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K E R S U I T G A W  E K E R S U I T G A W  E K E R S U I T G A W  E K E R S U I T G A W  E 
Goeie dag SAWA lid, 

Met die naderende einde van hierdie wonderlike 
het en die beste daarvan gemaak het.  As u geleenthede laat verbygaan 

Ons Voorsitter Mnr. Frans Kloppers kon egter nie die l
hom WELKOM TERUG sê en dat hy baie gemis het.

HY het die volgende verslag vir ons saamgestel: 

VAN DIE VOORSITTER. 

En so stoom die jaar 2011 nou vinnig na sy einde en 

Die Kersboom kamp is verby en alhoewel ek nie daar was nie word daar deur die “spioene” aan my vertel dat alles baie goed afg
almal dit geniet het. 
   Baie dankie aan die kampkommandante en die Jeug ouers vir hulle harde werk.
Dit gaan steeds goed met die streek. Die Gebied Saamtr
verteenwoordig met 14 gesinne plus een besoeker, wat in elk geval aangedui het dat hy oo
ouers en Ou Boet Bertus se spore te volg. Ons het in elk geval hom help groot maak
en dit is niks minder as reg as hy en sy gesin na sy Alma Mater terugkeer nie.
   Wat net vir my bietjie bekommer is dat Vaalrivier nog steeds nie by mekaar staan nie en ons oor die hele 
soveel lekkerder gewees het as ons soos Overvaal en NOVS naby mekaar gestaan het. Ons het dan ook op die bestuursvergadering 
die volgende Gebied Saamtrek ons ook ons area gaan afmerk en gaan ons
   Het dan ook die goeie nuus ontvang dat Riemland besluit het om weer ‘n volwaardige streek te word. Ons wens hulle sterkte toe
weereens van Vaalrivier se ondersteuning verseker.
Van kampe gepraat. Ek wil ‘n beroep op almal doen om on
aangehaal. 
   Vir die wat belangstel om die Tuisblyers saamtrek by te woon wil ek vriendelik versoek om so spoedig moontlik met Sondra in verbinding te tree 
sodat ons kan sien of daar genoegsame belangstelling is om met die 
Die Kongres is bygewoon en dit was vir my ‘n belewenis. Ek wil da
Meriete toekenning gekry het, baie geluk wens daarmee. Hierdie twee mense werk verskriklik hard op Streek, Gebied en Nasional
nie ongesiens verby gegaan nie. 
   Maar hulle was nie die enigstes van ons Streek wat toekennings ontvang het nie. Danie
en Tannie Elize Van der Merwe (Riemland se “tou leiers”) het Nasionale Ere Toekennings vir 25 Jaar Lidmaatskap ontvang
amper meer jare as wat sommige van ons oud is.)
   Dan het ons Streek weereens die trofee ontvang vir die Meeste Lede Gewerf. Baie dankie aan
Onthou asb. om die SAWA webblad te besoek om meer inli
algemeen en om te sien wat ander streke doen of nie
   Ek en Annatjie wil graag een elk van julle ‘n Geseënde
vakansie en feestyd, bestuur asseblief uiters versigtig en kom veilig tuis. Vir julle wat die fort moet hou en die pot aan die kook hou kyk
asseblief mooi na julle self.    Ons sien dan weer, as die Here wil, by ons Hengel kamp naweek by Frankfort waar ons dan
Voogde saam met Riemland gaan geniet. 
Groete,  Frans en Annetjie  

LIEF EN LEED 

Baie geluk aan almal wat gedurende Oktober, November en 
Voorspoed wees. Baie Geluk aan al die kinders/studente wat op akademiese gebied presteer het, ons is trots op julle. Die wat 
verlies beleef het,  ons glo en bid dat dit weer goed sal gaan. Sterkte !

 

 

 

DESEMBER   2011     

K E R S U I T G A W  E K E R S U I T G A W  E K E R S U I T G A W  E K E R S U I T G A W  E 

Met die naderende einde van hierdie wonderlike jaar, is die dan ons laaste uitgawe vir hierdie jaar.  Ek hoop en vertrou dat almal die jaar geniet 
het en die beste daarvan gemaak het.  As u geleenthede laat verbygaan het, volgende jaar is daar nog ’n kans.

Ons Voorsitter Mnr. Frans Kloppers kon egter nie die laaste kamp saam met ons gewees het nie, vanweë buitengewone
en dat hy baie gemis het. 

En so stoom die jaar 2011 nou vinnig na sy einde en voor ons weer kan sê “knipmes” is die jaar verby. 

Die Kersboom kamp is verby en alhoewel ek nie daar was nie word daar deur die “spioene” aan my vertel dat alles baie goed afg

die Jeug ouers vir hulle harde werk. 
Dit gaan steeds goed met die streek. Die Gebied Saamtrek wat gehou was te Malonjeni is goed bygewoon. Vaalrivier was weereens goed 
verteenwoordig met 14 gesinne plus een besoeker, wat in elk geval aangedui het dat hy ook gaan aansluit. Japie Pelser (Jnr) het besluit om in sy 
ouers en Ou Boet Bertus se spore te volg. Ons het in elk geval hom help groot maak 
en dit is niks minder as reg as hy en sy gesin na sy Alma Mater terugkeer nie. 

dat Vaalrivier nog steeds nie by mekaar staan nie en ons oor die hele terrein
soveel lekkerder gewees het as ons soos Overvaal en NOVS naby mekaar gestaan het. Ons het dan ook op die bestuursvergadering 

ende Gebied Saamtrek ons ook ons area gaan afmerk en gaan ons saam met ons “pleeg streek” (Riemland) ‘n hegte eenheid vorm.
Het dan ook die goeie nuus ontvang dat Riemland besluit het om weer ‘n volwaardige streek te word. Ons wens hulle sterkte toe

weereens van Vaalrivier se ondersteuning verseker. 
Van kampe gepraat. Ek wil ‘n beroep op almal doen om ons kampe te ondersteun. Daar is ’n paar grotes aan die kom. Die program word elders 

amtrek by te woon wil ek vriendelik versoek om so spoedig moontlik met Sondra in verbinding te tree 
sodat ons kan sien of daar genoegsame belangstelling is om met die reëlings voort te gaan. 

s bygewoon en dit was vir my ‘n belewenis. Ek wil dan ook langs hierdie weg vir Anton en Sondra Koekemoer, wat elk ‘n Nasionale 
Meriete toekenning gekry het, baie geluk wens daarmee. Hierdie twee mense werk verskriklik hard op Streek, Gebied en Nasional

ar hulle was nie die enigstes van ons Streek wat toekennings ontvang het nie. Danie en Marie van Niekerk, Coerien Greyvenstein en Oom Iwe 
(Riemland se “tou leiers”) het Nasionale Ere Toekennings vir 25 Jaar Lidmaatskap ontvang

amper meer jare as wat sommige van ons oud is.) 
Dan het ons Streek weereens die trofee ontvang vir die Meeste Lede Gewerf. Baie dankie aan elkeen wat daartoe bygedra het.

te besoek om meer inligting en foto’s van die Kongres te sien en ook vir meer inligting oor SAWA in die 
algemeen en om te sien wat ander streke doen of nie doen nie. (www.sawa.org.za) 

Ek en Annatjie wil graag een elk van julle ‘n Geseënde Kersfees en ‘n baie Voorspoedige 2012 toewens. Vir die wat op die pad gaan wees in die 
versigtig en kom veilig tuis. Vir julle wat die fort moet hou en die pot aan die kook hou kyk

self.    Ons sien dan weer, as die Here wil, by ons Hengel kamp naweek by Frankfort waar ons dan

Baie geluk aan almal wat gedurende Oktober, November en Desember verjaar het en nog gaan verjaar. Mag dit ‘’n jaar vol Vreugde, Liefde en 
Voorspoed wees. Baie Geluk aan al die kinders/studente wat op akademiese gebied presteer het, ons is trots op julle. Die wat 

bid dat dit weer goed sal gaan. Sterkte ! 
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 UITGAWE  6 

    

die dan ons laaste uitgawe vir hierdie jaar.  Ek hoop en vertrou dat almal die jaar geniet 
’n kans. 

buitengewone omstandighede, wil net vir 

Die Kersboom kamp is verby en alhoewel ek nie daar was nie word daar deur die “spioene” aan my vertel dat alles baie goed afgeloop het en dat 

s goed bygewoon. Vaalrivier was weereens goed 
k gaan aansluit. Japie Pelser (Jnr) het besluit om in sy 

terrein versprei staan. Dit sou net 
soveel lekkerder gewees het as ons soos Overvaal en NOVS naby mekaar gestaan het. Ons het dan ook op die bestuursvergadering besluit dat met 

saam met ons “pleeg streek” (Riemland) ‘n hegte eenheid vorm. 
Het dan ook die goeie nuus ontvang dat Riemland besluit het om weer ‘n volwaardige streek te word. Ons wens hulle sterkte toe en wil hulle 

’n paar grotes aan die kom. Die program word elders 

amtrek by te woon wil ek vriendelik versoek om so spoedig moontlik met Sondra in verbinding te tree 

n ook langs hierdie weg vir Anton en Sondra Koekemoer, wat elk ‘n Nasionale 
Meriete toekenning gekry het, baie geluk wens daarmee. Hierdie twee mense werk verskriklik hard op Streek, Gebied en Nasionale vlak en dit het 

en Marie van Niekerk, Coerien Greyvenstein en Oom Iwe 
(Riemland se “tou leiers”) het Nasionale Ere Toekennings vir 25 Jaar Lidmaatskap ontvang. Baie geluk julle. (Dit is 

elkeen wat daartoe bygedra het. 
en ook vir meer inligting oor SAWA in die 

toewens. Vir die wat op die pad gaan wees in die 
versigtig en kom veilig tuis. Vir julle wat die fort moet hou en die pot aan die kook hou kyk 

self.    Ons sien dan weer, as die Here wil, by ons Hengel kamp naweek by Frankfort waar ons dan ook ons eerste kamp as 

Desember verjaar het en nog gaan verjaar. Mag dit ‘’n jaar vol Vreugde, Liefde en 
Voorspoed wees. Baie Geluk aan al die kinders/studente wat op akademiese gebied presteer het, ons is trots op julle. Die wat hartseer, pyn of 





 

 

 

gewen deur SUSAN DU PREEZ en die Jeug loodjie is gewen deur PJ.  
baie geluk en dankie vir die ondersteuning.  Hierdie was ook die 
eerste loodjie van die JEUG se kan
meer interessante loodjies gaan kom. 
Daar is ook toekenning
kampkommandante. Marleen Bezuiden
as ’n nuwe lid voorgestel
was ERNST & INA MARAIS, JACO & HANNETJIE BOSHOFF EN RENY EN 
SUSAN CONNOWAY.
VAN DIE JEUGOUER

Wil net baie dankie sê aan die kinders wat hul so mooi gedra he

is trots op julle. KLIPPIES

het, hopelik sal hy kan oorleef tot die visvang naweek.  Bring 

asseblief julle visstokke saam

daar visgevang gaan word.

die naweek, bring 

ook weer die naweek begin, jul is meer as welkom om deel hiervan 

te wees. Ons beplan nog iets vir die naweek so kom asseblief die 

aand saam met jul ouers boekevat toe om te hoor wat ek beplan 

het.    Hou lek

 

TUISBLYERSKAMP  -  DESEMBER 2011 

Die tuisblyerskamp word die 2de helfte van Desember 2011 te Soetdoring aangebied. Dit is ‘’n nuwe pragtige oord in die Bosveld net buitekan

Sonlandpark.  Die natuurskoon is asemrowend en doodstil. 

Die tariewe is R180.00 per nag per wa.  Vir meer inligting/ bespreking, kontak asseblief so gou moontlik vir die Sekretaresse

KOEKEMOER by tel. nr. 082 464 0457 of e-pos. sekretaresse.vaalri

Hier is ‘’n uittreksel van foto’s wat jy kan verwag

  

VISVANG NAWEEK – 28 TOT 29 JANUARIE 2012 

Ons Skop die nuwe jaar af met ‘’n visvang naweek te FRANKFORT.  Kostes beloop

persoon per nag.  RSVP asseblief so gou moontlik by die Sekretaresse, SONDRA KOEKEMOER en ontvang die pad aanwysings ook.  Di

kampkommandante gaan NEELS & REINETTE KRIEL EN PIETER JOHNSON & RIAAN BOTHA wees.

Kom geniet die naweek saam met hulle. 

DRINGENDE VERSOEK VAN DIE SEKRETARESSE  : 

SONDRA KOEKEMOER – TEL, 082 464 0457 / e-pos  :  

Dit is elke lid van SAWA VAALRIVIER se verantwoordelikheid om sorg te dra dat jou kontakbesonderhede korrek is.  Kontak

maak seker dat dit korrek is.  Onthou dit is die enigste medium wat sy het om met jou kontak te maak.  Kontak haar sommer nou 

OORDENKING VIR DIE KERSTYD  --  DIE MOED OM KERSFEES TE VIER !

Die engel het vir hulle gesê: “Moenie bang wees nie.  Ek het baie goeie nuus vir julle; nuus waaroor julle nog baie lank gaan

die Redder van die stad van Dawid gebore;  vir almal van julle “

vrede in ons harte te hê. ‘’n Dag om – ten spyte van al ons onopgeloste probleme 

vreugde te sing, want, kind van God, jou Verlosser het meer as 2

Mag Kersdag vanjaar vir jou anders wees, omdat jy die waarheid van die evangelie werklik jou eie maak; omdat jy opnuut besef dat jy soveel 

rede het om fees te vier en omdat jy weet dat jy 

die Hemel: “Eer aan God. Eer aan Hom wat in die hoogste hemel bly.  En vrede vir almal hier op die aarde; vrede vir almal oor

feesvier” (Lukas2:13) 

 

gewen deur SUSAN DU PREEZ en die Jeug loodjie is gewen deur PJ.  
baie geluk en dankie vir die ondersteuning.  Hierdie was ook die 
eerste loodjie van die JEUG se kant  af. Ek verneem dat daar nog baie 
meer interessante loodjies gaan kom.  
Daar is ook toekennings gemaak aan ANSA EN WILKIE WILKEN vir 20 
kampkommandante. Marleen Bezuidenhout en haar seun Wynand is 
as ’n nuwe lid voorgestel.  Die kampkommandante vir die naweek 
was ERNST & INA MARAIS, JACO & HANNETJIE BOSHOFF EN RENY EN 
SUSAN CONNOWAY.   
VAN DIE JEUGOUER 

Wil net baie dankie sê aan die kinders wat hul so mooi gedra het, ek

is trots op julle. KLIPPIES sê ook dankie vir al die kos wat hy gekry 

het, hopelik sal hy kan oorleef tot die visvang naweek.  Bring 

asseblief julle visstokke saam, ons gaan vir die grootmense wys hoe 

daar visgevang gaan word. Onthou die Snoepie gaan weer oop wees 

die naweek, bring sommer al jul kleingeld saam.  Die Kategete gaan 

ook weer die naweek begin, jul is meer as welkom om deel hiervan 

te wees. Ons beplan nog iets vir die naweek so kom asseblief die 

aand saam met jul ouers boekevat toe om te hoor wat ek beplan 

Hou lekker vakansie. ! ! 

kamp word die 2de helfte van Desember 2011 te Soetdoring aangebied. Dit is ‘’n nuwe pragtige oord in die Bosveld net buitekan

Sonlandpark.  Die natuurskoon is asemrowend en doodstil.  

Die tariewe is R180.00 per nag per wa.  Vir meer inligting/ bespreking, kontak asseblief so gou moontlik vir die Sekretaresse

sekretaresse.vaalrivier@hotmail.co.za 

Hier is ‘’n uittreksel van foto’s wat jy kan verwag: 

     

 

Ons Skop die nuwe jaar af met ‘’n visvang naweek te FRANKFORT.  Kostes beloop R100 per nag vir die eerste 2 persone en daarna R20 per 

persoon per nag.  RSVP asseblief so gou moontlik by die Sekretaresse, SONDRA KOEKEMOER en ontvang die pad aanwysings ook.  Di

& REINETTE KRIEL EN PIETER JOHNSON & RIAAN BOTHA wees. 

 

pos  :  sekretaresse.vaalrivier@hotmail.com 

se verantwoordelikheid om sorg te dra dat jou kontakbesonderhede korrek is.  Kontak

nthou dit is die enigste medium wat sy het om met jou kontak te maak.  Kontak haar sommer nou 

DIE MOED OM KERSFEES TE VIER ! 

Die engel het vir hulle gesê: “Moenie bang wees nie.  Ek het baie goeie nuus vir julle; nuus waaroor julle nog baie lank gaan

die Redder van die stad van Dawid gebore;  vir almal van julle “ (Lukas 2:10-11)Dis feestyd! ‘’n Tyd om – ongeag al die onrus in die wêreld 

ten spyte van al ons onopgeloste probleme – vertroue in die toekoms te hê.  vandag is 

jou Verlosser het meer as 2 000 jaar gelede na hierdie aarde gekom om jou vry te koop,

omdat jy die waarheid van die evangelie werklik jou eie maak; omdat jy opnuut besef dat jy soveel 

fees te vier en omdat jy weet dat jy – dank sy jou Redder – vir ewig in heerlikheid gaan leef. Sing vandag saam met die engele in 

: “Eer aan God. Eer aan Hom wat in die hoogste hemel bly.  En vrede vir almal hier op die aarde; vrede vir almal oor
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gewen deur SUSAN DU PREEZ en die Jeug loodjie is gewen deur PJ.  
baie geluk en dankie vir die ondersteuning.  Hierdie was ook die 

af. Ek verneem dat daar nog baie 

gemaak aan ANSA EN WILKIE WILKEN vir 20 
hout en haar seun Wynand is 

eek 
was ERNST & INA MARAIS, JACO & HANNETJIE BOSHOFF EN RENY EN 

t, ek 

sê ook dankie vir al die kos wat hy gekry 

het, hopelik sal hy kan oorleef tot die visvang naweek.  Bring 

ons gaan vir die grootmense wys hoe 

Onthou die Snoepie gaan weer oop wees 

sommer al jul kleingeld saam.  Die Kategete gaan 

ook weer die naweek begin, jul is meer as welkom om deel hiervan 

te wees. Ons beplan nog iets vir die naweek so kom asseblief die 

aand saam met jul ouers boekevat toe om te hoor wat ek beplan 

 

 
 

kamp word die 2de helfte van Desember 2011 te Soetdoring aangebied. Dit is ‘’n nuwe pragtige oord in die Bosveld net buitekant 

Die tariewe is R180.00 per nag per wa.  Vir meer inligting/ bespreking, kontak asseblief so gou moontlik vir die Sekretaresse SONDRA 

 

vir die eerste 2 persone en daarna R20 per 

persoon per nag.  RSVP asseblief so gou moontlik by die Sekretaresse, SONDRA KOEKEMOER en ontvang die pad aanwysings ook.  Die 

se verantwoordelikheid om sorg te dra dat jou kontakbesonderhede korrek is.  Kontak haar asseblief en 

nthou dit is die enigste medium wat sy het om met jou kontak te maak.  Kontak haar sommer nou asseblief 

Die engel het vir hulle gesê: “Moenie bang wees nie.  Ek het baie goeie nuus vir julle; nuus waaroor julle nog baie lank gaan feesvier.  Vandag is 

ongeag al die onrus in die wêreld – 

die toekoms te hê.  vandag is ’n dag om van 

arde gekom om jou vry te koop,  om jou te Verlos! 

omdat jy die waarheid van die evangelie werklik jou eie maak; omdat jy opnuut besef dat jy soveel 

Sing vandag saam met die engele in 

: “Eer aan God. Eer aan Hom wat in die hoogste hemel bly.  En vrede vir almal hier op die aarde; vrede vir almal oor wie God nou 



 

Die jaar is alweer op sy kop gedraai!  Hoe ouer ‘n mens word hoe vinniger loop die tyd, seker iets te doen dat alles stadiger

jonger was. Nietemin was die afgelope jaar op baie maniere ook vir ons ‘n lekker jaar. 

Met die AJV wat op Cornelia gehou is, Aug. 2009, moes ons besluit of ons streek moet aangaan, of ontbind. Die algemene gevoel 

aangaan.  Met die vriendelike raadgewing en ondersteuning van Vaalrivier, het ons weer moed geskep en het ons weer drie nuwe 

hulle het saam met ons een naweek op Frankfort deurgebring. Anton en Frans, baie dankie vir julle skouers om op te leun. 

Hierdie afgelope naweek was ons jaarlikse Kerskamp. Dit was ook op Frankfort gehou. Jaques Maree en Giel Mathee en hulle vrou

met ons gekamp en dit was vir hulle so lekker dat hulle dadelik by ons aangesluit het! Nog ‘n slag; Baie welkom en ons hoop d

met ons saam sal kamp. 

Japie Oosthuizen het ‘n paar vriende saamgenooi en hulle het Sondag saam met 

‘n paar kan bykry nie. 

Saterdag aand is die skoene uitgetrek en ‘n “sokkie” is in die saaltjie gehou. Elkeen het sy vleisie , meisie en ysie gebring

en pa en sussie en boetie het die vloer op paslike musiek benut. Sondag

waar is die kortste en langste hoofstuk in die Bybel. Die nuwe lede het ‘n paar goeie voors

paar van ons vroeër gaan, omdat dit die afskeidspreek van een van Reitz NG. Gemeente se predikante was.

Jaques het ‘n koel rooi verrassing gehad in die vorm van ‘n baie lekker soet waatlemoen. Kyk dan hoe geniet die ouens hom. 

Groetnis van karavaan tot karavaan! Geseënde Kersfees

Attie 

 

 

 
   Eet hom soos 'n bekfluitjie     Die wit bloekoms van

     Frankfort 

 

 

KERSWENSE VAN ONS VOORSITTERSPAAR
Namens myself, Annatjie en die hele Vaalrivier en Riemland bestuur wil ons een en elk van julle ‘n Geseënde en Vreugdevolle K
    Mag julle in hierdie tyd die Vrede van God ons Vader ervaar en dat Sy Seun Jesus Christus
maar ook die werklikheid. 
   Mag die Heilige Gees gee dat ons sal besef dat ons Heiland en ons Verlosser vir ons gebore is om ons sondes op hom te neem en
die Krip sal kyk na die Kruis. 
   Ons bede vir elkeen is dat julle die Genade en Liefde sal ontvang net soos die Hemelse Vader dit kan gee en dat elkeen in hie
en Innerlike Geluk ervaar. 
Seënwense 
Frans en Annatjie Kloppers. 
 
VAN ONS GEBIEDSVOORSITTER EN SEKRETARESSE 

“Kersgroete en Voorspoedige nuwe jaar “ 

VAN DIE JEUG OUERS 

“Dis Kerstyd, Feestyd, famielietyd.  Dis “stock take” in baie van ons se

van ons dankies en jammers.  Mag dit ’n baie Geseënde tydperk wees en 2012 gevul wees met uitdagings, geloof, hoop en Baie liefd

 

VAN DIE REDAKSIE 

‘’ Gelukkige Kersfees en ’n Baie Geseënde 2012 

 

 

 

 

 

Van die sekretaris se oor ....  
 

Die jaar is alweer op sy kop gedraai!  Hoe ouer ‘n mens word hoe vinniger loop die tyd, seker iets te doen dat alles stadiger

jonger was. Nietemin was die afgelope jaar op baie maniere ook vir ons ‘n lekker jaar.  

s, Aug. 2009, moes ons besluit of ons streek moet aangaan, of ontbind. Die algemene gevoel 

aangaan.  Met die vriendelike raadgewing en ondersteuning van Vaalrivier, het ons weer moed geskep en het ons weer drie nuwe 

hulle het saam met ons een naweek op Frankfort deurgebring. Anton en Frans, baie dankie vir julle skouers om op te leun. 

Hierdie afgelope naweek was ons jaarlikse Kerskamp. Dit was ook op Frankfort gehou. Jaques Maree en Giel Mathee en hulle vrou

met ons gekamp en dit was vir hulle so lekker dat hulle dadelik by ons aangesluit het! Nog ‘n slag; Baie welkom en ons hoop d

t ‘n paar vriende saamgenooi en hulle het Sondag saam met ons kom kuier. Ons sal met hulle woel en kyk of ons nie ook daar 

Saterdag aand is die skoene uitgetrek en ‘n “sokkie” is in die saaltjie gehou. Elkeen het sy vleisie , meisie en ysie gebring

en boetie het die vloer op paslike musiek benut. Sondag het Dampies Mathee die oggend Godsdiens gehou met die boodskap van 

waar is die kortste en langste hoofstuk in die Bybel. Die nuwe lede het ‘n paar goeie voorsangers en ons sang kan net verbeter. Onge

omdat dit die afskeidspreek van een van Reitz NG. Gemeente se predikante was. 

Jaques het ‘n koel rooi verrassing gehad in die vorm van ‘n baie lekker soet waatlemoen. Kyk dan hoe geniet die ouens hom. 

Kersfees vir almal. 

 
Die wit bloekoms van           Oor die muur                      Laat die voete praat

PAAR 
Namens myself, Annatjie en die hele Vaalrivier en Riemland bestuur wil ons een en elk van julle ‘n Geseënde en Vreugdevolle K

Mag julle in hierdie tyd die Vrede van God ons Vader ervaar en dat Sy Seun Jesus Christus se geboorte nie net ‘n simbool vir ons sal wees nie 

Mag die Heilige Gees gee dat ons sal besef dat ons Heiland en ons Verlosser vir ons gebore is om ons sondes op hom te neem en

Ons bede vir elkeen is dat julle die Genade en Liefde sal ontvang net soos die Hemelse Vader dit kan gee en dat elkeen in hie

VAN ONS GEBIEDSVOORSITTER EN SEKRETARESSE – ANTON & SONDRA KOEKEMOER 

“stock take” in baie van ons se lewe oor ons suksesse, teleurstellings en beproewings. Dis ‘’n opname 

’n baie Geseënde tydperk wees en 2012 gevul wees met uitdagings, geloof, hoop en Baie liefd
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Die jaar is alweer op sy kop gedraai!  Hoe ouer ‘n mens word hoe vinniger loop die tyd, seker iets te doen dat alles stadiger gebeur as toe ons 

s, Aug. 2009, moes ons besluit of ons streek moet aangaan, of ontbind. Die algemene gevoel was dat ons moet 

aangaan.  Met die vriendelike raadgewing en ondersteuning van Vaalrivier, het ons weer moed geskep en het ons weer drie nuwe lede bygekry en 

hulle het saam met ons een naweek op Frankfort deurgebring. Anton en Frans, baie dankie vir julle skouers om op te leun.  

Hierdie afgelope naweek was ons jaarlikse Kerskamp. Dit was ook op Frankfort gehou. Jaques Maree en Giel Mathee en hulle vrouens het saam 

met ons gekamp en dit was vir hulle so lekker dat hulle dadelik by ons aangesluit het! Nog ‘n slag; Baie welkom en ons hoop dat julle nog baie jare 

ons kom kuier. Ons sal met hulle woel en kyk of ons nie ook daar 

Saterdag aand is die skoene uitgetrek en ‘n “sokkie” is in die saaltjie gehou. Elkeen het sy vleisie , meisie en ysie gebring. Skoene is uitgeskop en ma 

odsdiens gehou met die boodskap van 

ngers en ons sang kan net verbeter. Ongelukkig moes ‘n 

 

Jaques het ‘n koel rooi verrassing gehad in die vorm van ‘n baie lekker soet waatlemoen. Kyk dan hoe geniet die ouens hom.  

  
Laat die voete praat                       Rooi genot  

Namens myself, Annatjie en die hele Vaalrivier en Riemland bestuur wil ons een en elk van julle ‘n Geseënde en Vreugdevolle Kersfees toe wens. 
se geboorte nie net ‘n simbool vir ons sal wees nie 

Mag die Heilige Gees gee dat ons sal besef dat ons Heiland en ons Verlosser vir ons gebore is om ons sondes op hom te neem en dat ons verby 

Ons bede vir elkeen is dat julle die Genade en Liefde sal ontvang net soos die Hemelse Vader dit kan gee en dat elkeen in hierdie tyd Ware Vrede 

lewe oor ons suksesse, teleurstellings en beproewings. Dis ‘’n opname 

’n baie Geseënde tydperk wees en 2012 gevul wees met uitdagings, geloof, hoop en Baie liefde 


