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Nkwe – 14-16 Mei 2021  

Nuusbrief – Nkwe kamp 

 

 

Dit was weer lekker om almal te sien en ons was 16 karavane. 

Met die aankoms het almal ons duidelik laat verstaan dat jy in die son moet staan en nie 

onder die skadubome nie. Ons het toe later self uitgevind waarom die koeltebome nie die 

vrolikste opsie was nie. 

Vrydagaand was daar boereworsrolle voorsien met ‘n keuse van heerlike tamatie en uie 

smoor, of ander souse.  Jammer dat daar nie nog ekstra was vir ‘n tweede geleentheid nie. 

Boekvat is by Dirk en Marlene gehou met Skriflesing uit Rom 8:28-39. “God is vir ons, wie 

kan dan teen ons wees?” 

Na boekevat en ‘n paar afkondigings is almal met haas na hul karavane, want as die son 

sak, is dit bitter koud in die laagte. 

Saterdagoggend was meeste van die kampers maar stadig uit die blokke, nie omdat hulle 

stadig is nie, maar omdat ons toe eers ontdooi het na die koue nag. Party het ‘n heerlike 

ontbytjie aanmekaar geslaan en toe is die oord verken met ‘n staptog gelei deur Rudi en 

Magda. Duidelik was hulle lanklaas daar want die paadjies wat hulle geken het was nou 

toegegroei en daar moes mooi gekyk en geklouter word. Die goeie oefening het nogal ‘n 

paar spiere getoets wat die volgende dag van hulle laat hoor het.  

Daar was ‘n versoek vir boekevat vir Saterdag en wat gehou is met groot waardering van 

die wat dit bygewoon het.  Dit sal dalk goed wees as die Satedag boekevat opsioneel bly 
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vir die wat belangstel. Skriflesing was uit Luk 17: 11-19, “Jou geloof het jou gered.” 

Wees dankbaar.  

Saterdag is die vure vroeg aangesteek en heerlik gebraai en gekuier. Marlene se sago 

poeding en Elzette se vrugteslaai was ‘n lekker verassing waarmee die laaste gaatjies in die 

magies gevul is voor slaaptyd.  

Sondagoggend nadat almal eers weer ontdooi het na die koue nag, het ons in die saaltjie 

bymekaar gekom vir die Sondagdiens. Dankie Johan van Zyl vir die reëlings van die pragtige 

boodskap waarna ons kon luister. 

Natuurlik was Elmarie weer reg met sjokolades vir al die verjaarsdae en spesiale 

geleenthede soos troudag herdenkings.  

Rudi en Magda het hul 170ste streeks kamptoekenning ontvang. 

Hierdie naweek het die Senior Stomp ook weer tot sy reg gekom en is dit met 

oorweldigende ooreenstemming, aan ‘n uitstaande of is dit nou aan die hoogs staande 

woonwa toegeken.  Of dit oor die meeste son, hoogste uitsig of die ongelykste staanplek 

was, Phillip het dit verdien.  

Weereens is bewys dat die waarde van saamkamp nie onderwaardeer moet word nie. Dit is 

die vriendskappe, gesprekke, omgee vir mekaar, almal se inspring en help met alles, waarna 

uitgesien word en wat almal se batterye weer laai tot ‘n volgende kamp. 

Kampgroete, 

 Dirk en Marlene Maree 
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