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Uit die Woord.... 
 
  
Jesus se Opstanding gee ‘n oorwinnningslewe! 
Quintus Heine 
  
1 Kor 15:57,58 “Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons 
Here Jesus Christus. Daarom liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd 
oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens 
van die Here nie tevergeefs is nie.” 
  
Toe die kerkvader Policarpus in die Middeleeue op die brandstapel vasgemaak is, 
is aan hom die belofte gegee dat hy vrygelaat sou word indien hy ontken dat 
Jesus bestaan.  Hierop het hy geantwoord:” Die Here Jesus is so goed vir my. 
Hoekom sou ek Hom verloën! Hy was bereid om vir my te sterf!” 
  
Hoop is om in jou haglikste omstandighede en angstigste oomblikke steeds aan 
Jesus vas te hou omdat jy weet dat Jesus met die opstanding die grootste 
oorwinning ooit behaal het. Jesus het vir jou en my 'n nuwe lewe gegee. Hy het die 
dood en tydelikheid van die bestaan oorwin. Dit is hierdie oorwinnings-
ingesteldheid wat jou in staat stel om oorwinning oor baie versoekings, sondes en 
slegte gewoontes te behaal. Dit maak dat jy onverskrokke die liefde en 
geregtigheid van Jesus kan uitleef – niemand kan dit van jou wegneem nie. Dit is 
hierdie oorwinningsgesindheid wat Policarpus in staat gestel het om sterk te staan 
en te weet die dood is oorwin – daarvoor was hy nie bang nie. Hy het geweet dat 
geen mens sy ewige lewe en die liefde van Jesus kon wegneem nie. 
  
Soms moet Christene baie spot en antagonisme beleef omdat hulle getuienis van 
liefde en geregtigheid hulle anders maak as ander.  Die oorwinning van Jesus oor 
die dood, stel ons in staat om nie vir die wêreld bang te wees nie. Ons kan 
opstaan en onbevrees die liefde en geregtigheid van Jesus aan almal uitdra.  Die 
ergste wat jou op aarde kan tref, as jy soos Jesus leef, is die dood. Jesus het dit 
reeds oorwin! 
  
Jesus het waarlik opgestaan! Dit is die ongelooflike oorwinningsnuus van hoop wat 
ek weer vir julle wil vertel! 
  
Gebed: Here dankie dat u die dood oorwin het, help my om  
onbevrees soos Jesus te leef.  
 

Afskrif van "Vers 'n dag"  
uitgereik op 13 April 2012 
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Die Voorsitter sê… 

 
So is ons Gebiedsaamtrek ook al iets van die verlede.  Ek was werklik baie verras 
met die goeie bywoning.  My mikpunt was 20 woonwaens.  En Vrydagoggend toe 
ons bymekaar kom om saam te ry, is daar al amper 20 waens wat 
saamry.  Sommer net ‘n groot opregte dank aan ieder en elk wat daar was.  Dit 
doen mens goed as jou streek so goed verteenwoordig is.  Baie dankie aan almal 
wat op een of ander wyse gehelp het.  Dit word opreg waardeer.  Dankie ook aan 
almal wat gehelp het met die bak van die jaffels, veral klein Jordan.  Jy het darem 
maar die grootmense gewys hoe dinge gedoen moet word!!  Soos ‘n ge-oliede 
span het almal saam gewerk.  Baie dankie daarvoor. 

Nou lê die koue saamtrekke voor en ons sien uit na die lekker vure wat gemaak 
gaan word.  Sit maar so ‘n ekstra kombersie in vir die aande.  Die dae is heerlik.  Ek 
glo dat die verkoue-kieme elkeen maar lig sal besoek die tyd van die jaar. 

Sterkte aan al ons leerders wat nou ook moet eksamens skryf binnekort.  Mag dit 
met elkeen van julle baie goed gaan.  Ons weet die senuwees knaag maar soms, 
maar eet maar so ietsie soets en pak maar weer die boeke met nuwe moed aan. 

Ons seniors geniet darem maar hulle voorafgaande saamtrekke.  Dankie vir die 
goeie gees wat onder julle heers en dat julle nog steeds bereid is om op goeie 
ouderdomme nog steeds die woonwa te hak en saam te kom kamp. Die jonges 
moet maar bietjie oplet as die seniors aankom en maar dalk so ‘n handjie bysit. 

Asseblief, ons doen ‘n vriendelike beroep op al ons lede om bietjie nuwe bloed te 
nomineer vir die bestuur.  Ons oues se idees raak op!!  Moenie bang wees om lede 
te nomineer nie.   

Mag elkeen ‘n wonderlike Junie maand geniet met al die nodige goedjies om 
warm te maak. 

 

Jakkie 
Liefde is ‘n 

rykdom in die 
lewe wat toeneem 
namate ons dit 

aan andere 
uitdeel. 

- Anoniem - 
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Uit die pen van die Redaktrise… 

 
Wys net, mens kan nooit iets beplan nie, die noodlot loop sy eie draaie.  Ons het so 
uitgesien na die Keurbooms saamtrek, kon nie wag om ou vriende van die ander 
streke weer te sien nie, maar helaas, skielik word alles omvergewerp en sit ons 
kilometers ver in Gauteng!!!    
 
Gelukkig is ons nou weer almal veilig terug op eie bodem en word daar alreeds 
hard beplan aan die volgende saamtrekke.   Die uwe het selfs vir haar ‘n visstok en 
katrol aangeskaf vir die Gamtoos visvang kompetisie, want ek het ‘n voëltjie hoor 
fluit dat daar uitstekende pryse gaan wees en kyk, ek staan vir geen man of muis 
terug nie!!!  Onthou, dis ‘n Seniorburger kamp en kan die Seniors vir jou kuier – nie 
‘n hou mis nie!! 
 
Die jaar snel by ons verby en ons moet alweer dink aan die verkiesing van ‘n nuwe 
bestuur.  Vir hierdie doel word daar ‘n nominasielys hierby ingesluit.  Gebruik dit tog 
asb.  Ieder en elk word aangemoedig om dit te laat voltooi en teken.  Ons streek is 
groot – nuwe bloed is nou baie welkom!!  Moenie terugstaan nie, as jy kans sien vir 
die uitdaging, gryp dit met albei hande aan!! 
 
By die Willowskamp in Juniemaand gaan ons volleyball speel.  Ek het gehoor dat 
die Perlies die Adidas-span gaan uitdaag vir ‘n tweestryd.  Wel, mag die beste 
span wen!!!  Kom ouens en meisies, as julle by Summerwood kon gala swem kan 
julle sekerlik by Willows volleyball speel!!!  Maak julle spanne, kry julle name en skryf 
in!!!  Daar’s trofees wat wag om gewen te word!!!   
 
Nou volg die koue aande en warm vure.  Gelukkig het Johan Rautenbach 
genoeg hout om te verkoop, as jy koud kry in die winter aandluggie is dit jou eie 
skuld.  Gelukkig is die dae gewoonlik windstil en lekker warm. 
 
Ongelukkig loop plig en plesier hand aan hand.  Ons leerlinge en studente het ‘n 
harde kwartaal wat voorlê.  Lang ure se studies en voorbereiding is julle voorland.  
Sterkte en lekker leer.  Wanneer jy moeg raak, vra ma vir ‘n beker van daai warm 
bruin goed, dalk met ‘n pienk marshmallow in – dit hou jou wakker en ek is 
doodseker daarvan dat dit jou help konsentreer – moenie dat jou ma jou enigsins 
iets anders vertel nie!! 
 
Dankie vir almal se bydraes en foto’s vir hierdie uitgawe van die Wapad.  Dit word 
opreg waardeer.  Sonder julle insette sou dit nie soveel lekker leesstof en pragtige 
foto’s opgelewer het nie.  Net weereens ‘n beyws, hier by Ooskaap is ons ‘n span, 
ons staan saam!!  Baie trots op julle, my kampmaatjies. 
 
Tot volgende keer. 
 
  

Tania 
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Kabeljauws 17-19 Maart 2012 
 
Kamp naweek en 43 karavane trek die naweek saam op Kabeljauws. 
 
Daar was natuurlik al Woensdag van die lede wat besluit het dat hulle kan doen 
met 'n langnaweek.   Onder die 43 karavane was daar 5 gaste. 
 
Vrydagaand in die saal klink dit soos ‘n gezoem van bye soos almal groet en 
gesels.  Baie om in te haal van die vorige kamp tussen inbetaling en boekevat. 
 
Saterdagoggend word daar al van vroeg af gebak en gebrou. Almal kuier lekker 
saam tussen pannekoek, jaffels, worsrolle, lekker poeding en groot verskeidenheid 
lekkernye.  
 
Die middag word daar bietjie volleyball gespeel. Vure brand weer hoog en 
vriende kuier lekker saam ten spyte van koue weer. 
 
Sondagoggend word ons almal verras met ons kinders wat liedjies sing met 
mimieke by.  Tania lewer 'n pragtige boodskap. Ons is almal uniek en goed 
genoeg om God se werk te doen.   
 
Ons gebiedsvooorsitter, Daan Sckoeman lees ons erekode met die bekendstelling 
van 3 nuwe lede. 
 
Natuurlik het Blabsie die laaste sê.. Dankie vir 'n heerlike naweek en lekker kuier.  
 

Karen Rautenbach 
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Boknes – Paasnaweek 2012 
 
‘n Paar karavane het die Donderdagmiddag uitgegaan Boknes toe, maar die 
meeste van ons het eers Vrydagoggend  die pad gevat.  So een vir een het 
elkeen sy staanplekkie gekies.  In totaal was ons 27 karavane.  Donderdag was ‘n 
lekker rustige dag en Johan van Vuuren het die aand se boekevat behartig. 
 
Die Vrydag het die weer kort-kort bietjie gedreig maar dan weer verdwyn.  Die 
middag het Yvette Erasmus die Kruisiging van Jesus in eenvoudiger taal aan die 
kinders verduidelik en daarna het Braam Viviers die Goeie Vrydagdiens asook ‘n 
Nagmaal hanteer.  Dankie aan Johan en Sandra Fourie wat gehelp het met die 
inbetaling.  Vrydagaand het almal hul bydraes vir die sop vir Jakkie en Johan 
Barnardo gegee en hulle het ‘n pot gestook deur die nag wat enige iemand se 
mond sal laat water.  Van ons het sommer Saterdagoggend sop vir ontbyt gehad. 
 

 
 
Saterdagoggend het die weer maar baie droewig en reënerig gelyk, maar dit het 
nie die moedige stappers geïntimideer nie.  ‘n Geesdriftige groep van 33 het die 
8km staptog op die strand na die Dias Kruis aangepak.  Onder die 33 was heelwat 
kinders, sommige nog baie klein, wat nie moed opgegee het nie.  Party van ons 
kon nie veel praat toe ons die eindbestemming bereik nie, maar die pragtige uitsig 
het hiervoor opgemaak.  Die rotsformasies is regtig iets om te waardeer.  Met die 
terug stap moes die Strydoms maar swaar dra toe Linke (2jr) begin moeg en vaak 
raak.  Gelukkig was daar geen ongevalle nie.   
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Saterdagmiddag het die kinders met groot afwagting vir die Paashaas gewag.  
Die wag was beslis die moeite werd, want wat ‘n pragtige Paashaas was hy nie.  
So vriendelik en entoesiasties dat die kinders hom nie wou laat gaan het nie.  Baie 
dankie Paashaas dat jy ons by Boknes nie vergeet het met die Paaseiers nie.  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Later die aand het ‘n paar dames hulself beskikbaar gestel vir huisbesoek en ons 
wil hulle net bedank vir die onbaatsugtige poging. Dr Vicks moes maar later kom 
help met pyne na die baie huisbesoek. 
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Sondagoggend het ons almal die Opstandingsdiens by die Gemeenskapsaal 
bygewoon onder leiding  Ds Theuns Pienaar.  Daarna het die meeste mense maar 
hulle Sondagmaal gaan voorberei en was die res van die dag baie rustig en lui. 
Sondagaand was almal maar vroeg in hul karavane. 
 
Maandag oggend 9:30 het Johan die naweek afgesluit met boekevat en 
bedankings.  Blapsie was ook weer teenwoordig en het baie geheimpies verklap.  
Daarna was almal maar haastig om op te pak want die weer het weer gedreig.  
Dis was weereens ‘n baie lekker paasnaweek kamp wat nog lank onthou sal word.   
 

Wanda van Vuuren 
 

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

Keurbooms 
 
So enkele lede het al vroeër in die week die lang pad aangedurf om ‘n plekkie te 
kry by Keurbooms Lagune.  Die “toergroep” ontmoet mekaar egter 
Vrydagoggend by die vulstasie op Uitenhage.  Skielik is daar ‘n klomp woonwaens 
bymekaar en die mikpunt van 20 woonwaens vir die naweek lyk baie goed. 

Rustig word daar gery en by Stormsrivier word die magies gevul met die 
padkos.  Sommer vroeg-vroeg daag die klomp by Keurbooms op en almal vorm 
hulle kringe en die groot gesels begin. 

Die middag hou die gebiedsbestuur sy vergadering.  Dit is vreemd sonder ons 
gebiedsvoorsitter, maar Karl-Heinz verrig die taak goed.   

Vrydagaand hou Seemeeu die Boekevat en daarna word daar lekker gekuier 
rondom die vure.  Saterdagoggend breek koelerig aan en almal geniet die dag 
op verskeie plekke rondom Plettenbergbaai. 
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Saterdagmiddag word die stofies en jaffelpanne asook pannekoekpanne nader 
getrek.  Gou-gou verkeer almal in gesellig luim in die tent en daar word fluks 
gebak.  Self kleine Jordan is net so besig om sy deel te doen.  Die aand hou 
Strelitzia die Boekevat. 

Sondag sit die gemeente sommer  ‘n groot deel van die park vol toe Ds. Chris vir 
ons die boodskap bring.  Soos gewoonlik verkwik hy ons, die keer  met Psalm 
23.  Die middag verkeer almal net lekker rustig.  Daar word maar lekker geslaap, 
want dit is nie nodig om huis toe te gaan nie. 

Maandag is die naweek nog nie verby nie.  Almal kuier maar rond en die aand 
hou Oos-Kaap die Boekevat.   Die afsluiting word gedoen en almal kuier maar 
weer saam om die vure. 

Dinsdagoggend breek aan en die woonwaens moet gepak word, want die lekker 
lang naweek is iets van die verlede.  Ons opregte dank aan ieder en elk vir al die 
heerlikhede van die naweek. Ons was 40 woonwaens altesaam en die naweek 
was weereens ‘n sukses. 

Jakkie 
 

Lief en leed 
 
Sanmari Kapp het baie goed gedoen in haar ouderdomsgroep tydens die 
Tweekamp byeenkoms. 
 
Baie geluk aan Mieke Stander wat ‘n goue medalje in die hammergooi vir dogters 
onder 17 by die SA atletiek verower. 
 
Zelvoné en JJ Swanepoel het baie goed gevaar by die skaak kompetisie.  Toe, … 
Kraak sy haar arm by ‘n Sondagskool piekniek!!! 
 
Baie geluk aan Richard en Poppie Heyman met  
die geboorte van hulle  nuwe kleinkind.  Ons  
weet sy gaan julle sommer baie vreugde verskaf. 
 
Daan & Cecile Schoeman se dogter is baie siek.   
Dink tog aan hulle in hierdie moeilike tyd. 
 
Willie Gummow het ‘n dubbele hart omleiding  
ondergaan.  Ons wens hom ‘n spoedige herstel toe.  Sterkte ook aan Martie wat 
saam met hom die pad stap. 
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Die huisie met die goue vensters 
 
Daar was eenmaal ‘n seuntjie wat met sy mammie en pappie in ‘n klein, 
eenvoudige huisie gewoon het.  Sy mammie en pappie was baie goed vir hom, 
maar tog was hy nie gelukkig nie.  ‘n Paar myl daarvandaan het ‘n huis gestaan 
wat vir hom tog so pragtig gelyk het.  In die môre het die huis se vensters geblink 
soos goud!  En hy het maar altyd gewens dat hy in daardie huis met die goue 
vensters kon gaan woon.  Want, sien julle, die huis van sy ouers was nie meer vir 
hom mooi genoeg nie en hy was nie meer gelukkig daar nie. 
 
Een môre het die klein skelm toe weggeloop na die pragtige huis met die goue 
vensters om daar te gaan woon.  Hy was nog maar klein en moes kort-kort ‘n 
bietjie gaan sit  om te rus.  Uiteindelik kom hy toe, so teen die middag se kant, by 
die huisie met die goue vensters aan.  Tot sy bittere teleurstelling moes hy egter 
ontdek dat dit maar net ‘n gewone huisie met gewone vensters was, niks beter as 
die huis van sy ouers nie. 
 
Toe hy ewe treurig omdraai, sien hy daar ver waar hy vandaan gekom het, ‘n 
ander huis met vensters wat blink soos goud.  En al was hy taamlik moeg, het hy so 
vinnig moontlik na daardie huisie geloop.  En was sy verbasing groot toe hy nader 
kom en sien dat dit sy eie huis is waarvan die vensters in die middagson soos goud 
geblink het.  Toe sou hy ontdek dat dieselfde son wat in die oggend daardie 
ander huis se vensters soos goud laat blink, ook in die middag sy eie huis goue 
vensters gee. 
 
Van toe af was hy tevrede met sy ouerhuis en het hy nie meer verlang na ‘n ander 
mooier en beter huis nie. 
 
Ook ons moet leer om ons eie huis lief te hê.  Ons moet onthou dat ons in ons eie 
huis net so gelukkig kan wees as op ander plekke en dat die huis met die goue 
vensters gewoonlik ons eie huis is.  Dit is baie lelik om uithuisig te wees: om altyd jou 
geluk op ander plekke te soek en nie in jou huis nie.  Die ou spreekwoord bly nog 
altyd waar:   
 
“OOS, WES, TUIS BES!!” 
 
 

(Uit die boekie Die huisie met die Goue Venster – 
Kinderboodskappies deur Ds. D.T. du P. Moolman) 
ingestuur deur Yvette Erasmus 
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Tussen hakies…. 

 
50c-munt en R200-noot raak aan die gesels. 
 
50c: "Yes, Maatjie, wat het van jou geword? Ek het jou lanklaas gesien!" 
 
R200: "Nee wat, ek was maar so hier en daar. Was bietjie Mosambiek toe, was by 
'n paar rugby-wedstryde, was laasweek by die skou in Windhoek, môre sal ek 
waarskynlik Mall toe gaan en dalk Teazers toe. Jy weet daai soort goed. Maar 
hoe's dinge met jou? Wat maak jy alles?"  
 
 
50c: "Aag, Boeta, jy weet mos. Altyd dieselfde - dis net kerk, kerk, kerk!" 
 

Anton Willemse 
 

Baie dankie!! 
 
Dank aan almal wat met die soektog  
gehelp het.   
 
Vader Klaasje Van Withun Hollen het sy 
 hondjie gevind en die vreugde was  
groot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vader Klaasje Van Withun Hollen 
 
 



 

Jaargang 30 Derde Uitgawe Mei 2012 

13 
 
Ons het besluit dat ons nou minder gaan kamp en 'n slag die swembad skoon 
maak!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oom Wouter 
 

My Ouma se foto …. 

 
 
Nou sal julle nie meer wonder waarom ek haar nie aan julle wil voorstel nie!! 
 
Lovies, 
 

Matilda 
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Geelstrepe….. 
 
Op 5 April 2012 jaag ek rond om my goedjies klaar te kry vir vanmiddag se kamp, 
want dis Paasnaweek en Ouboet is klaar by Van Stadens, besig met 'n koue 
lemonade.  Ons was van die ongelukkiges om nie Boknes te kon bywoon nie. 
 
Oppad terug na my kantoor vanaf 'n kliënt, by die Industriële Park buite Despatch, 
sien ek iets is nie reg op die deurpad na Uitenhage nie.  Soos wat ek aangery kom 
laat die skewe gedoente my groot skrik, want dis 'n karavaan skuins af teen die 
helling van die pad.  My eerste instink is om te kyk vir die SAWA kenteken agterop 
die rugkant, maar niks! 
 
Die ou oom langs die pad is hulpeloos en dwaal rond soos 'n kat wat 'n "sand box" 
soek.  Ek stop, met al die nodige flikkerligte en gevaar driehoeke in plek, begin my 
inspeksie van die storie. 
 
Sjoe, dis 'n "nice" nuwe Fleetline wat nou net deur die toets is, maar nou is sy linker 
agterkant daarmee heen, geskeer, gebuig, flenters! 
 
Sien, die Oompie het stadiger begin ry en afgewyk na die geelstreep langs die 
pad sodat voertuie kon verbykom.  Ongelukkig het die volk besluit dat die 
dreindeksels oor die waterafvoer dreine beter by Chicks is as op die dreine self en 
die karavaan se wiel het in 'n tamaai gat geval, wat die karavaan se onderstel 
uitgeruk het en toe amper oor die afgrondjie gegooi het, teen die stutte langs die 
pad wat al die skade aan die karavaan self gedoen het. 
 
My vraag aan almal is dus, is dit die moeite werd om gallant in die geelstreep area 
te ry met jou karavaan sodat jaaggatte kan verbykom of moet hulle maar sterk 
wees totdat daar genoegsame verbysteek area is? 
 
Miskien sal dit wys wees as SAWA vir ons plakkers kan maak wat ons verbied om in 
geelstrepe te ry en 'n maksimum spoedbeperking plakker ook agterop ons 
karavane aan te bring, iets soos 100km/h?  Die skade wat 'n oop drein kan 
veroorsaak aan 'n karavaan is vreesaanjaend. 
 
Veilig sleep. 
 
 
 

Gerhard Momberg 
 
 
 
  
 


