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OORDENKING
Bron: Finesse 4:12 Meisie

Die glans van die
son is anders as

Alles pas nie in 'n boks nie
Wat beteken dit om jou vriendin, vriend, ouers,
broer en suster te aanvaar en lief te hê? Eenvoudig,
gee jou totaal oor aan die feit dat elkeen presies soos
jy ook deur ons hemelse Maker geskep is. Hoe hulle
deur die wêreld geslyp en seergemaak word,
verander hulle natuurlik ook elke dag.
Kom ek vra jou so: Kan jy jouself, die sterreruim en
die wêreld om jou ten volle verwerk, verstaan en in
’n figuurlike boks sit?
Die antwoord is natuurlik: Nee, en nogmaals nee!
Hoekom oordeel ons dan so maklik en probeer ons
ons maats ook in ’n boks druk om hulle te aanvaar en
verstaan?
Ek weet jou eerste gedagte gaan wees: Maar Sannie
is verslaaf aan rook. Bennie is gay. Kallie aanbid geld,
en mens mag nie afgode hê nie. So, ek mag hulle
oordeel, of hoe?
Dis hoe hierdie boks idee werk. As jy nie kan
verstaan hoekom iemand nie soos jy is nie, dan
beteken dit die konsep is te groot vir jou boks. Dus
moet ons daai boksies groter maak om hulle te
verstaan.
Dis hoekom ek altyd sê: Moenie eens probeer om
alles in ’n boks te prop nie. Breek eerder die bokse
oop.
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die van die maan
of die van die
sterre. Ook verskil
die een ster se
glans van die
ander.

1 Korintiërs 15:41
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REDAKTEURSBRIEF
Clarise Steenkamp
Het julle die algehele maansverduistering op Vrydag, 27 Julie gesien?
'n Maanverduistering vind plaas wanneer die maan direk agter die aarde in sy
skaduwee inbeweeg. Dit kan net gebeur as die son, Aarde en maan in 'n reguit
of byna reguit lyn is met die Aarde in die middel - dus net met volmaan.
Die maan is ongeveer 384 400 km van die aarde af. Ons sien die maan deur
verskeie atmosfeer lae, naamlik die troposfeer, stratosfeer, Mesosfeer,
Termosfeer en uiteindelik die Eksosfeer, wat eintlik maar net 10 000 km ver is
in vegelyking met die afstand maan toe.
Elke planeet in die aarde se sonnestelsel kan langs mekaar in die afstand
tussen die aarde en die maan geplaas word. En tog is die stelsel wat ek nounet
beskryf het net 'n koppiespeld grootte van die heelal.
Vir die mensdom is dit na aan onmoontlik om die heelal se wiskunde te doen
maar tog het God al die mates van die aarde en die posisie daarvan in die
sterreruim uitgewerk gedurende sy skepping, net soos wat hy die som van elke
haar op elke persoon se hoof ken.
Liewe Sawanant, is dit nie gerusstellend om te weet dat ons God wat sonder
moeite beheer het oor die heelal en alles in dit, ook in beheer is van ons lewens
en soos die maan, 24 uur 'n dag daar is vir ons nie?

S.A.W.A. Groete!
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VOORSITTERS VERSLAG
Tjaart Snyman
Met die winter se laaste stuiptrekking weet ons dat die lente oppad is. Ons is
dankbaar vir die bietjie reën wat geval het en so sien ons die groenigheid wat weer 'n
verskyning maak.
Ons AJV is weer op die hande en dit beteken nog 'n SAWA jaar loop ten einde.
Die lede wat hierdie jaar die wintertoer meegemaak het het kon darem so bietjie
sneeu sien met ons uitstappie na Hogsback. Die koue het ook sy tande baie skerp
ingeslaan. Baie dankie aan elke toerlid wat so mooi saamgewerk het om alles glad te
laat verloop. Baie dankie aan Ischke ook vir jou hulp met die reëlings.
Ons dink aan ons lede wat nog siek is en is ook dankbaar vir beterskap. Dink
asseblief in julle gebede aan die lede wat ernstig siek is en ook aan hulle wat chemo
ontvang. Om gesond te kan wees is 'n gawe wat ons nie as vanselfsprekend moet
aanvaar nie. Dit is 'n geskenk van ons Hemelse Vader.
Tannie Cecile Meyer het ook op die stadium gekom waar sy haar woonwa verkoop het en nie meer saam
met ons kan kamp nie. Ons is dankbaar vir al die jare wat sy so vrou alleen gesleep het en sy het selfs 'n
paar keer toere ook meegemaak. Ons hoop sy sal darem vir ons kom kuier. Tannie Cecile, ons gaan jou
mis!
Ons vorige Redaktrise van die Wapad, Elzaan le Roux gaan eersdaags vir twee jaar in Hong Kong werk.
Ons wens haar voorspoed toe en glo sy gaan 'n groot sukses daarvan maak.
Baie welkom aan ons nuwe lede. Ons glo julle sal gou inpas by ons.
Baie dankie aan die bestuur vir al die reëlings met die AJV.
Tot volgende keer.

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
Cecile Meyer groet ons na 22 jaar van kamp.
By die Kunstefees het Ilani Lambrechts Goud vir voordrag ontvang en Ilani se groep het Goud ontvang vir
die klaskompetisie in die Hip Hop seksie.
Stefanie Lambrechts het Silwer vir klavier in musiek, Goud vir voordrag en Goud vir sang ontvang.
Stefanie Lambrechts het gedurende die Taekwondo toernooi Goud vir Sparring en Silwer vir Patterns
verower.
Janko Stander het sy eerste Springbok geskiet.
Baie geluk aan ons Sawanante wat die Comrades voltooi het. Ds. Rudi v Tonder en Terray Newcombe.
Migel van Tonder het Pca Port Elizabeth in die junior muscle model kompetisie gewen.

SIEK
Marietjie Venter het begin met chemo
behandeling.
Bettie Venter het haar gewrig gebreek.
Hannes de Beer is in baie pyn en dit
gaan nie goed met sy gesondheid nie.
Alna Steenkamp het weer toetse
ondergaan.
Johan Fourie het goeie nuus gekry. Sy
PSA telling is af van 1.6 na 0.04.

LEED
Bennie Simms (Oud Lid) is oorlede.
Tinus Bower se broer is oorlede.
Anton Claasen se Ma is oorlede.

LEEF EENVOUDIG. DROOM GROOT. WEES DANKBAAR.
BLADSY 5
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27 April - 1 Maart 2018

KEURBOOMS
Dit is alweer einde April 2018 en tyd vir ons jaarlikse
gebiedsaamtrek by Keurbooms Lagoon in Plettenbergbaai
tydens die lekker laa-ang naweek.
Van die begin af heers daar ‘n feestelike atmosfeer met die
heerlike herfsweer wat dit moontlik maak vir lede om saam
te kom en te kuier. Veral is dit lekker om weer ‘n slag die
bedrywighede en “geraas” van jong kinders te hoor. Dankie
aan Oos-Kaap se jonger lede wat ons ander twee streke
(Klein-Karoo en Strelitzia) daaraan herinner het dat daar
werklik nog baie kinders en jeug binne SAWA is.
Vrydagmiddag verkoop streek Strelitzia jaffels vir
middagete. Vrydag laatmiddag bak streek Klein-Karoo ‘n
klompie pannekoeke net om seker te maak die resep en
deeg is reg vir Saterdagoggend se verkope.
Saterdag oggend benut meeste van die lede om die
omgewing te verken. Deon le Roux van streek Oos-Kaap
besoek die plaasmark by Hawkerville en ondersteun die
plaaslike gemeenskap se regstellende aankope toe daar in
sy bakkie ingebreek word en ondermeer hulle duur
kameras gesteel word. Die middag vieruur is die
pannekoek- en poedingspanne van Klein-Karoo en OosKaap slaggereed en word daar fluks gebak en verkoop.
Sondagoggend neem pastoor Ashley Bradley van streek
Oos-Kaap die oggend erediens waar.
Snitte geleen uit Willem Nel se 2018
Gebiedsaamtrek Opsomming.
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JEFFREYS BAAI
18 - 20 Mei 2018

Na 'n paar jaar wat SAWA Oos-Kaap nie op Jeffreys baai gaan kamp het nie, het ons besluit om dit weer 'n kans te
gee en wat 'n aangename naweek was dit nie. Dit was net 'n rus naweek en elkeen kon kom en gaan soos hulle
wou. Ons was 25 Karavane waarvan 4 gaste was.
Patrys Anker het Vrydagaand boekevat gehou en daarna het die vure hoog gebrand. Hoe mooi is dit nie om die
stemme van kinders te hoor wat lag en speel nie?
Saterdag het 'n paar van ons lede Gin en Bier gaan proe in die dorp. Die ander het soos gewoonlik die
winkelsentrum besoek of lekker rustig op die strand gaan stap. Die vissermanne het soos gewoonlik probeer
visvang, maar 'n byt was daar ongelukkig nie.
Saterdagaand het Ds. Rudi vir ons boekevat gehou en weereens het almal in groepe lekker saam gekuier om die
vure.
Sondagoggend het Ds. Rudi vir ons n pragtige boodskap in die opelug gelewer, met druppels wat net net wil val.
Ons het so gehoop vir reën want dit het so belowend voorgekom. Van die lede het vinnig na die diens opgepak,
want wie wil nou met nat tente huis toe gaan? So het dit toe nooit gereën nie. Die oorblywende lede het nog gaan
vis koop en lekker saam gekuier tot laat die middag. Hier op Jeffreysbaai gaan SAWA Oos-Kaap defnitief weer
volgende jaar n draai maak.
- Liana Labuschagne
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KAROO TOT KUS WINTERTOER
30 Junie tot 7 Julie 2018

Is dit alweer sulke tyd? Waar sal ons hierdie jaar die koue en die sneeu gaan soek? Kom ons begin in die Karoo.

Saterdag
Half nege vertrek 16 opgewonde woonwaens met hulle inwoners vanaf Nanaga met roosterkoeke in die hande die
binneland in. Deon verjaar en ons word bederf met ons eie partytjie eetgoed boks. Nelia open die toer vir ons met
Boekevat. En so begin die wiele sing die lang pad in. By Kookhuis stop ons om gou die nodige draaie te loop en dan is
dit Cradock vir die laaste stop voor die grondpad aangedurf word. Uiteindelik kom ons by ons bestemming aan en die
kring word gevorm by Sanctuary Estate. Daar word sommer vars Karoo lam gekoop by die boer. Patrys hou later die
boekevat en toe moet ons vuur maak, want die koue kruip nader. Later kruip ons gelukkig tussen warm beddegoed in.
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KAROO TOT KUS WINTERTOER
30 Junie tot 7 Julie 2018

Sondag
Is die diere swart met wit strepe of wit met swart strepe? Ons gaan besoek die Pyjama donkies op ‘n lieflike warm dag.
Ons is gelukkig en sien heelwat diere in hulle eie veilige omgewing. Sommiges is self so gelukkig om die koning van
die oerwoud ook te sien. Party hou piekniek en braai ‘n worsie, ander sit aan vir ‘n heerlike ete by die restaurant. En
toe begin die wind waai. Is Cradock dan Despatch se tweelingdorp met al die wind? Nadat Liana vir ons Boekevat
gehou het, brand die vure hoog en almal geniet die stilte van die natuur. Dankie tog vir warm komberse om die nag in
te gaan. En die wind waai en die wind waai selfs afdakkies vinnig af. Maar ons is veilig.

Maandag
En toe kom die koue. Almal roer maar stadig en die wind waai die koue al hoe nader. Cradock en besienswaardighede
word besoek en almal geniet die koue iewers rond. Toe word die groot pot op die vuur gesit en die vleis begin dans in
die hitte. Gou gou is al die groente geskil en spoedig kook die pot. Vars karoo vleis, pekaneute en grenadella sap word
vinnig tussen almal gesmous. Annemarie hou vir ons die Boekevat en toe word daar gesmul met samp, koring, rys en
natuurlik baie vleis. Dit is ampetelik nul grade celcius terwyl ons eet. Die kinders kry elkeen ‘n gelukspakkie en
gelukkige trekking word gedoen. Mooi pryse word uitgedeel. Dankie aan die borge!! Diegene wat vir die eerste keer
toer, se kele word amptelik welkom geheet met die blink glasies!!! Dis koud, ja dis koud. Dit sneeu oral rondom ons.
Dit is amptelik nul grade buite terwyl ons aan die potjie smul. En toe raak dit stil, doodstil soos almal vir oulaas op
Cradock kuier rondom ‘n vuurtjie of sommiges in die warm bed.
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KAROO TOT KUS WINTERTOER
30 Junie tot 7 Julie 2018

Dinsdag
Minus sewe is ook nie vir almal bedoel nie, maar pak moet ons pak en ry moet ons ry. Ischke hou Boekevat toe ons almal
uit die park uit is en toe pak ons die pad aan. By Bedford rek ons vinnig bene en toe is dit Adelaide toe. Daar word ons
bederf met ‘n heerlike ontbyt by die ouetehuis. En was dit nou nie nie lekker nie!. Ons loer net so vinnig na die enkele
winkels en die pragtige kerk. Die Engelse kan maar spog met hulle kattedrale. Ons het net sulke pragtige kerkgeboue.
En toe ry ons sirkels en draaie en verkeerd en lang pad en weer sirkels. Later kom ons darem by ‘n park aan, maar dis
die verkeerde een! Weer is dit sirkels en draaie en toe kom ons by ons eindbestemming aan. In die skemer lyk dit baie
oulik. Ons kuier om die vure tot die warm bedjies ons teen ons sin roep!!
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KAROO TOT KUS WINTERTOER
30 Junie tot 7 Julie 2018
Woensdag
‘n Pragtige dag begroet ons so tussen die bome deur. Die kinders begin sommer al vroeg vroeg hulle geniet op die
trampolien. So lekker om te sien dat hulle ook die toer geniet. Sommiges se opblaasboot word ter water gelaat en toe
word daar geroei en selfs gestoei om verder te vaar. Oos-Londen se besienswaardighede word besoek en elkeen
geniet die dag so tussen verdwaal en rondry. Die dieretuin bly steeds gewild asook die see en ander plekke. Die
eetplekke bly ook nie agter nie. Ons word ook bederf met bier – dankie aan ons borg!!! Ischke sluit die dag vir ons af
met Boekevat en ‘n aand kan nie afgesluit word sonder groot vure nie. En toe is dit katels toe.

Donderdag
Hogsback hier kom SAWA! Gelukkig is daar nog so bietjie sneeu om in te baljaar en al die oulike plekkies word
besoek. Dis ry en kyk en speel en lag en ry. Gelukkig kom almal weer veilig by die kampterrein aan. Diegene wat nie
so ver gery het nie, het weer die grootste Spar gaan besoek. Dis nou ‘n geval van as jy dit nie daar kry nie, is daar nog
nie so ‘n ding nie. En toe word die roosterkoeke vinnig vuur toe gebring en die maalvleis sing in die pot. Saam met
mielies en bone word die aandmaal geniet. Ischke hou Boekevat en toe smul almal heerlik saam. Komplimente aan
die kokke!! Die vure brand en die kinders spring heerlik op die trampolien en die vure brand nog hoog. Gaan ‘n week
dan so vinnig verby?
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KAROO TOT KUS WINTERTOER
30 Junie tot 7 Julie 2018
Vrydag
Weereens ‘n pragtige dag wat ons begroet. Almal ry maar draaie in die omgewing en kyk wat nog vir oulaas gesien
kan word. Later word die vure aangesteek en die vrouens sorg vir slaai en brood. Andre en Driekie Strampe kom
kuier vir ons. Doepie hou die Boekevat en ons toerleiers word bedank vir die heerlike toer. Die laaste gelukkige
trekking word gedoen en toe kuier almal vir oulaas lekker saam om die vure. Ja, dit is die laaste aand van die toer en
almal het baie om oor te dink en na te dink. Die kinders wil skielik almal leer brei. So die stokke en wol word nader
gesleep en hulle word so bietjie touwys gemaak. En toe is die woonwaens sover as moontlik gepak.

Saterdag
En so kom die heerlike week tot ‘n einde. Elke woonwa kry weer sy regte hak en die voertuie kom in rat. Daar is drie
gesinne wat agterbly, maar die res pak die tog huis toe aan nadat Deon die Boekevat gehou het. Stil ry elkeen terug met
baie om te herkou. By Green fountain draai nog twee gesinne af vir ‘n ekstra nag. Sommiges kou ietsie by Port Alfred en
daar word ook nog vir oulaas by die padstal die laaste toergeldjies uitgegee. Dankbaar kom almal veilig tuis. Wat ‘n
voorreg en tonne genade.

Ons opregte dank aan ons toerleiers en die borge en almal wat saamgewerk het. Dankie aan elke toerganger vir die
besonderse gees en die kinders wat hulle gate uit geniet het. Ons Hemelse Vader het ons geseën met soveel genade
en liefde. Dankie en mag daar uitgesien word na 2019 se wintertoer!!!
- Jakkie Barnardo
BLADSY 12
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Blikbeker
Poeding
BESTANDELE

2 Eiers
160 ml Olie
200 ml Melk
1 Pakkie Muffin
Mengsel (Sjokolade
geur)

METODE
1. Meng alles saam, maar
net te veel nie.
2. Berei bekers voor met
Spray and Cook.
3. Skep die mengsel so half
vol in die bekers.

BLADSY 13

4. Sit in jou buksie en bak met
18 kole vir ongeveer 30 to 60
minute.
5. Maak seker dat die
temperatuur nie te warm
word nie.
WENK: Jy kan ook jou
swartboompot gebruik met die
deksel op en 'n paar kole op die
deksel.
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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.

BLADSY 14

Julie 2018 - Uitgawe 3

JEUG BLAD

Augustus
01 Karla Ferreira
26 Liam Bekker
28 Lienke-Mari Strydom

BLADSY 15

K is vir Kamp

September
AprilAu
01 Joshua
Bradley
04 Nathan Bekker
07 Juanita Jerling
14 Jana Stander
25 Eben Weitz
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SENIOR BURGER BLAD
Die Tannie is n getroue kerkganger.Haar plek is nooit leeg nie. Van die oom kan
nie dieselfde gesê word nie,maar almal het dit lankal aanvaar. Op n dag begin die
tannie by die kerk opdaag met n kardoesie in die hand.Sy sit dit sorgvuldig langs
haar neer op die bank en neem dit weer saam huistoe.
Teen die vierde agtereenvolgende Sondag kon die Dominee sy nuuskierigheid nie
meer bedwing nie. Wat is die storie van die kardoesie wat tannie deesdae so
getrou kerk toe bring, wil hy by haar weet. Dominee, antwoord sy. Die saak staan
so.
As ek Sondae van die kerk kom wil die Oom eet, daarom sit ek al die kos op
stadige hitte op die stoof voor ek hierheen kom. Ek het dit al so verfyn dat alles net
mooi reg is teen die tyd dat as ons moet aansit…
Maar toe begin die Oom met n nuwe laai.Hy eet al die die lekker stukkies vleis op
terwyl ek nog in die kerk is.
NOU BRING EK MAAR SY TANDE SAAM KERK TOE.
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BLOKKIESRAAISEL
Dwars
1 Nog 'n bietjie _____ nog 'n
bietjie sluimer (Spr 6:10)
3. Laban se oudste dogter
(Gen 29:16)
5. Hierdie voël dra sy kuikens op sy
vlerke (Deut 32:11)
7. Dit van Simson is nooit geskeer
nie (Rigt 16:17)
8. Daar was soveel vrouens gewees
(Eseg 23:2)
10. Hy was die pa van Eleasar (Matt
1:15, sonder die 'n)
12. Een meer as wat Dawid was
(1 Kron 2:15)
13. Hy het regop gaan sit en begin
praat (Luk 7:15)

Af
1. Jesus het in the skuit geklim en dit
gedoen (Matt 13:2)
2. Hy het daarop gestaan waar hy nie
moet wees nie (Mark 13:14)
4. Daar was twee duisend drie
honderd daarvan (Dan 8:14)
5. Moenie vir julle daar skatte
bymekaar maak nie (Matt 6:19)
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6. Hy het met die Fillistyn gepraat
(1 Sam 17:45)
7. Sy het nie saamgegaan nie
(1 Sam 1:22)
9. Hulle sal die konings met kettings
vas______ (Ps 149:8)
11. Daar was pes onder hulle gewees
(Eks 9)

Julie 2018 - Uitgawe 3

Verjaarsdae

September

Augustus

AUGUSTUS & SEPTEMBER
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01 Jakkie Barnardo
03 Bossie Boshoff
11 Stienie Grobler
16 Lenie Swanepoel
20 René Hall
22 Esmerelde Bradley

01 Johan Steynberg
02 Paul van Aardt
03 Lindie Stander
09 Willie Conradie
09 Regardt Momberg
10 Grant Willet
12 Sandra Meyer
12 Rudi van Tonder
16 Karen Rautenbach
23 Marina Reynierse
24 Esmé du Plessis
25 Peet Janse van Rensburg
27 Charmaine Barnard
27 Alna Steenkamp
28 Cecile meyer

23 Flip Vermeulen
23 Frans Labuschagne
24 Tobie Botha
27 Jacques Swanepoel
28 Luzie Scheepers
30 Jaco le Roux
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LEDE INDELING
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