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26/10/2016 

Weer lekker Nuus in PANORAMA.   

 

 
 

Kongres tyd weer gewees.  

 
Hiermee die Kongres nuus -  
 
Kongres 14-16 Oktober 2016 bygewoon deur Mari , Johan  en Willie 
 
Ons arriveer Vrydag middag om 14h00 by Koppisol te Vereniging. Nadat ons afgepak het, het die manne vir 'n swem gegaan in die sogenaamde warm swembad. 
 
Ons vergader in die Waenhuis om 18h00 vir Boekevat en aand ete, wat burgers was. Die burgers was bietjie min vir die manne en hulle wou braai. So soek ons 
19h45 die aand na 'n Spar wat moontlik nog oop is. Gelukkig bevestig Google dat daar 'n Super Spar net 11 km van ons af is.  Ons spring in die Polo en ry teen tyd 
die 11km. Ons gaan by die Spar in net toe hulle die deure begin toe maak. 
 
Terug by die Chalet is die manne gelukkig met 'n steak op die kole en koffie in die hand. Dit is egter so "donker" binne die chalet dat Willie sy kopliggie moet ge-
bruik. 
 
Na die tweede aand ete is ons kamers toe. Die ligte was skaars af of Willie roep benoud - daar is 'n slang in sy kamer. Gelukkig is Johan 'n opgeleide slang vanger. 
Die Rooi lippie word gevang en in die veld vrygelaat. Ons was net rustig toe is daar weer 'n geskarrel in Willie se kamer. Die keer was dit 'n Padda, wat Willie self 
die deur wys. 
 
Die volgende oggend verneem ons dat dit nie die laaste van Willie se opwindende aand was nie. Blykbaar het Willie die gaping onder die deur met koerant gestop. 
Hy het deur die nag wakker geword van 'n geritsel op die koerant. Daar was 'n Shongololo wat amper grooter as die slang was. Die is ook na buite gehelp met die 
besem. Hierna het Willie besluit om op die boonste bed te slaap. 
 
Saterdag oggend is die manne Kongres vergadering toe nadat hulle koffie en beskuit by die chalet geniet het. Ek het myself tuis gemaak agter my boeke en 'n goeie 
studie sessie ingekry. Die vergadering was teen 12h00 klaar, waarna die manne 'n welverdiende swem gehad het. Ek het die Gebieds vergadering by Lance Batts se 
woonwa bygewoon. 
 
Saterdagaand was dit die formele dinee waar ons 'n tafel met die res van die Oosvaal streek gedeel het. Groot was die verrassing toe Panorama se Christelle Wood 
se naam geroep word as een van die nuusbriewe wat die meeste vordering gemaak het. Met trots het Willie haar op die verhoog verteenwoordig. Terug by die 
tafel met Christelle se sertifikaat in die hand, het ons besluit dat sy volgende jaar self haar toekenning in ontvangs sal 
neem. 
 
Sondagoggend kon ons bietjie laat lê, aangesien ons nie kamp opgeslaan het nie. Ons het almal weer in die Waenhuis 
vergader vir die Erediens en afsluiting. Die diens is gelei deur Ds Pyper van die Bybelgenootskap. Hy het SAWA bedank vir 
die R 19 000 skenking wat die Bybelgenootskap ontvang het. 
 
Ons het ontbyt by die Wimpy net buite Vereniging geniet, waarna ons die langpad huistoe aangepak het. 
 
Dit was soos gewoonlik 'n insiggewende Kongres met baie inligting, veral met betrekking tot die GVM van 'n woonwa en 
jou voertuig se sleep kapasiteit. 
 
Volgende jaar se Kongres word moontlik in die Kaap gehou. Hou dus jul dagboeke oop rondom dieselfde naweek en be-
spreek solank jul vlieg kaartjies. 
 
SAWA Kongres Groete, 
Mari 
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Deur Ilze 

Op gepaste wyse is daar geopen deur skriflesing uit 2  Kor 12:9 “My genade is vir jou genoeg.” 

 

Wanneer ons Kersfees hou weet ons die jaar is verby. ‘n Mens se gedagtes begin “stocktake”  

doen  en ons dink aan alles wat ons die jaar bereik het. Ons meet ons suksesse aan prestasies, 

vooruitgang, goeie tye en wat ons bereik het.  Sonder dat ons kan help, tel ons ook die misluk-

kings, hartseer en moeilike tye. Die tye wanneer ons gevoel het ons het sein verloor. Alhoewel die 

toring altyd daar was. Jy was op ‘n plek in jou lewe wat die opvangs moeilik gemaak het. Die 

probleem is wanneer ons stilstaan en niks doen nie.  Jy moet beweeg om op ‘n plek te kom om we-

er sein te kry.   

Spr 165:16 sê  “probeer liewer wysheid bekom as goud, liewer insig as silwer.” 

 

So wanneer jy 2016 se “stocktake” lysie begin- sê ons baie genoeg is genoeg. Ons het genoeg 

gehad van misdaad, geweld, sukkel en seerkry en het ook nooit genoeg geld, klere en tyd nie. 

Maar die Here sê in Korintiers , “My genade is vir jou genoeg. Genoeg om -     jou te verlos 

                                                                                    Ewig in God se teenwoordigheid te lewe 

                                                                                     …. En sal altyd genoeg wees” 

Vat dit en maak dit joune. God gee vir ons elke dag vars, splinternuwe, hope vol genoeg genade. 

Wanneer jy by die Supermark kom om geskenke te koop, kyk GEDULD is op “special” 

en LIEFDE is ook op die rak.  So ‘n ent verder MEEGEVOEL en bokse WYSHEID.  Twee groot 

pakke GELOOF. Terwyl die HEILIGE GEES oral te kry is. 

 

Toe my mandjie vol was sien ek nog REDDING en GENADE is gratis. 

En ek kry KRAG genoeg vir my en jou.  Toe ek wil betaal sit iemand GEBED en VREDE ook by. 

Ek vra wat skuld ek? 

Hy sê: “Niks my kind, Ek Jesus het klaar die prys betaal.” 

En is vir elke dag, nie net vir Kerstyd nie. 
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Na die opening word daar “melktertjies”                                                      

uitgedeel, Jummmmmy, en die program 

vir die heerlike  

naweek. 

 

 
 

Jiggggg,  

maar dis 

 Lekker !!!! 

Oeps!!!! 

Uitgevang!!!!! 

Mooi glitter glasies,, 

daar is gesê deur Em-

ma.                    “you 

don’t shit glitter,  you 

SHITTER.”  Dit is nou as 

jy die suiker glitter af 

Nou ja die  half leeg of is dit nou half vol dam 

het ook sy voordele gehad. Sommige kinders het 

glad nie  op hulle laat wag vir die wonderlike 

ervaring van ‘n “MUDBATH” wat klaarblyklik 

goed is vir die vel………. Ja Heike het die voorreg 

gehad… en natuuuuuuuurlik gaan uit toets. 
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Die storie moet vertel word en fotos MET gevolg word……. 

 

 

 

 

 

 

Dit begin om Vrydag aand nadat almal heerlik gekuier het, het een van ons oud-

ste lede besluit om sy eie badkamer te ruil vir die DAMES badkamer wat duidelik 

gemerk is DAMES.     Iemand moes sy rug/ of was dit haar rug was. 

 Maar nietemin het  die paparazzi met haar trawante die badkamers betree vir 

die  fotos en bewysstukke. 

 

 Na laaaaaang gewag maak die dame haar verskyning met geen Edgar,  

Maar wag hy het die badkamer verlaat deur die piepklein opening vir daai 

groote lyfie. Oeps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dis mos swartskaap materiaaal, huh?????  Onskuldig verskyn hy toe om die draai 

ladidaa  met rooi gesiggie vol smile. 

 Die paparazzi lekker uitoorlê. Of so dink hy. 
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Die verloop van die naweek :   Ai die vlakke tussen die waens het ons lelik te 

staan gekom. Paar mensies gestruikel , maar  

sommiges het sommer grond gekoop, en toe nog 

die grond be-mes met slapchips en olie.  

 

Die volgende more het goed afgeskop met natuurlik die dam as trekpleister vir 

menige jonges.  

 

Eina  !!!! 

Aandete le 

op die 

grond. 

Pasop Daleen 
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Lekker roomys vir ontbyt poed-

ing, was dit nie eintlik die kid-

dies sin nie??????? 
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Ek wil ook
 

gly!! 

Raai   !   .…..? 

Raai @  …...? 

Raai      #  …...?  

Saterdag oggend het baie 

pret gelewer toe die klomp 

kinders begin gly, maar nie 

vir lank nie toe neem   die 

GROOT Seuns oor.   

 

Eina boude vir Larisa.  

 

 

 

 

 

Culanie word toe maar         

………….. Ingedwing ……. 
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Kersete was ‘n feestelike geleentheid.  Veral toe 

Kersvader kom inloer het.  

Gedurende die middag voor die Kersete, moes die manne al die kinders 

neem op ‘n uitstappie die berg op en weghou van die saal wat noukeurig 

versier sou word vir die aangeleentheid.  Maar nodeloos om te sê het die 

manne agter gebly op die berg en die kinders het lank voor hul alleen terug 

geloop kamp toe, met die vraag :  waars die manne en antwoorde van “ons 

Pa’s drink”.   

Die kampers het redelik 

veilig gevoel met die Polisie 

man en vrou as deel van die 

groep. 
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Sondag ontwaak almal met die kamp op einde se kant toe insig.  

Om 9 uur lei Willie  die diens met: 

  Benescke Janse van Rensburg se stuk. 

Wat gebeur as jy ’n rok in die Dooie See los? Dít is wat Sigalit Landau, ’n Israeli kunstenaar 
wou weet. Sy het ’n swart rok vir 3 maande in die soutwater gesit. Die resultaat? Soutkristalle 
het die rok getransformeer van ’n “rou-rok tot ’n trourok”. 

  

Gedurende situasies van verlies, ontnugtering en teleurstelling voel ons met tye asof ons ons 
klere en hare wil afskeer en met pikswart rouklere vervang.   

By God is daar egter hoop. Hy kan ons situasie verander. In Jeremia 31:13 lees ons: “Ek sal 
hulle droefheid in vreugde verander, Ek sal vir hulle uitkoms gee: Ek sal hulle bly 
maak, hulle sal geen kommer meer hê nie.” Ook in Psalm 30:6 staan geskryf: “Waarlik, 
sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank. Gisteraand was daar nog 
trane en vanmôre lag ek al weer.” En in Psalm 30:12-13 skryf die Psalmdigter: “Ek was in 
die rou, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my 
feesklere aangetrek. Daarom sal ek sing tot u eer; ek sal nie stilbly nie. Here my God, 

vir altyd sal ek U loof!” 

  

Die proses om rouklere in feesklere te verander, neem tyd. In die seisoen waarin dit voel 
asof ons nie asem kry nie, is dit dalk omdat ons juis “onder die water” is, waar God sy sout 
gebruik om ons wonde te genees. Hy vou ons toe in sy genade en liefde terwyl 
soutkristalle die “rourok” tot ’n spierwit “trourok” verander. 
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Christelle Wood                   071 888 5226       hpot@marte.co.za    

Ons volgende Tuisblyers kamp vind plaas   

 te Ehlangeni Des 15 de.  

Indien enige info nie korrek is 

nie word daar byvoorbaat ver-

skoning gevra .     Die skrywer. 

So kom alle lekker kampe ook tot ‘n 

einde, aaaaaaaaah.  Soo maak mens.  

November Desember 

5 Barnie van Jaarsveld 1 HH - Pieter & Elizabeth 

6 HH - Chris & Thea 1 Elise Burger 

8 Armand le Roux 2 Rudi le Roux 

19 Anika Willemse 2 Koot van Staden 

    3 Larissa du Toit 

    11 HH - Okkie & Christelle 

    12 HH - Karel & Mariska 

    14 Okkie Wood 

    17 Pieter Burger 

    18 HH - Joggie & Sunette 

    21 Heilize Britz 

    22 Eben Wood 

Lief:  Sterkte vir al die eind eksamens aan ons panorama 

kinders.  

Gaan goed met Cheryl, haartjies kom so mooi uit, maar ai  

die haartjies gaan weer af, sterkte met Operasie 

weer Cheryl. 

Geluk met jou nuwe ryding Chris. 

Leed:    xxxxx 


