en ons van elke boompie en blommetjie vertel. 
Een van ons Trekleiers, Pieter Retief, het ook mos naby die ou gehuggie gewoon. Die uwe het sy 
onderwysloopbaan ook op die ou dorpie begin. Selfs weer my eerste ou klaskamer na 33 jaar weer te 
siene gekry. Iets wat my opgeval het, was die feit dat daar in die 33 jaar nadat ek daar weg is, nie ’n 
enkele nuwe huis gebou is nie en dat die meeste van die bestaande geboue, erg verwaarloos het. 
Jakkie het vir ons Boekevat gehou en vir ons ’n pragtige boodskap gebring. ’n Paar van die manne 
het die “watergat” besoek en Richard het diep in die moeilikheid by Poppie beland omdat hy laat was 
vir Boekevat. 
 
Sondagoggend was ’n pragtige oggend en is die lug gevul met die pragtige klanke van Christelike 
musiek. Gou is die sleutel van die ou kerkie gaan haal en is dit gereed gemaak vir my eerste 
Nagmaal wat ons sou hou tydens ’n SAWA toer. Ds. Braam se boodskap en die gewyde oomblikke in 
die ou kerkie het ’n hele paar oë blink gelaat met trane. Dit was ’n wonderlike uur wat ek en ek glo 
almal wat daar was, met die Groot Meester kon deel. Wat ’n wonderlike belewenis was dit nie om in 
daardie intense uur, Nagmaal te kon vier, ’n eenkeer in ’n leeftyd gevoel. Sondagaand het Petro 
Slabbert vir ons Boekevat gehou. 
 
Maandagoggend het die hele groep ’n aangename “brunch” by die hotel gehad. Na ete het almal 
hulle woonwaens gehak en rustig huiswaarts gekeer. Deur die Vader se genade het almal hulle huise 
veilig bereik. 
 
Ek wil vir ieder en elk bedank wat die naweek ’n onvergeetlike ondervinding gemaak het. Aan julle 
wat nie daar was nie, julle het ŉ wonderlike naweek gemis. 

 

Izak Grobler      


