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KLEIN  PARADYS 

14- 16 November 2014 

Bou jou eie Potjie-funksie  

So het die afsluiting vir 2014 gekom en gegaan maar kon dit nie maar net 

aangegaan het nie. Wat „n naweek vol dinge was dit nie gewees nie.  Almal wat 

daar was het behoorlik gelag en sommer die naweek ordentlik geniet. Die 

seniors het natuurlik weer die kamp uitgerek deur „n paar dae ekstra by te sit. 

Hul was eers by Hartbeeshoek en het dit netso daar geniet (sien aparte artikel).  

Vra maar bietjie rond en as jy nie daar was nie... ek kan net sê: JAMMER VIR 

JOU!  

 

Kom ons begin by Vrydagaand. Van vroeg af was daar sommer „n hele klomp aktiwiteite.  Ons het besluit om redelik vroeg te ry sodat ons „n 

lekker staanplek kan kry. Half drie daar aangekom en glo my, daar is nog net 4 staanplekke van die 25 oor. Ek vat toe sommer die naaste een. Wat 

toe ook „n lekker een was, maar dit was die gelukkige nommer. So tussen die Rietvalleiers was daar darem ander gelukkige nommers ook. Elmarie 

en Pieter le Roux, met Elmarie wat „n duur horlosie en ketting verloor het en so ook Mel, wat oorsee gaan om afdrooglappe te gaan koop en dit hier 

kom skenk. En natuurlik ek, wat daarvan hou om motorruite stukkend te laat slaan en dan nie eers van die glas optel waar dit geval het nie. Alle 

grappies op „n stokkie, ek glo dat Klein Paradys voortaan meer moet doen om kampeerders se sekuriteit te verseker na die inbraak by ons en ander 

privaat gaste.  

 

Mel het natuurlik verseker dat hy in aanmerking kom vir die Stomp van die Jaar.  Lettie word in die woonwa ingeboender, Mel roep dan ander om 

hulp om die woonwa te kom skuif, omdat hy teenaan „n boom stilgehou het.  Die woonwa moet verskuif word sommer met tent en al en hy 

vergeet van sy vrou binne-in. Hy is so besig om soos wie weet wafferse samajoor instruksies uit te deel terwyl al die ander moet swoeg om sy 

woonwa so te parkeer dat hy die dak kan uitstoot. Mel dit gaan jou dalk later sommer baie kos. Verder het Lettie vir hom gevra waar die 

afdroogdoeke dan is – sy reaksie: dat hy dit op gehang het voor die woonwa terwyl hy dit daar laat vir skenkings. Hoe kan jy sulke dinge doen? 

 

Saterdag het nogal heelwat reën gebring en almal was dankbaar dat die ete in die saal sou plaasvind.  Gelukkig het die reën laatmiddag opgehou 

en almal kon droog by die saal aankom. Die voorbereiding van die kos het sommer vroeg al begin met baie helpers (vrouens en „n paar handige 

mans) om te sny en kap en gou-gou was die taak klaar. Natuurlik het onse voorsitter, Tjaart, leiding geneem in die “delegasie-ding” en sommer 
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gou is die saal ook reg. Daar is toe skielik sommer „n ander sammajoor, sy naam is Pieter, wat baie kla oor die potjies wat half gewas word en hy 

stuur so wrintie waar al daardie potjies terug om weer gewas te word! Sy laaste bevel vir die aand is dat hy nie die verantwoordelikheid van die 

kos maak gaan neem nie maar dat dit elke ou vir homself is. So kon ek sien hoeveel mans (en vrouens) daar is wat as dit by potjie maak kom, 

daarvan hou om net agter die bord in te skuif en dit geniet. Gou-gou het almal se oë gebrand van die “medisyne“ wat uit die papsak kom. Glo my 

daar was manne, soos Wim, wat kort-kort gevra het dat JP asseblief die papsak moet bring, terwyl Margriet teen die muur staan en trane af vee. Sy 

sê dat dit die rook is, maar ek sou dalk net so gehuil het as my geliefde so aanhoudend vir die papsak vra.  (Toemaar Wim ons weet dis die groen 

jel in die papsak en nie die goedkoop wyn nie.) 

 

Tjaart het heelwat hoogtepunte uitgewys wat ons bereik het en dit sal apart in die Rietstok vervat word. Maar soos dit Rietvallei pas, is daar ook 

erkenning aan heelwat lede gegee. Streeksaamtrek plaatjies aan die volgende Rietvalleiers: Fanie en Elsette Jacobs (10); Gideon en Helena van Zijl 

(10); Corné en Georgina de Wagenaar (20); Tinus en Tersia Fourie (20); Chris en Nellie Stander (80); Tjaart en Marietjie Klaasen (100) asook Wim en 

Margriet vd Berg (240). Algemene saamtrek plaatjie aan Tinus en Tersia Fourie (25). 

 

Daar is terugvoer gegee oor ons gemeenskapsprojekte en in besonder die Helpende Hand Kersgeskenke aan minderbevoorregte kinders. Die 

vrugtekoek lootjie se trekking is gedoen en daar is meer as R700 hiermee ge-in. Baie geluk aan Annelien wat die koek gewen het. Chris Delport 

het as Gebiedsvoorsitter „n paar welkome woorde gespreek waarna Tjaart uitstaande meriete erkennings aan Oom Neels en Tannie Rina de Klerk 

oorhandig het. Die stomp van die Jaar is ook oorhandig en Willem de Jongh het by verre uitgestaan met sy mannewales deur die jaar – baie geluk 

Willem! 

Tjaart sluit af met “Vandag is Móre se Gister“ en Oom Neels doen die laaste gebed vir 2014 saam met die Rietvalleiers. 

 

Pieter, Magdaleen, JP en die hele bestuur – baie dankie, hierdie bou jou eie potjie was voorwaar „n besondere ervaring. Almal wil na dese net 

potjies gaan koop. (Pieter jy moes maar die potjies teen „n nominale prys verkoop het). Wat van „n jaarlikse potjie-trofee vir die mees 

oorspronklike idee vir „n afsluitingsete, net om ons te herinner aan hierdie besonderse aand? 

 



 

Page 3 of 6 

 

Sondag het ons almal stil geword met die boodskap wat Ds. Francois du Toit van die Elarduspark Gemeente gebring het.  Hy het ons ook bedien 

met die Nagmaal en so die jaar op gepaste wyse afgesluit.  Daarna het die koektafel weer skeef gelê met al die koek en dies meer.  Mel het die 

Senior se „Stomp-trofee„ met goeie motivering aan Daan oorhandig. Daar is gesellig gekuier onder die bome tot almal weer traag terug is na die 

woonwa om op te pak. Enkeles het nog „n laaste vuurtjie gepak om die naweek „n bietjie uit te rek. 

Hans Koekemoer 

 

    
Daan ontvang die Senior se 

Stomp-trofee 

Ds. Francois du Toit en sy vrou 
Ina Erasmus vertel „n grap tydens 

Saterdagaand se funksie 
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Saterdag se potjiekos funksie 

Dankie aan Pieter, Marie en Marietjie vir die foto‟s! 
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Vandag is more se gister 

... en daar het Desember toe nou amper en uiteindelik aangebreek! Hoe voel jy daaroor? Sê jy dalk: Uiteindelik! Dankie tog, ek het dit gemaak! Net 
soveel dae van werk, dan kan ek rus! Nadat ons deur „n mynveld ge-leopard crawl het met tonne bagasie op die rug, oor en onder deur die moeilikste 
hindernisse, dikwels ongelukkig, dikwels vermoeid, is ons nou amper aan die einde van die jaar. Dankie tog 2014 is amper verby.... ons kan nou amper 
begin lewe. Ons kan mos nou begin lewe? Gaan ons? En dan .... o koek, 2015, hier kom ons!  

Jare gelede het Fanus Rautenbach „n boek geskryf met die titel: “Vandag is môre se gister”. 2015 is op pad uit, verlof lê vir jou voor. My vraag vandag 
aan jou is eenvoudig: Hoeveel het jy in hierdie jaar geléwe? Hét jy gelewe? Vir hoeveel dae het jy by lewe stilgestaan? Hoeveel keer het jy gesê: 
VANDAG gaan ek iets van hierdie lewe maak? VANDAG gaan ek myself bederf met lewe! Nie net bestaan nie, regtig léwe. Was daar vir jou hierdie 
jaar enigsins „n “vandag”? Vandag is môre se gister. Of het jy konstant jou paspoort laat “stamp” na môre of gister toe? Dalk wil jy nie by vandag 
stilstaan nie, want gister was sleg en môre is al op pad. Iemand het eendag gesê: “A slower day comes ... not!”   

Spreuke 27:1 
Moenie roem oor wat jy môre verwag nie, jy weet nie wat die dag sal oplewer nie.  

Hierdie jaar het baie môres gehad. Elke dag het „n gister gehad. Maar hoeveel van daardie gisters was vir jou „n vandag? My punt vandag is eenvoudig 
– min mense wil vir vandag leef, want vandag het nie tyd vir leef nie. Vandag is te vol, vandag is propvol dinge. Vandag se besluite is gister al geneem 
en die planne het niks vir gister ingesluit nie. Dis dalk hoekom die Here nie veel met ons regkry vandag nie. Ons wil hê die Here moes betyds „n 
plekkie vooruit boek en as Hy nie ons dagboek kon haal nie, is Hy en Sy werk vandag neusie verby. Intussen werk die Here eintlik vandag.  

Spreuke 27:1 sê jy weet nie eens of daar „n môre is nie, en dan het ons hom alreeds volgeprop. Is jou lewe ook vasgevang in hierdie tydlose tydmasjien? 
Jy hoor die getik van die klok, maar hy het nie wysers nie.   

Vandag is môre se gister, maar vandag is soek – ons kry hom nie. Die toebroodjie se dik snytjies weerskante van vandag verswelg hierdie dun 
smeerseltjie wat ons vandag noem.  

Die Here wil vandag vir jou die oorvloedige lewe gee. Die Here kan nie gister met jou praat nie, want dis verby. En wat van môre? Nee, dit moet 
vandag gebeur. Wanneer het die Here planne vir jou? Vandag. Oor watter deel het jy die beste beheer? Oor vandag. Wil jy nie dalk so bietjie jaloers 
vasklou aan vandag nie? Dis tog al waarvan jy min of meer seker is. Wat gaan jy met vandag maak? Gaan jy net vandag om “bestaan”? Of is vandag 
net gister se môre? Kom ons kyk of ons nie dalk vandag „n paar besluite kan maak wat vandag die moeite werd gaan maak nie. Dalk is vandag die 
ideale tyd om more op sy plek te sit. Dink bietjie hoe kan vandag vir jou 24 sinvolle ure hê.     
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Josua 24:15  
Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien: die gode wat julle voorvaders gedien het anderkant die Eufraat, of die gode van 
die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.  

Kies vandag. Hoe hou jy daarvan? Gaan dit tyd van jou dag neem om vandag te kies om die Here te dien? Of wil jy dit  liewer môre eers kies? Dis 
vandag „n goeie tyd om as hoof van jou huis jou voet neer te sit en te sê: gesin, dis wat ons gaan doen.   

En wat van daardie knaende sorge en bekommernis? 

Matt 6:34 
“Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie.”  

Sorteer liewer vandag so paar dinge uit en los môre vir môre. Hou tog op om jou oor môre te bekommer. Besluit vandag om die gister-sleepwaentjie af 
te hak en ry weg van die vervlakste ding af, want hoe meer jy hom sleep hoe meer begin hy om jou in môre in te stoot. Dan verloor jy in elk geval 
beheer oor alles.  

Hoe lyk dit, is dit nie dalk tyd om te kyk hoe vandag se seëninge lyk nie? Het jy „n hond op jou werf? Kom ek belowe jou, jou hond leef beter as 
miljoene mense op aarde – glo dit maar. Die Bybel sê kos en klere behoort genoeg te wees. 

1 Tim 6:8 
As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. 
 
Spreuke 17:22 
‘n Vrolike mense is ‘n gesonde mens, ‘n neerslagtige mens raak uitgeput.  

Hoef ek meer hieroor te sê? Moenie vandag met „n fatalistiese houding leef omdat môre donker lyk nie. Gee die Here VANDAG „n kans om jou te 
verkwik, te restoureer, en nuut te maak. Die Here werk die beste in “vandag”. 

Anonieme skrywer – Heuning webblad  

 


