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UIT DIE WOORD 

 
 
 
 

'n Nuwe Jaar, 'n Nuwe Pad:  Dieselfde God! 
 
Die vooruitsig van 'n nuwe jaar kan tegelykertyd opwindend en verontrustend wees.  Dit kan 
opwindend wees, omdat dit 'n jaar gevul met nuwe moontlikhede en geleenthede kan wees, en 
tog ontstellend as jy angstig die onbekende toekoms instaar en wonder of die probleme en 
rampe van die verlede hulle tog nie maar sal herhaal nie. 
 
Wanneer jy die toekoms oorweeg, is dit nogal 'n algemene fout om die gebeure van die verlede 
toe te laat om jou uitsig te vertroebel.  Internasionale krisisse, finansiële terugslae, droogtes, 
vloede en persoonlike teleurstellings en probleme is geneig om die patroon van jou denke te 
dikteer wanneer jy die moontlike gevolge daarvan op jou lewe bepeins. 
 
Vandag, meer as ooit, is dit tyd om jou onwrikbare vertroue in die algenoegsaamheid van God 
te bevestig.  Hy het jou innig lief en Hy gee werklik vir jou om: ... God is ryk in barmhartigheid en 
het ons innig lief (Ef. 2:4).  Elke mens het 'n behoefte aan liefde: ware, innige en opregte liefde.  
As gevolg van allerlei persoonlike en maatskaplike faktore het die mens deur die sondeval 
hierdie liefde verloor.  Dit is geen wonder nie dat daar soveel selfmoord, egskeiding, 
gesinskonflik, spanning en selfs oorloë is.  Wat jy dringend sal moet herontdek, is dat daar in 
hierdie liefdelose wêreld nog Iemand is wat spesiaal in jou belangstel:  'n God in die hemel wat 
liefde is en wat jou innig liefhet. 
 
Glo in die beloftes van Jesus en gaan hierdie nuwe lewensjaar binne in die geselskap van die 
lewende Christus.  Hy sal jou lei deur die doolhof van die lewe, want Hy weet wat vir jou die 
beste is.  Jou plig is om Hom te gehoorsaam.  Dan sal jou bekommernis vervang word met 'n 
selfverroue wat gebore is uit die liefde van God. 
 

"Die Stem agter jou" – Solly Ozrovech  
 
Hemelse Vader, 
 
Hier aan die begin van 'n nuwe jaar, kom ek na U toe, die Almgatige en Alwyse, wat van die begin af ook 
die einde kan sien. 
 
Voordat ek op die nuwe onbekende pad gaan, moet ek bely dat ek alleen veilig sal wees, as U met elke 
tree my hand vashou.  As die pad voor my donker lyk, laat my in die lig van die geloof verder gaan.  As 
te veel vir my oog verborge is, laat my getrou bly aan dit wat ek wel kan sien. 
 
As ek nie my bestemming in die verte kan sien nie, laat my dankbaar wees vir die enkele tree wat ek wel 
kan sien.  As ek U wese nie kan begryp nie, laat my kinderlik-vertrouend vashou aan U beloftes. 
 
As dit my soms aan geloof ontbreek, laat my nooit die liefde en die hoop verloor nie en, Here, kom my 
ongeloof tot hulp. As ek nie insig in U plan met my het nie, laat my dit in gehoorsaamheid nie 
bevraagteken nie.   
 
As ek hierdie jaar suksesvol is, hou my dankbaar, nederig en ootmoedig.  As teleurstelling en mislukking 
op my wag, bewaar my van wanhoop.  Of my drome en ambisies bewaarheid word en of my ideale tot 
as word in my hande – dierbare Vader, hou  my vas in liefde en leer my dat alles ten goede meewerk.  
Maak my blymoedig in die nuwe jaar. 
 
Ek bid dit in die Naam van Hom wat deur Sy dood dit vir my moontlik gemaak het om die lewe te kies – 
Jesus Christus, my Here en Verlosser. 
 
Amen         Nuwe jaar gebed – Solly Ozrovech 

Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens.  Die oue is verby, 
die nuwe het gekom.    *  2 Kor. 5:17  * 
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Die Voorsitter sê… 

 
Die jaar 2012 breek aan en almal is opgewonde.  Dit wat sleg was van 2011 is vergete en ons 
sien uit na die goeie dinge van die nuwe jaar.  Ons wens graag vir elke lid alles van die beste 
toe.  Mag dit ‘n besonderse jaar wees met baie voorspoed en vreugde. 
 
Hartlik geluk aan ons matrieks wat almal baie goed geslaag het.  Ons is saam met julle ouers 
baie trots op julle prestasies.  Baie geluk ook aan al ons ander leerders wat nou na ‘n nuwe 
graad toe gaan.  Mag dit ook met julle baie goed gaan.  Ons dink veral aan ons Graad R en 
Graad 1 leerders wat nou hulle skoolloopbaan begin.  Mag julle sommer baie gou tuis wees en 
van die begin af sommer baie hard werk. 
 
Ons is dankbaar dat almal wat op reis was, weer veilig tuis is.  Dit is ‘n voorreg om bietjie te 
gaan rus en nuwe plekke te ontdek.  Ons vertrou dat julle die feestyd saam met julle geliefdes 
baie geniet het. 
 
Die jaar 2012 is gereed vir al ons saamtrekke.  Ons glo dat elke lid sy woonwa so ‘n bietjie 
gewas en gewaks het en dat die blink wa nou weer gereeld op die pad sal wees. 
 
Daar is ‘n paar lekker saamtrekke wat voorlê:  Daar is die Paasnaweek by Boknes, die 
Gebiedsaamtrek en die Kongres.  
 
Lede, hierdie is ‘n baie groot geleentheid en elke Sawanant moet darem een keer in sy 
lidmaatskaptyd ‘n kongres gaan bywoon.  Dan kan u sien hoe die dagbestuur ons organisasie 
beplan en aanbied en alles wat daarmee saam gaan.  Sodra ek bedrae het, stuur ek dit aan u 
deur, maar ons wil ‘n aanduiding kry van wie dit wil gaan bywoon.  Dit is op Hartenbos en dit 
vind plaas die naweek van 21 – 24 September 2013.  Daar sal Vrydagaand ‘n funksie wees, 
Saterdagoggend word die vergadering gehou en Saterdagaand is dit die kongresdinee.  U hoef 
nie alles te gaan bywoon nie, maar ons wil voorlopig net getalle kry van hoeveel wil 
gaan.  Indien u wil gaan, moet u die vorm in die Wapad invul en faks na Hoofkantoor toe.  Kyk 
asseblief na die datum… dit moet so gou as moontlik daar wees. 
 
Mag die jaar nou vir elkeen ‘n wonderlike jaar wees met baie lekker saamtrekke. 
 

JAKKIE 
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Uit die pen van die Redaktrise 
 
Ek is so opgewonde oor 2012, want ek weet verseker dat dit 'n besonderse jaar sal wees.  Mag 
u elkeen my entoesiasme deel en my wens is dat die Here u almal ryklik sal seen met 
voorspoed, geluk en die belangrikste, gesondheid. 
 
Hartlik geluk aan ons matrieks wat so goed geslaag het.  Ons is saam met julle ouers trots op 
julle prestasies en is dankbaar dat die lang wag nou verby is.  Mag daar vir julle elkeen ‘n 
plekkie in die son wees.  
 
Ons Graad eentjies is al amper ingeburger in die groot skool, selfs die "potte" geniet hulleself 
gate uit, altans so het ek verneem!!  Sterkte aan ons leerders, van Graad R, regdeur tot matriek. 
Julle sal aan die einde van julle skooljaar beloon word vir julle harde werk. 
 
2012 Gaan 'n spesiale jaar vir ons as Sawanante wees, veral hier in die Ooskaap!!  Die 
gebiedsaamtrek is om die draai, maar eers die 100+ by Van Stadens, wat deur Streek Strelitzia 
aangebied word.  Daarna volg paasnaweek by Boknes, die gebiedsaamtrek en dan die 
wintertoer.  Einde September gaan ons op 'n blommetoer, pas nadat die kongres by Hartenbos 
plaasgevind het.  'n Lekker propvol program vir die jaar.  Ek hoop almal is so entoesiasties 
hieroor as ek!!! 
 
Sterkte aan die bestuur met die beplanning van hierdie jaar se aktiwiteite.  Mag almal sommer 
net lekker kamp – laat die braaivleisvure brand en onthou, Blapsie "watch" jou!! 
 
Groete tot volgende keer 
  
Tania 
 

***************************** 

KERSKAMP : NOVEMBER 2011 

Met baie voorbereiding en beplanning vooraf, het die naweek uiteindelik aangebreek.  Vrydag- 
middag het ek by die kamp aangekom, met ‘n vrag goed wat nogals na die “Groot Trek” gelyk 
het.  Vinning was alles opgeslaan en die naweek reg om te begin! 
 
Johan van Vuuren doen vir ons boekevat die Vrydagaand, en mens kan sien dat almal baie 
uitsien na die naweek.  Vrydagaand was almal besig met hulle eie nes skrop en vure het hoog 
gebrand!  Saterdagoggend is almal vroeg aan die skarrel.  Die saal moet opgemaak word, en 
die tafels reggekry word vir die kinders se engeltjie versierings die middag.  Intussen is die 
manne, Johan Rautenbach, Tjaart en Anton besig om die voorbereiding te doen vir die potte vir 
die aand.  Almal kry hulp by van die kampers om the help groente skil en vure te maak. 
 
Saterdagmiddag versier die kinders (groot en klein) engeltjies.  Almal lyk te pragtig en word in 
die saal opgehang.  Die kersbome is versier met die vorige jare se versierings en die geskenke 
word deur Kersvader se helpers nader gebring vir die aand se verrigtinge.  Na die versierings, 
word die saal skoon gemaak, en ons begin voorberei vir die Kers Opvoering.  Zelda is baie 
besig met die kinders om alles in plek te kry.  Op ‘n stadium moes ons ‘n wag by die saal se 
deur sit, om al die nuuskurige agies uit te hou!  (Dankie vir die flukse wag!).  Buite is die potte 
sterk aan die kook.  Sawa Oos-Kaap is immers 35 jaar oud, en ons moet die behoorlik gedenk! 
 
Die middag 5 uur kom al die konsert deelnemers weer bymekaar vir die “Kleed repetisie” – 
almal baie opgewonde!  6 uur Kom al die mense in.  Nou is dit tyd om konsert te hou.   
Zelda lees die storie voor, en die kinders doen die opvoering.  Alles verloop goed. Nou gaan 
ons kersliedjies sing met kerse – “carols by candle light”  -  
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 Daar is ‘n gogga in die komper, en amper will die liedjies nie speel nie!  Gelukkig kry ons dit 
aan die gang, en almal sing lekker saam. Kersvader kom toe ook net betyds daar aan!  Jong, 
was die geskenke uitdeel pret!  Al die gesiggies het gestraal – dit is darem lekker om Kersfees 
so vroeg te begin.  Geskenke word aan groot en klein uitgedeel (ek dink amper die groot mense 
was meer opgewonde as die kinders!).  Alida gee dan ook vir die Senior burgers ‘n lekker 
bakkie koekies (tuisgebak nogal).  Ons verdaag almal om alles gereed te kry vir die groot fees!. 
 
Die saal is baie besig, en almal kry vir hulle ‘n plekkie om te sit.  Die potte word ingebring, en 
almal eet en kuier te lekker.  Wat ‘n wonderlike manier om ‘n dag af te sluit saam met vriende!   
Die weer is wonderlik en party ouens kuier nog lekker by die karavane na die groot eet.  
Ongeveer 12 uur die aand, toe wys PE se wind gou vir ons dat hy ook daar is.  Almal skarrel 
rond om tente vas te maak.  Van die gaste se tente waai só dat hulle 2 uur die oggend opslaan 
en huis toe gaan.  Ai tog, gelukkig is Sawanante nie mooi weerskampers nie, want meeste van 
ons oorleef en staan nog Sondagoggend. 
 
Sondagoggend het ons ‘n diens.  Ons gesels oor die boodskap van Kersfees en die betekenis 
van die Onse Vader.  Daarna drink ons koffie en eet koek – Wat is ‘n verjaarsdag dan nou 
sonder koek! 
 
Daar word vinnig geskarrel om die saal weer skoon te maak.  Daarna gaan almal hulle eie 
rigtings.  Party braai nog vir oulaas en ander kies koers huis toe.  Nog ‘n wonderlike naweek 
saam met SAWA verby!  Ons kan nie wag vir die volgende kamp nie! 
 
Baie dankie aan almal wat die naweek gehelp het! 
 
Dina 
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KERSFEES-DONASIE aan HUIS MINETTE op UITENHAGE 
 
Tydens ons Kerssaamtrek gedurende November van elke jaar word daar vir ons SAWA-
kinders ‘n Kersfeesboom met ‘n regte “Vader Kersfees” gehou, waartydens hulle dan 
geskenkies ontvang. 
 
‘n Hele aantal jaar gelede het ons by Oos-Kaap besluit om ook hierdie Kersfeesvreugde 
met ander te deel sodat ons ook sò Jesus se liefde vir die mens sigbaar kan maak en 
het besluit om die geldjie wat ons sou bestee om vir die volwassenes geskenkies te 
koop in ‘n Kerskous te gooi en dit dan aan Huis Minette te oorhandig  om ook hul 
Kersfees spesiaal te maak.  
 

 
Huis Minette is ‘n privaat huis wat ingerig is om ongeveer 30 volwasse gestremde 
blanke persone te akkommodeer.  Hulle ontvang hoegenaamd geen finansiële 
ondersteuning van die Staat nie en is totaal en al afhanklik van donasies.  Gerrie en 
Isabel Bezuidenhout het hierdie woning vir die gestremdes in geloof en afhanklikheid 
van die Here begin en dit verg werklik baie spesiale mense met besondere gawes en 
geduld om na hierdie mensies om te sien. 
 
Ons het gedurende Desember die bedrag van R2 100,00 aan hul oorhandig. 
 
 

 
Sandra Fourie 
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SUMMERWOOD JEUGKAMP : JANUARIE 2012 

SJOE, dit was nou 'n lekker besige naweek – propvol sports en plesier!!! Die Hall'e was die heel 
eerste SAWA karavaan – hulle het al Dinsdag begin kamp.  'n Hele paar karavane het 
Woensdag uitgekom en teen Vrydagmiddag was die karavane ingeryg soos sardientjies.  Ons 
verstaan dit was die meeste karavane wat ooit daar saam op die onderste terrein gekamp het!  
Maar ons is mos nie bang nie – dit was heerlik.  Pragtige terrein, moderne skoon 
ablusiegeriewe, pragtige swembad, heerlike weer. . . . alles net lekker!! 

Die program het "informeel" Donderdagaand begin met Boekevat.  Vrydagaand het die jeug se 
program begin en JJ Swanepoel het die boekevat gehou. Saterdagoggend het ons sports 
rondom en in die swembad gehad.  Oud en jonk het deelgeneem en lekker saam gelag en 
gespeel.  Dit was 'n stryd tussen die "watertubies" en die "varkkoppe", maar dit was die 
watertubies wat uiteindelik met twee punte gewen het.  Welgedaan julle! 

Saterdagmiddag om 2:00nm het ons met die swemgala begin.  Sjoe, wie sou nou ooit kon raai 
dat SAWA Oos-Kaap soveel briljante swimmers in hulle geledere sou hê!!  Die dames het die 
gala amptelik ge-open op 'n eg tradisionele Olimpiese Spele wyse.  Daar was verskeie spanne 
wat mekaar die stryd aangesê het – onder andere die Damduikers, Twisted Sisters, Guppies, 
Mean Machine en vele ander.  Uiteindelik was die finaal tussen die Stormers, Adidas en Paarl 
Perle (Perlies).  Onder hewige debattering en skouer-skuurdery was dit dan amptelik dat die 
eerste prys gedeel word tussen Adidas en Paarl Perle.  Baie geluk aan elkeen van julle!  Ek 
wonder of hulle volgende jaar die stryd sal hernu en die onafgehandelde sakie tot finaliteit sal 
dryf?  Miskien kan iemand selfs vir ons 'n wisseltrofee borg?  Dit kan 'n heerlike tradisie word! 

Boekevat is Saterdagaand gehou deur Denise Hugo en die aand is weer rondom die swembad 
afgesluit met die Maskerparade.  Sjoe, en was dit nou 'n hoogtepunt!  Die Sawanante het geen 
tekort aan inisiatief of kreatiwiteit nie – ons het van seerowers tot Batman en Batwoman gehad.  
Mr Bean was op sy stukke en natuurlik twee pasgetrudes.  Die "bruid" het self geld "verdien" by 
die Boardwalk later daardie aand!  Welgedaan aan elkeen wat deelgeneem het – julle is great!!! 

Sondagoggend het die kinders vir ons die kerkdiens behartig op 'n baie treffende en pragtige 
wyse.  Dit was Elrike Botha, Juandré Hall, JJ en Zelvoné Swanepoel.  Baie dankie julle en 
welgedaan! 

Ek dink die hoogtepunt van die naweek was die feit dat, omdat ons so naby aan mekaar 
gestaan het, ons die geleenthid gekry om regtig almal saam te kuier en mekaar beter te leer 
ken.  Oud en jonk was betrokke en dit was 'n naweek van groot lag en sports – selfs brandende 
gemmerkoekies en 'n kuier by "Barneys"!  Maar dit was algemeen aanvaar:  "What happens in 
Summerwood, stays in Summerwood!"  Of hoe? 

SAWA groete, 

Zelda Swanepoel 
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LIEF EN LEED 
 
 
Nog twee van ons sawa dogters vir die leerlingraad gekies is vir 2012. Cassandra Jerling, 
Hoofmeisie en Nadia Ferreira, Prefek.  Weereens baie geluk, ons is trots op julle. 
 
Stienie Grobler se kleindogter is gebore en binnekort kom haar kinders vanaf Engeland 
kuier.  Geniet dit saam met hulle. 
 
Gerhard en Leonora se dogter is getroud.  Baie geluk aan die nuwe paar. 
 
Markus Pottas se broer is baie siek.  Ons dink aan hulle.  André Barnard se ma is 
oorlede.  Sterkte aan die gesin.  Charmaine Barnard was in die hospitaal.  Arno Engelbrecht 
was ook in die hospitaal.  Ons hoop dit gaan nou beter.  Ons dink ook aan Gert Scheepers en 
Alida Steynberg.   
 
 

 
 

 
 
 
 

VOORRAAD 
 
Die volgende voorraad is beskikbaar en/of kan bestel word by Richard Heyman:- 
 
Slaprand hoede 
Reenbaadjies 
Sangbundels (A5) 
Sangbundels (A4) 
SAWA Dasse 
Windjakkers 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Wil jy jou added-room verkoop?  Oom Wouter soek dringend een vir sy gryskop antie!! 
072 193 0744 

 
 

UITTREKSELS UIT DIE BESTUURSVERGADERING 
 

PAASNAWEEK 2012 
 
Ons gaan Paasnaweek Boknes toe en staan by die Voortrekkerterrein.  Kontak Johan van 
Vuuren indien u wil saam gaan.  Merk die datum 6 – 9 April 2012 
 
GEBIEDSKAMP 
 
Dit vind plaas 27 April – 1 Mei 2012.  Besonderhede sal later bekend gemaak word 
 
WINTERTOER 
 
Indien daar iemand is wat gedurende die wintervakansie weer die sneeu by Hogsback wil gaan 
soek, kontak vir Jakkie asseblief. 
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Subject: FW: Matilda 
 
En kyk hoe lyk sy nou!!!!!!!!! 
 
Hier dog ons Matilda is in Windhoek tot ek in vanoggend se koerant moes lees sy is 
in Tanzanie verskuil as n slang. Ek mos altyd sê daar was iets glibberigs aan die 
Matilda storie. Ek weet net nie so lekker van die “little” nie maar dit daar gelaat. 
 
Groete 
Matilda 

BLOMMETOER 
 
Septembermaand gaan ons vinnig blomme kyk.  Kontak Tania Deyzel indien u 
belangstel.  Daar is ‘n baie oulike toerprogram uitgewerk.  Kontak Tania indien u 'n afskrif 
daarvan wil bekom.  Ons moet ongelukkig teen einde Februarie 2012 weet wie saamgaan, 
sodat die finale besprekings gedoen kan word. 
 

TUSSEN HAKIES 
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So lyk Doepie se wiel na hy probeer  het om sonder dit te ry. 
  
Blapsie, regverdig dit 'n Boete? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luzie Scheepers 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Die lede sê…….. 
 
LIEWERSTE KAMPERJOLLERS EN SAWA VRIENDE  
 
Ons, Gert, Luzie & Matilda wil eerstens aan ons Here en Leidsman baie dankie sê vir die 
onderskraging en liefde wat Hy vir ons gegee het in hierdie tyd van beproewing. 
 
Ons wil ook aan elkeen dankie sê wat ons of met besoeke, oproepe, SMS’e of epos ons 
ondersteun het.  Dit was ’n moeilike tyd in ons lewens maar julle liefde en ondersteuning het dit 
baie makliker gemaak.  Die hormoon inplanting was nie maklik nie, maar dit gaan al beter. Al 
het dit beter met die Brachytherapy gegaan, was daar ook maar moeilike tye. 
 
Ek, Matilda, was gelukkig genoeg om ’n Kaapse toer saam met Oupa en Ouma, Lord Charles 
(Dup vir die mense wat nie sy regte naam ken nie) en Tannie Ems (Lord se regte hand), Oom 
Petrus en Tannie Martie, (Oupa se oudste dogter en skoonseun) te gaan. Wat ’n belewenis, ons 
het vreeslik baie gesien en verskriklik gelag. Ek het nog nooit met sulke snaakse mense 
gekamp nie. 
 
Na ± 3000 km, ate k  nie eers een ongeluk gesien nie. Daar was nou wel mense wat 
onverskillig gery het maar ons sal hulle maar vergewe.   Ons het van Baden, Wuppertal, 
Stadsaal grotte, Valley van Verlatenheid , Nieu –Bethesda nog baie meer gesien. Hoe Oupa al 
die paaie kan onthou verstaan ek nie, want as hy iets vir Ouma vra kan of wil sy nie onthou nie. 
 
Daar was nou een klein ongeluk met Oom Charles se woonwa, ek sluit die foto in. Maar om te 
dink dat hy nie eers sy karavaan omgegooi het nie, is ’n wonderwerk. 
 
My Ouma sê ons mense wil altyd hê die Here moet wonderwerke vir ons doen, maar ons wil nie 
’n vinger lig nie. Dit gaan natuurlik oor ons sondes wat ons doen.  As ons byvoorbeeld vloek 
probeer ons nie ophou nie die Here moet dit net weg neem. Nou vra sy wat breek ’n Christen se 
beeld meer af as om te vloek.  As ons ongeduldig is dan wil ons hê almal moet dit weet, 
vanaand sal ons om vergiffenis vra. As ons leuens vertel, natuurlik om ons bas te red sal ons 
weer om vergiffenis vra maar dit ook weer doen.  
 
Sy het natuurlik al 10 gebooie so afgehandel. Ons ken mos al die gebooie so ek sal hulle nou 
nie almal behandel nie.  Maar, sê Ouma, ons Here God is ’n genadige God en vergewe ons, 
maar ons moet ook ’n selfgedissiplineerde wees, as ons waarlik ’n Christen wil wees. 
 
Weereens wil ons baie dankie sê aan almal vir julle liefde. 
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Ons wens aan al ons SAWA vriende en Kamperjollers, in hierdie nuwe jaar is gesondheid, 
liefde en getrouheid aan ons Here en Hemelse Vader wat ons elke dag lei. 
 
Laat dit met julle goed gaan en lekker kamp. 
 
Sien julle daar met die kampe. 
 
Gert & Luzie Scheepers en Matilda. 
 
 
 
 
Ek loop met hierdie "gevoelente" in my hart en dalk is die gevoelente 'n teken dat ek dít in 
my hart met jou moet deel. Die Here slaan my so nou en dan met 'n vyetak van genade oor 
die kop en dan voel ek so "gebless" dat ek net wil spring en lag en dans, want HY is so goed 
vir ons. 
 
Iemand het vanoggend gesê dat die Here deur mense – met mense praat.   Dit voel of die 
Here vandag vir my sê dat ek vir jou moet vertel dat HY vir jou ongelooflik baie liefhet en 
as jy vandag dalk bietjie moedeloos voel, of as jy vanaand jou voor die TV uitstrek of jy 
dalk vir jou 'n lekker Peanut butter broodjie smeer, 'n vleisie op die kole gooi of in die bed 
klim, moet jy onthou dat selfs dit 'n "blessing" is!!  Eintlik is ons almal met die vyetak van 
genade geslaan – ons besef dit net nie aldag nie.. 
 
Mag 2012 vir jou baie mooi en spesiaal wees en mag jy sommer so half katswink geslaan 
word met die vyetak!!!  

Estelle Ferreira 
 

WElCOME TO THE 21ST CENTURY. 
  

 our phones wireless 
 cooking fireless 
 cars keyless 
 food fatless  
 dress sleeveless 
 youth jobless 
 leaders shameless 
 relationships meaningless 
 attitude careless 
 wives fearless 
 feelings heartless 
 education valueless 
 children mannerless  

  
Everything is becoming less but stil 
 
OUR HOPE IS ENDLESS 
  
Only we can make a difference to the hopeless.. 

Luzie Scheepers 
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Ervaar jy tans vrede in jou hart of sit jy met ’n onverklaarbare hol kol op jou maag? 
Kies om jou sonde voor God te bely. Kies om weg te kyk van jou vrese en jou fokus op 
Hom te plaas. Net Hy kan jou vrede herstel, jou help om weer die Heilige Gees se 
stem duidelik te hoor en ook aan jou vrede gee wat alle verstand te bowe gaan!  
  

Redaksie 
 

 
 

ONTMOET ONS NUWE LEDE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
George, Karen & Cailtlin Brand  Ettienne & Michelle Smith 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
Warren, Janine, Edwin (al 2 afwesig)  
& Carla Nance 

 

Onthou om my te kontak as julle die blommetoer wil 
bywoon.  Ek moet die besprekings bevestig, want die oorde 
is reeds propvol  – dis skoolvakansie 

Baie dankie 
Tania 
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VERJAARSDAE 
 

Januarie 2012  Februarie 2012 
3 
 
 
5 
6 
8 
12 
14 
15 
20 
 
 
22 
 
26 
27 
 
28 
29 
 
30 

Pierre Stander 
André Barnard 
*Carlo Du Toit 
Wilma Stander 
*Anina Van Vuuren 
Johan Van Jaarsveld 
Danie Van Eck 
Pierre Greyling 
*Mieke Stander 
Johan Fourie 
Zelda Swanopoel 
Cynthia Didloff 
Willie Gummow 
Marie Weitz 
Juliana Oelofse 
Elmarie Fouché 
Dwayne Lerm 
Susan Smith 
Juliana Van Aardt 
*Lize Strydom 
*Ilze Jonker 

2 
 
3 
 
5 
7 
10 
11 
 
12 
 
16 
18 
20 
21 
22 
 
24 
 
26 
27 

Barend Swanepoel 
Vicky Weitz 
Anton Claasen 
Wanda Van Vuuren 
*Edmar Du Preez 
Ronnie Boshoff 
Anneke Lerm 
Piet Kapp 
Arno Engelbrecht 
Ferdi Du Toit 
Christo Jonker 
Anton Willemse 
*Caitlin Brand 
Gato Ferreira 
*Chloé Janse V Rensburg 
Sandra Fourie 
Tjaart Snyman 
Derineé Erasmus 
*Edwin Nance 
*Kayleigh Erasmus 
Ben Weitz 
Mario Weitz 

Maart 2012  April 2012 
1 
2 
 
4 
 
8 
 
9 
 
 
11 
 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
 
 
25 
 
 
 
27 
 
29 
 
30 
31 

*Cassandra Jerling 
Adrian Beneke 
Adele Bezuidenhout 
Betsie Du Toit 
Gerhard Moggee 
*Mia Janse V Rensburg 
*Marli Le Roux 
*Suzette Van Jaarsveld 
Philna Jerling 
Gerhard Momberg 
Susan V Brouwershaven 
Christa Viviers 
Morné Joubert 
Rozelle V Mollendorf 
Claude Janse V Rensburg 
Michelle Smit 
*Joanell Oelofse 
Magda Coertze 
*Brunhilde Blumenthal 
Johan rautenbach 
Adele Engelbrecht 
Danie Kruger 
Lienie Kruger 
*Divan Visser 
*Denise Hugo 
*Ryno Matthysen 
*Anja Du Preez 
Belinda Blumenthal 
Elmarie Van Eck 
*Corné Crous 
Jacques Strydom 
Anton Van Mollendorff 
*Nadia Van Aardt 
Lynette Potgieter 

1 
4 
6 
 
7 
 
 
11 
 
12 
13 
14 
 
17 
 
 
19 
20 
22 
23 
24 
 
 
 
 
25 
 
26 
 
 
27 
 
28 
29 
30 

Leon Reynierse 
*Shanell Greyling 
Sonette Willett 
*Carla Nance 
Anton Willemse 
Petro Slabbert 
*Storm Noack 
Sandra Wait 
Jacques Botha 
*Ischke Van der Westhuizen 
André Muller 
Elsabé Pattinson 
André Strampe 
*Leané Le Roux 
*Elrika Botha 
Elsabé Le Roux 
*Chené Engelbrecht 
Reitz kruger 
Marius Janse V Rensburg 
Lizelle Bothma 
*Brandon Oelofse 
Shanett Greyling 
Salomie Botha 
Chris Coertze 
Jackie Conradie 
*Tiaan Bezuidenhout 
Teresa Van Jaarsveld 
Judie Botha 
Rassie Erasmus 
*Marcel Botha 
Estelle Ferreira 
Tania Deyzel 
Christo Blignaut 
Aubrey Oelofsen 
Elsabé Steyn 
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Jaarprogam : 2012 

   
Maand Datum  Kampterrein 

Februarie 17 -19 Willows 
Maart  02 – 04 100+ : Van Stadens 
Maart  16 – 18 Kabeljous 
April 06 – 09 Paasnaweek : Boknes 
April 27/4 - 01/05 Gebiedsaamtrek 
Mei 18 – 20 Gamtoosferrie : Senior Burger 

Junie 15 – 17 Mangoldspool 
Julie 30/06 - 08/07 Wintertoer 
Julie 06 – 08 Addo & Sitrusoewer 

Augustus 09 – 12 AJV : Van Stadens 
September 31/08 - 02/09 Geheim 
September 21 – 24 Kongres 
September 28 – 30 Kabeljous 

Oktober 19 – 21 Mini-gebied: Willows 
November 16 – 18 Kerskamp : Van Stadens 
Desember  30/11 - 02/12 Mangoldspool 

   
   

Vakansiedae 2012 Skoolvakansie - 2012 
Nuwejaar 1 Januarie Natal/Noordkaap/Ooskaap/Weskaap 
Openbare 
vakansiedag 2 Januarie Open:   11 Januarie 
Menseregtedag 21 Maart Sluit:    23 Maart 
Goeie Vrydag 6 April Open:   10 April 
Gesinsdag 9 April Sluit:    22 Junie 
Vryheidsdag 27 April Open:   16 Julie 
Skoolvakansiedag 30 April Sluit:    28 September 
Werkersdag 1 Mei Open:   8 Oktober 
Jeugdag 16 Junie Sluit:    7 Desember 
Nasionale Vrouedag 9 Augustus   
Skoolvakansiedag 10 Augustus   
Erfenisdag 24 September   
Versoeningsdag 16 Desember   
Publiede vakansiedag 17 Desember   
Kersdag 25 Desember   
Welwillendheidsdag 26 Desember   
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RESEPTE 

 
LISA SE BOTTERSKORSIE GEBAK 

 
BESTANDDELE 

500g Botterskorsie in blokkies gesny met of sonder die vel 
1 Opgekapte rooi ui 
1 Pakkie murgpampoentjies 
Knoffel en kruie speserye 
1 Pakkie wit uie soppoeier 
250ml Room 
 
METODE 

Maak botterskorsie halfpad gaar in mikro of stoom dit. 
Plaas onder in oondbak. 
Bedek met uie, daarna murgpampoentjies. 
Besprinkel met speserye en meng die soppoeier met die room en gooi dit bo-oor. 

Bak met deksel op by 180grade vir 20 minute.  Haal die deksel af en rooster vir 'n verdere 10 
minute. 
 

HEERLIKE PASTA 
 
BESTANDDELE 
 
1 koppie uie, opgekap 
1 koppie seldery, opgekap 
½ koppie wortels, gesny 
10 basiliekruidblare 
3 blikkies heel tamaties 
sout en peper 
600g pennepasta 
'n paar groenbone, opgesny 
'n paar murgpampoentjies, opgesny 
 
METODE 
 
Verpulp alles saam behalwe die pasta, groenbone en murgpampoentjies. 
Braai die groenbone en murgpampoentjies in 'n pan en voeg die verpulpte sous by. 
Laat dit stadig prut. 
Gooi dit oor die pasta sodra dit al dente is en bedien 
 


