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OORDENKING
Bron: Bybelgenootskap van Suid Afrika

Die krag van Gods woord
Hoe dikwels het jy al in die kerk gesit of jou Bybel gelees en
geweet dat die boodskap direk vir jou is? Wat was jou
reaksie? Johannes 4:50 handel oor een man se reaksie op die
woorde van Jesus.
Die volle storie word in Johannes 4:46-54 vertel. Jesus was in
Kana, sowat 40 kilometers vanaf Kapernaum, waar die
seuntjie van 'n regeringsamptenaar op sterwe gelê het. Sy pa
het van Jesus gehoor en hy het na Hom to gegaan. Hy het
Jesus gesmeek om na Kapernaum te gaan en sy seun te
genees.
Jesus sê vir hom: "Gaan maar huis toe, jou seun lewe."
Ware geloof verlang dat ons die krag van Gods woord sal
erken en ons daaraan sal onderwerp. Die
regeringsamptenaar glo Jesus en vertrek na sy huis. Dit is 'n
lang pad van Kana na Kapernaum en hy moet langs die pad
oornag. Die volgende dag kom sy werksmense hom
tegemoet en vertel hom die goeie nuus dat sy kind lewe en
besig is om te herstel. Hy vra toe presies wanneer hy begin
beter word het, en hulle antwoord hom: Gistermiddag
eenuur het die koors hom verlaat.
Die pa het toe besef dat dit op dieselfde oomblik was waarop
Jesus vir hom gesê het: "Jou seun lewe." Die Bybel vertel ons
dat hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom.
Ons kan baie uit hierdie gedeelte oor die krag van die woord
van God leer, wat vandag nog net so relevant is as toe. Die
Here werk steeds deur die krag van die woord. God praat
steeds met ons deur die Bybel.
Die Here is onveranderlik. Sy boodskap is dieselfde as wat
dit 2000 jaar gelede was. Hy is nog net so naby en toeganklik
aan almal wat in hulle nood tot Hom nader, net soos toe hy
'n seuntjie op 'n afstand van ongeveer 40 km weg genees het.
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'

Die man het
geglo wat
Jesus vir hom
gesê het, en
gegaan

Johannes 4:50
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REDAKTEURSBRIEF
Clarise Steenkamp
Ons bly in 'n deurmekaar land! Ek weet nie wat van ons kinders gaan word nie! Ek het
aansoek gedoen om Kanada toe te verhuis met my gesin. Die terme is al so deel van ons
lewens soos Ouma beskuit saam met koffie.
Ek ry werk toe en ek sien hoe beskadig betogers die splinternuwe geteerde pad. Ek ry
skaars 'n kilometer verder en sien hoe word 'n vrou se handsak van haar arm af gegryp.
Sy is waarskynlik nie eers polisie toe nie want ons het al moed opgegee en volg nie meer
die sake op nie. Wat is die punt in elk geval vra ons? Ek sien hoe hardloop 'n verlore,
brandmaer en honger mamma hond oor die pad op soek na voedsel en wonder of die
kleintjies nog leef en wat van hulle gaan word. Plastiek sakke is verstrengel in elke draad
en boom waar mens kyk.
Die radio nuus verkondig die Guptas se nuutste korrupsie saga aan en dat Zuma se
aanklag rondom die wapen transaksie weer ingestel word en voortgaan.
Skielik besef ek dat die omstandighede waarin ons onsself bevind sommer bitter vinnig
negatiewe emosies kan opwakker en dat my hele dag al klaar bederf is nog voor dit
werklik begin het. Ek skakel my denke af en aan soos wat ons met al ons toestelle maak
as daar tegniese probleme ontstaan en kyk weer na dieselfde pad deur dieselfde
voorrruit.
Die keer sien ek hoe die drywer van 'n taxi my voorkeur gee om te ry waar twee bane een
word met 'n vriendelike glimlag. Ek neem in hoe hard die metro werk daaraan om die pad
oppervlak vir ons mooi en aangenaam te maak. Ek sien hoe 'n jong skoolkind 'n
sukkelende ouma geduldig oor die hoofpad help en op die horison skyn die
allerpragtigste oggend son se warm strale ewe veel oor ryk en arm in ons land.
En die keer hoor ek oor die radio dat 'n Suid Afrikaans lugwaardin op 'n lang vlug 'n
uitgeputte mamma se baba op haar rug vasgemaak het sodat die mamma kon eet en rus
want dit is wat ons landsburgers vir mekaar doen sonder om twee keer te dink.
Liewe Sawanant, daar gaan altyd soet saam met die suur wees in ons land en lewens.
Kom ons stel ons denke op so radiogolf in, dat ons die mooi dinge saam met die
onaangename dinge inneem.

S.A.W.A. Groete!
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VOORSITTERS VERSLAG
Tjaart Snyman
Die eerste kwartaal is verby en die jaar is byna in sy helfte. Dit beteken dat ons
stadig kan gereed maak vir die winter. Gelukkig vir ons as mens, gaan ons nie in ‘n
winterslaap soos party diere en plante nie. Ons kan ons verlustig in die verandering
van die seisoene. Die Here het ons op ‘n wonderlike manier geskape. Laat ons Hom
daarvoor loof en alles om ons waardeer en geniet.
Paasnaweek was ‘n reuse sukses. Dankie aan almal wat betrokke was by die puik
reëlings. Ek glo dat elkeen wat daar was sal saamstem dat dit ‘n pragtige oord is.
Jammer dat dit so bietjie ver is, anders kon ons meer gereeld daar gaan uitspan.
Dankie aan die vriende wat van Oos-Londen by ons aangesluit het vir die naweek.
Dit was goed om saam met julle te kon kuier.
SAWA Oos-Kaap het nou soveel fietsryers dat ons kan dink aan ‘n volgende fietsry
kompetisie. Ons kan ook ons eie Ysterman,-vrou en -kind kompetisie hou. Wat dink
julle daarvan?
Nasionale Dagbestuur het hierdie jaar vleis wat uitgeloot word teen R50.00 vir bees en R15 vir vark per
lootjie. Ek hoop dat die lootjies goed sal verkoop.
Ek wil weereens noem dat ons lede asseblief vir die bestuur sal laat weet as hulle ‘n saamtrek gaan
bywoon. Die oorde vereis dit. Baie dankie aan die lede wat so getrou laat weet. Daar is oorde met net ‘n
beperkte aantal staanplekke tot ons beskikking omdat daar ander kampeerders is wat ook daar bespreek.
Asseblief mense, onthou net om julle SAWA kentekens van julle woonwa af te haal indien julle dit verkoop
of wanneer iemand dalk besluit om te bedank. Daar is al gevind dat woonwaens verkoop word met die
SAWA kenteken nog op en dan is die koper glad nie ‘n SAWA lid nie. Dit is ongelukkig onaanvaarbaar.
Geniet die saamtrekke en praat as iets julle pla of onduidelik is. Ek help graag waar ek kan, anders sal ek
die nodige inligting inwin.
Tot volgende keer.
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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

Anton en Theresa
Willemse het aan die
Cape Town Cycle Tour
deelgeneem

Stefanie Lambrechts
het deelgeneem aan die
Iron kids kompetisie.

Steven en Stefanie Lambrechts, Mario
Steenkamp en Lindie Stander het deelgeneem
aan die Nanaga hardloop en MTB kompetisie.

Alida Steynberg ontvang
die wenner van die jaar
toekennning vir die
Distribusie Kategorie by 'n
Gala geleentheid in
Kaapstad

Elsabé Pattinson het
weer Ouma geword.

SIEK
Judie Botha het vir 'n galblaas operasie
gegaan.
Pieter Venter het 'n operasie aan sy
gesig ondergaan.
Andre Jonker se Pa is gediagnoseer
met Parkinsons.
Johan Gouws was in 'n ongeluk. Sy
regter been het baie seer gekry.

Stefanie Lambrechts het deelgeneem aan
die ATKV redenaarskompetisie
Lize Strydom is toegeken met 'n swartbaadjie vir
haar uitsorderlike prestasie in hokkie.

LEED
Theo Engelbrecht se Ma is oorlede.
René Botha se Pa is oorlede.

LEEF EENVOUDIG. DROOM GROOT. WEES DANKBAAR.
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2 - 4 Maart 2018

GAMTOOS 100+

Dit was hierdie jaar SAWA Oos-Kaap se beurt om
die 100+ aan te bied. Ons het op Gamtoos Ferry
besluit aangesien dit altyd heerlik is om daar te
kamp en Jeffreysbaai net om die draai is indien
die mense bietjie wil uitgaan.
Liana en Frans is reeds Donderdag na die kamp
toe om die lede van Klein Karoo wat vroeg gekom
het te ontvang. Dit het lekker gereën, maar dit
keer mos nie die kampers om lekker te kuier nie.
Vrydag het die res van die gevolg by hulle
aangesluit. Ons gebiedsvoorsitter, Willem Nel,
het boekevat behartig, waarna daar heerlike
worsbroodjies geëet is. Dit het weereens gereën.
Daar is lekker musiek geluister en onder die
SAWA tent gekuier.
Saterdag het elkeen hul eie gang gegaan. Dit het
weer gereën en tussen die reën deur het ons
drama met die vlieë gehad. Maar ons laat ons
mos nie so maklik afsit nie. Saterdagmiddag is
die tent in gereedheid gebring vir die 100+
funksie. Saterdagaand om ses uur was dit
boekevat waarna die 100+ funksie begin het.
Daar was sjerrie as ‘n verwelkomings drankie en
‘n heerlike souttertjie vir voorgereg.
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2 - 4 Maart 2018

Steve Lambrechts het vir ons liedjies gespeel en die mense
moes raai wat die liedjie se naam asook die sanger was. Die
hoofgereg was heerlike hoender-, groente- en beespotte
wat deur oom Tjaart gemaak is. Dit is bedien saam met
samp, koring en rys. Die ete is afgesluit met koekstruif as
poeding.
Denzil en Fransie Strydom van streek Strelitzia het die
prys gewen vir die bes gekleede paartjie. Die Lambrechts
gesin was die babas van die 100+. Dit was ‘n heerlike aand
van lekker lag en kuier.
Sondag het Johan van Vuuren vir ons boekevat gedoen
waarna ons lekker koek en koffie geniet het. Die lede het
maar begin om op te pak om die tog terug huis toe aan te
durf. Dit was ‘n baie suksesvolle kamp. Baie dankie aan al
die bestuurslede vir jul harde werk asook nie-bestuurslede
wat gehelp het om van die kamp ‘n sukses te maak. Sonder
julle hulp sou dit definitief nie ‘n sukses gewees het nie.
Baie dankie ook aan almal wat donasies gegee het asook op
en af gery het om goed op te tel en na die kamp te vervoer.
Ek wil nie name noem nie, want ek is bang ek los iemand
uit. Ons sien uit na die 100+ wat volgende jaar deur
Strelitzia aangebied gaan word.

Veilig sleep. Tot volgende keer.
- Ischke Lambrechts
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VAN STADENS

16 - 18 Maart 2018

Wat 'n fantastiese oord en groep mense om die eerste kamp van
Herfs, 2018 mee af te skop. Ons kon eenvoudig nie vir beter vra
nie!
Dit was 'n rustige naweek waar ons knus en gereeld om die braai
gekuier het en by mekaar ingeloer het om op te vang en sommer
net lekker te gesels.
Daar was sonskyn, pannekoek, hope vars lug en 'n opelug
kerkdiens onder die allerpragtige, meerjarige boom. Ons was ook
gelukkig genoeg om saam met ons nuwe lede hul aansluiting te
vier.
Baie van die sportiewe lede het die geleentheid aangegryp om the
hardloop en fiets te ry in die jaarlikse Lake Farm liefdadigheid
kompetisie. Van Stadens is dan net 'n klipgooi van Lake Farm af,
wat deelname net nog meer aantreklik gemaak het.

Craig, Esmerelde &
Joshua
10 Streek Kampe
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Mario & Clarise
25 Algemene Kampe

Willie en Jackie
220 Streek Kampe

Steven, Elani en Kelly Jansen
word voorgestel as nuwe lede
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GREEN FOUNTAIN

30 Maart tot 2 April 2018

Die Paasnaweek kamp die jaar was n nuwe ervaring
vir die wat nog nie daar gekamp het nie.
Sommige lede het alreeds die Donderdag uitgegaan
na Green Fountain. Dit het omtrent lekker gereën
.Die ander lede het Vrydagoggend stuk stuk
opgedaag.
Boekevat is Vrydagaand deur Duppie behartig. Daar
is lekker saam gekuier deur die loop van die dag
onder mekaar.
Saterdag het elkeen sy eie koers gekies. Party was
na Bathurst om te gaan kyk na die groot pynappel.
Dit was weereens vier seisoene in een dag. Elke dag
het elkeen sy eie rigting gegaan om die plekke
rondom Port Alfred te verken.
Annamarie Swwanepoel het Saterdagaand die
boekevat behartig.
Sondagoggend het Jakkie Barnardo vir ons n
pragtige boodskap gelewer oor hoekom ons
paasnaweek hou.

Louis & Annamarie
10 Streek Kampe

Deon & Tersia
20 Streek Kampe

Duppie & Emsie
60 Streek Kampe

Die kinders het na afloop van die boodskap begin
om paaseiers te soek. Altyd iets om na uit te sien vir
die kinders en die gesiggies as hulle n paaseier
kry.Die vure het weer hoog gebrand en die potte
het geprut. Daar is omtrent lekker gekuier die
Sondag.
Maandag was natuurlik nou nie so na wense nie,
maar daar moet gewerk word so tussen die kampe
deur.
Wat n lieflike naweek was dit nie met die reëntjie
wat so kort kort val.
Dankie aan ieder en elk wat deel was van die kamp.
- Richard
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Lambrechts Gesin
70 Streek Kampe

Ben & Marie
210 Streek Kampe

Tjaart & Nelia
220 Streek Kampe

Tinus en Yvonne
Bower word
voorgestel as nuwe
lede
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Eet met die hand
Lam Ribbetjies op
die kole
BESTANDELE

1 - 2 kg Lam rib
1 Ui, baie fyn gekap
1/4 Koppie olyfolie
1/2 Koppie suurlemoensap
4 Eetlepels heuning
3 Knoffelhuisies, gekneus
1/2 teelepel fyn gemmer
1 teelepel droë roosmaryn
Sout en peper na smaak

METODE

1. Meng al die bestanddele
saam. Gooi oor die ribbes en
marineer vir ongeveer 2 ure.
2. Steek 'n lekker braaivleis
vuur aan en wag tot die kole
goed gloei.
3. Plaas die ribbes op die
rooster oor die warm kole vir
sowat 15 - 20 minute met die
bene kant na onder.
BLADSY 10

4. Draai die ribbes om en
smeer met die marinade.
5. Herhaal die proses tot die
ribbes goudbruin en gaar is.
6. Geur met sout en peper na
smaak.
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AANKONDIGINGS

2018

Kalender

Die elektroniese weergawe is beskikbaar op
die Oos-Kaap SAWA Facebook blad sowel as
op www.sawa.org.za. Kontak Liana
Labuschagne per whatsapp 072 873 3900 vir
'n harde kopie van die kalender.
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ADVERTENSIES
Adverteer jou Kamptoerusting
Daar is baie van ons lede wat met ekstra kamp toerusting opgeskeep sit of dalk iets soos
'n "add-a-room"nodig het.
Kontak asb. vir Clarise Steenkamp per epos clarise.kruger@ms-it.co.za of per whatsapp
083 5000 903 om jul advertensies in die Wapad en op Facebook te plaas.

2 NUWE "SPIDER" KAMP
STOELE (100 KG)
R400
Willie Conradie
Sel: 082 058 8685

JACQUES SWANEPOEL
Is op soek na 'n "Jockey Wheel" in
enige toestand.

ELLIES KAMP DSTV
SATELLIET SKOTTEL
(IS BY 2 KAMPE GEBRUIK)
R500
Mario Steenkamp
Sel: 082 297 6984
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K is vir Kamp

Iets vir
die Tieners

Iets vir die
Kleuters

JEUG BLAD

Mei
07 Munro Van Aardt
24 Anri Knoetze
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April
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SENIOR BURGER BLAD
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BLOKKIESRAAISEL

Dwars
1 Derhalwe (3)
4 Verskroei (5)
7 Erg baie (6)
10 Kroonblaarloos (7)
12 Varkras (8)
14 Inhou (2)
15 Somervrug (4)
16 Klooster (4)
17 Seevoël (3)
19 Konfoor (3)
21 Opdringerig (4)
23 Geldloos (3)
24 Briofiet (3)
25 Hardehout (4)
26 Delfstowwe (5)
27 Nabye (6)
28 Afbuig (4)
30 Verby (2)
31 Voor (6)
32 Toor (4)

Af
1 Omtol (6)
2 Knolgewas (2)
3 Saamtrek (5)
5 Wisselbak (6)
6 Beloniet (12)
8 Eienaardige (4)
9 Dwarshout (5)
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11 Plaasinstrumente (2)
13 Illumineer (5)
14 Eendrag (8)
18 Waardevol (7)
20 Selfsugtig (7)
22 Nuweling (6)
29 Woema (2)
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Verjaarsdae

Junie

Mei

MAART & APRIL
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02 Isabella Bezuidenhout
07 Rika Muller
08 Elria Stanford
08 Leonara Moggee
16 Tarryn Momberg
18 Madelyne Victor
19 Marguerite Vermeulen

04 Casper Jerling
06 Liana Labuschagne
09 Tinus Bower
10 Vanessa Rens
14 Wilna Noack
19 Gert Scheepers
20 Nelia Snyman
21 Zeldri Strydom
23 Theo Pozyn
24 Peter van Rensburg
25 Elani Jansen
26 Gerrie Rens
29 Pieter Venter
30 Deon Le Roux

20 Jan Hugo
22 Steven Meyer
23 Theo Engelbrecht
23 Tommy Hall
29 Sybrand Strydom
31 Tanyia Hugo
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LEDE INDELING
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