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Moet dan nie soos hulle word
nie, want jul Vader weet wat
julle nodig het voordat julle

Hom vra. 

MATTHÉÜS 6:8 AFR53

Uit die Woord



Resep vir die maand

Jy benodig:

– 2 Eetlepels Botter

– 1 Koppie Suiker

– 2 Eiers

– 1 opgehoopte eetlepel appelkooskonfyt

– 1 Teelepel koeksoda (Bicarb)

– ½ Koppie melk

– 1 Teelepel asyn

– 1 & ¼ Koppie meel

– ‘n Knippie sout



Nou maak jy so:

– Klits die eiers, suiker, botter en appelkooskonfyt saam.

– Klits nou die res van die bestanddele by.

– Bak in die oond teen 180 grade celcius vir 20 – 35 minute.

(Hou die poeding dop. Hy raak vining bruin maar is nie
noodwendig gaar nie.)

Terwyl die beslag bak, maak die sous:
Jy benodig:

– 1 & ½ Koppie melk

– ¾ Koppie suiker

– 1/2 Koppie botter

Nou maak jy so:

– Kook al die bestanddele in ‘n kastrol.

– Sodra die Malva-poeding uit die oond kom, steek gate
in met ‘n vurk en gooi die warm sous oor. Laat staan tot

al die sous ingetrek het.



Baie geluk aan die volgende Oosranders
wat in

November hul geboortedag herdenk:

Ilze Kleynhans 3 November

Christa Kleynhans 4 November

Charmaine Swanepoel 12 November

Elsabe Hoole 17 November

Verjaarsdae



Kom ons hou die volgende Oosranders in ons gebede:

Rudy De la Rose wat steeds tuis aansterk nadat hy op
24 Augustus 2020 'n knie vervanging gehad het. 

En dan  Johan Breedt wat steeds tuis aansterk nadat hy
op 10  September 2020 'n knie vervanging gehad het.

Willie Mentz wat op 27 Oktober 2020 in die hospitaal
opgeneem was maar wat nou tuis aansterk.

Die volgende huweliksherdenkings vir November:

Johan & Antoinette Hyman 10 November

Nico & Sarie Spaumer 11  November

André & Juliana Knoetze 27 November

Casper & Thea Kruger 28 November

Lief en Leed



Kamp Stories

En so staan die
Oosranders bymekaar

Pragtige sonsondergang

Lekker aandete
Afsluiting

Afsluitings ontbyt



Gelukwense

Dan wil ons net baie geluk sê aan Elsabe
Castelyn wat die trekking gewen het vir

die 50 jaar ysbak.



Lekker en veilig
sleep tot ons
mekaar weer

sien.


