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TERUGVOER VAN ONS !{AMP TE KOHIE;::ONTEIN 

18 - 19 FEBRUARIE 2012 

Op 17 Februarie om 9h15 vertrek die emus, van def f\,1erwes en Andriesa vanuit 

Bloemfontein na Koffiefontein, in heerlike bevv'oikte weer. Daar gekom is dit, 5005 

aityd, 'n geskaffel om die regte staanplek te kry. 

Nadat eikeen se tente k!aor opgeslaan is, is ons baie honger en gaan na die OK om vis en 

skyfies te koop en maak die dametjie daar toe baie deurmekaar met ens besteHings - maar 

uiteindelik was almal tevrede - en het ons lekker ge-eet", maar die twee vere-kinders van 

Coen en Emmalean is deur ons a!mal gem is., hoop huHe word gou vervang .. 

Later die middag daag Johan en Ui!a ook op en (danksy Andriesa se goeie aanwysings vroeer 
die dag ry hulle omtrent 'n draai in "Franshoekl! in die Kaap om veHig by OtiS uit te kom). 'n 

Rukkie daarna daag die Kasselmans ook op. 

johan Creus besluit dat daar jaffe!s te koop aangebied word, vir aandete, en hy bak dit aileen, 
wit deur niemand gepfa word nie. Nadat ons heerlik koffie gedrink het, het ons gedink ons gaan 

heerlik s!aap - maar 0 wee, die harde musiek uit die klubhuis h~t ons alma!, beha!we Emmalean, 

die heel iiag uit die siaap gehou. Die oggend om 3vm het Johan Crous met sy s!aapk!ere en 'n 

hoed op die kop gaan inspeksie hou waarom die musiek so hard is, ek dink hulle het geskrik om 

die gesig so vroeg in die oggend te sien, wat daar rondloop, dat hu!!e die musiek sagter gesit het 

en eers om 5 vm was dit weer stilte in die kamp 

Saterdagoggend was niemand, beha!we Emmaiean, vriendeiik as gevolg van die min siaap. 
ge!ukklg daag die Smutse op en het ens visserman, FG, gou sy visstok uitgehaal en begin visvang. 

Ons het almal heerlik saam ontbyt ge-eet en vergeet van die min slaap. Van ons het die dorp 

gaan verken terwyi die ander rustig verkeer het en gekyk het hoe die jongmense op die dam 

met nul boot jaag. Van die manlike Sawanante het ook saam gery, en Emmatean was sterk op 

pad om 001< op te kfim totdat sy gesien het dat die bestuurder nie meer baie vars is nle en toe 

maar besluit om aan waf te brV. 

later die middag het daar 'n sterk wind opgekom en soos gewoon!ik het die Crouse se wocnwa 

en Andriesa se tent net mooi in die pad van die wind gestaan en het dit amper in die dam 
gewaaL Dankie dan e!keen \.'Jat gehe)p het om die tent af te slaan en later weer op te slaan 

sodat Andriesa slaapplek gehad het vir die nag. Nadat ons heertik saam gebraai het is almal 
vroeg bed toe want daar het 'n stifte op die terrein toegesak. 

Sondag het orlse Johan Sander vir ons die treffendste boodskap gebring wat ons alma! sal 

onthou en daama het Lilla vir ons heerlike eetgoed bedien ter viering van hulle lOOste kamp. 
Ek hoop daar !e flOg baie honderde kampe vir julie v~~r. 

Almal het begin oppal< en is tHug Bloemfontein to£'. 

Weereens was oit '1\ heerHI<e kamp en ons het almal gemis wat nie daar was nie. 
Magda . 
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'n ANDERSTER KERSFEES 
Kersfees 2011 ... .. 
Ek wil jul graag vertei van 'n anderster Kersfees wat ek in 2011 belewe het.. .. en \tvat vir my baie 
beteken het, juis omdat ek dink dit is waaroor Kersfees eintlik moet gaan. 

Kersfees is nag altyd vir my 'n half hartseer tyd omdat daar agter al die joiyt en gewoe! en liggies 
daar so baie mense is wat maar die dag 5005 al die ander dae van die jaar alteen, eensaam, 
hanger en ellendig moet deurbring. 

So lees ek toe in een van die koerantjies dat die 'TOR!NG5 VAN HOOP' , wat vanaf die 
Tweetoring-kerk funksioneer, mense soek om hulle behu!psaam te wees met kos en die 
bediening van middagete, op kersdag, vir die straatkinders en ander minder bevoorregtes 
van die stad. Ek het onmiddellik gevoel dat dit is wat ek wil doen en laat toe weet dat ek 
beskikbaar sal wees en dat ek twee bakke fluweelpoeding sa! saambring. 

Die verrigtinge daar het 10hOO begin met 'n kersdiens gelei deur Os. Fanie Palmer. Eers het ek 
die 8hOO diens in ons gemeente bygewoon en om 10hOO meld ek toe aan by die Tweetoring
kerk., baie senuweeagtig omdat ek glad nie geweet het wat 001 te verwag nie. 

Eers is daar gesing en hande geklap en alma I was daar. Wit, bruin en swart ..... alma! een in 
Christus. Die boodskap was natuuilik in engels, kort en kragtig, maar baie treffend. Van die 
kinders het oak aileen gesing en kort toneeltjies opgevoer. 

Na die diens is alma! genooi om te gaan aansit vir die ete. Die tafers was moDi gedek, met regte 
borde, papierservette, mooi rangskikkings en borde met "chips", grondboontjies, rosyntjies, 
kaaskrul!e, die lot. Die mense het ingestroom en toe al die plekke vol was het die kinders op die 
gras onder die borne gaan sit. Die tafels wat vir 200 mense gedek was, was ook in die tuin onder 
die borne. Gelukkig was dlt 'n Ilefllke dag en die weer was perfek. 

Groot kastrolle met kos (ek dink dit is die soort wat in die "army" gebruik word) is uitgedra .... 
Heerlike bredie, gekookte koring en aartappelslaai. tn Paar van ons het geskep en die ander 
helpers het die borde met kos na die tafels geneem. Ons het geskep en geskep .... as een kastrol 
leeg is, word 'n volle uit die kombuis uitgedra. 

Van die straatmense wat nie kon inkom nie, omdat daar nie meer plek was nie, het langs die 
heinings gestaan en gevra vir koso Onshet geskep en oor die heinings aangegee .... so het dit 
aangehou tot al die kos op was. 

Daarna het ons die nagereg bedien. Bakke vol flu~eelpoeding, vIa en roomys is uitgedeel 
asook glase koeldrank. 

Ek dink baie van die mense het op daardie dag meer ge-eet as die hele jaar. Dlt was vir my baie 
hartverskeurend om mense te sien wat so honger is en smeek vir kos ..... ..... . 

Besef ,ons regtig wat hierdie mense eike dag deurgaan en ..•.. 
is ~ns dankbaar genoeg vir wat ons net????? 

.. 



VAN DIE VOORSITTER SE TAFEL 

Terwyl ek hierdie verslag skryf speel daar ' n liedjie oor die radio met die woorde : " .. die 
jare kom en die jare gaan, maar OilS lie/de sal steeds bly staan .. "en so saam met die 
woorde gaan my gedagtes onwillekeurig terug oor die jare wat ons saam met ons Sawa
vriende sovee! lief en leed saam kon dee!. Jare kom en jare gaan maar ons vriendskappe 
sal bly staan en word hegter soos wat ons mekaar geniet en \Vam·deer. 

Elke kamp sover hierdie jaar was dan ook gekenmerk deur die samesyn van vriende wat 
ook in hulle verhouding met mekaar die gesindheid en gees van Christenskap uitleef. Dit 
was 'n wonderlike naweek by Aldam saam met Streek Flamink wat die naweek van 17 tot 
19 Maart hulle 21 ste veljaardag herdenk het. Met hoe besoekers soos Nico en Sarie 
Spaumer, ons Presidentspaar, asook Jannie en Alet Meyer, ons Nasionale 
Ondervoorsitterspaar, was dit ' n wonderlike naweek van feesvier en lekker kuier. 
Nogmaals baie geluk aan Flip Kleynhans en sy groep wat ons so trakteer het die naweek 
en ons veltrou dat die Streek ook van krag tot krag sal groeL 

Ons vorige twee kampe by Tuff Top in Januarie asook die kamp in Februarie by 
Koffiefontein was baie lekker. Veral Kofficfontcin is icts besonders met die ne~iese 
terrein en dam waar mens letterlik ure kan sit en ontspan. En self's die harde musiek die 
HELE Vrydagnag het gesorg vir bitter min slaap maar dit het niemand se geesdrif 
enigsins gedemp nie. Soos Johan Crous gese het ons sal maar Vrydagmiddag vroeg gaan 
Ie en slaap en dan kuier ons maar die nag dellr om die braaivleisvure as die musiek weer 
so nimmereindigend is. Goeie voorstel Joe ons alma) sekondeer dit!! 

Ons sien ook uit na die Presidente-saamtrek wat Paasnaweek by Klipdraai naby Meyerton 
gehou gaan word . Ons is dankbaar dat dit so kon uitwerk dat ek en Lilla ook weer 'n slag 
so ' n grootse geleentheid sal kan bywoon. Ons vra dan ook vir voorbidding vir al ~ns 
Sawanante wat van regoor die land soon toe reis dat die Beskermende Hand van die Here 
oor elkeen sal wees sodat almal veilig sal reis. 

Baie sterkte aan elkeen van ons lede en veral ook aan diegene wat om een of ander rede 
nic so gereeld saam met kan kamp nie. Weet verseker datjulle altyd in ons gedagtes is en 
dat ons nie ophou om ook in ons gebede vir julie in te tree nie. Ons dink in die besonder 
aan Tommie en Lettie wat 'n roeping gekry het om ' n gebedsreis na Thailand mee te 
maak. Dit is wonderlik as die Here jOll roep hoe die deure op vvonderbaarlike vvyse 
oopgaan. 

Ons sien daarna uit om elkeen weer einde April op ReinHeim te sien - dis 'n LANG 
naweek (Vryheidsdag 27 April) so kom ons probeer alma I om daar uit te kom. 

Ons bid elkeen die vrede en seen van die Here toe tot ons weer ontmoet. 

Johan Sander 
Voorsitter 


