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GEDAGTE VIR DIE DAG
GOD het ons so lief, dat Hy nooit ongeduldig met ons sal raak nie.
GOD is so lief vir ons, Hy hou geensins boek van al die oortredinge wat ons pleeg nie, want Hy vergeef sonder voorwaarde.
Hy is so goed vir ons Hy vergeet daarvan en dink of praat nie daar oor soos mens doen nie.
GOD het ons so lief, Hy sal nooit toelaat dat ons hoop verloor nie.
Hy is so goed vir ons, Hy werk eerder geduldig met ons, en dissiplineer ons met so wyse dat dit vir ons moeilik is om te begryp, hoe diep Hy werklik oor ons besorg is.
GOD se liefde sal ons nooit in die steek laat nie, al veroordeel die mens ons.
As daar wanhoop op kikker by ons is dit GOD se liefde wat ons ondersteun.
Gaan kyk vanoggend in 'n spieël sodat u, u self sien soos u werklik is, vergelyk dit nou met God se geregtigheid, ja Sy heiligheid, skoonheid en liefde.
Is daardie oomblik wat ons tot die besef kom, werklik GOD het ons oneindig lief.
En ja dat ons eintlik die grootste geskenk van God se volmaakte liefde is.Vader baie dankie vir U onvergeetlike goedheid en guns in ons as nietige mens.
Gebed:
Seën asb elkeen nie met hul begeerte nie, maar aan hul behoefte, sodat ons deel mag wees aan U koninkryk.
Amen.
(Met erkenning aan my Vriend Sakkie Pretorius)

Voorsitter se brief
Augustus 2017
Goeie dag Sawanante. Hiermee begin my nuwe termyn as voorsitter. Dis n voorreg om so n goedgesinde streek te lei wat gefokus is om gesellig saam te kamp, en in vrede weg
te breuk van die elke dag se gejaag. Daar is net een problem, dis nou 4 jaar agtereenvolgend. Op nasionale vlak is daar besin om net 3 jaar in n pos te bly, sodat tradisie kan
vernuwe en nuwe energie en gees in SAWA geblaas kan word. Dus wil ek solank voorbrand maak dat ons iemand anders moet uitken om die leisels oor te neem in die volgende
termyn. Daar gelaat, ek sien uit na nog n jaar vol herinneringe en bergpiek oomblikke
Dit is met n bemoedigde hart dat ek kan getuig dat al het ons ledetal gekrimp van 93 lede (twaalf maande terug) na 70, was ons 39 ingetekende stemgeregtigdes by ons
Algemene Jaarvergadering die afgelope naweek by Koppisol. Vanaf 2011 se AJV was die hoogste bywoning 42, en as al ons lede by die vergadering kon gewees het wat gekamp
het die naweek, sou ons 46 stemgeregtigdes gewees het! Dit beteken dat dit hoofsaaklik onaktiewelede is wat afgehaal is, of genoeg nuwe lede het bygekom om op te maak vir
die wat af is. Dit gee my weer nuwe moed en ammunissie om die volgende NUB vergadering aan te spreek. Baie dankie aan almal wat n onvergeetlike AJV kamp moontlik
gemaak het. Baie lede het bestuur bedank vir al die verrigtinge wat plaasgevind het. Die vergadering het seepglad verloop met positiewe terugvoer en ywerige betrokkenheid.
Al ons sake is so te se afgehandel, en die paar onafgehandelde punte geniet alreeds aandag. Ek wil net twee uitlug:
1) Catherine Robson Kinderhuis is gekies vir skenking van ons kerkkolekte, maar soos ek op die vergadering genoem het, is Jeanette Steyn se inset in die verband van kardinale
belang. Sy was by die vergadering, maar op daai stadium was sy nog besig met die verversings vir na die tyd. Ek het geleentheid gekry om na die tyd met haar te gesels, en ons
gaan eers vir julle n verslag saamstel voordat ons finaal hieroor sal besin.
2) Die ander punt is ivm Oom Frans se voorstel om NG Welsyn te benader ivm die kragopwekkerprojek by Huis Meyerton wat net doodgeloop het. Ek is na die vergadering
uitgewys dat dit lyk asof ons gestel is om erkening te soek vir liefdadigheid projekte, anders stel ons nie verder belang om by te dra tot daardie instansie se behoefte nie. Ek wil
egter probeer, met hierdie skrywe, om ons beswaar reg oor te dra. Ons weet dat alle welsyn instansies behoeftes het, maar ons voel dat ware behoefdigdes werklik en daatlik
dankbaarheid toon uit pure moedeloosheid uit. Ons ervaar egter dat dit hier amper as van selfsprekend aanvaar word, en die erkenning doodloop by die bestuur van die
ouetehuis. Daar is ander instansies wat ernstige nood ervaar; hulle krag rekening is agter en daar is nie geld vir daaglikse behoeftes nie; tot binneshuise projekte word aangepak
om verligting te bring op plekke waar dit moontlik is. Hier sal hulp outomaties dankbaarheid geniet; nie omdat ons dit najaag nie, maar omdat daar n desperaatheid is wat ons
eerder wil aanspreek. Lewer asseblief kommentaar op die verduideliking as daar nog onsekerheid is.

Ons kan nie die AJV naweek noem, en nie ons gaskunstenaar Enrico noem nie. Dit was gesellig om die brande kampvuur saam Vaalrivier familia (soos die Portagese sou se) terwyl Enrico, en die
Mielie Boer Orkes op tye, vir ons vermaak het met Afrikaanse boere musiek . Ons praat so onder mekaar na die tyd, dat dit die eerste keer in a lang tyd is dat so baie lede tot laat saam gekuier
het. Baie dankie aan elkeen van julle.
Ook aan my bestuur wat uitgetree het, en aan Francois Pretorius wat aangewys is as ondervoorsitter vir die nuwe termyn. Oom Frans en Tannie Annetjie Kloppers het aangebied om die
nuusbrief te behartig, en iemand het aangebied om die merietekommitte te bestuur! Baie dankie aan elkeen wat iets doen vir ons streek. Ek waardeer dit opreg
Dis seker genoeg van my af vir eers. Ek weet nie van julle nie, maar ek sien uit daarna om by Bush Inn te gaan kamp einde September. Ek hoop ons sien n paar nuwe gesigte daar!

Vriendelike SAWA groete,
Marcel.

Hierdie is ‘n nuwe stoel vir my en Annatjie en werklik ‘n groot uitdaging om voort te bou op die goeie werk wat ons voorgangers gedoen het.

Ons gaan egter probeer om ons eie styl in te bring en daarom sal ons graag julle eerlike terugvoering waardeer.
Ons moet egter van die begin af noem dat ons hierdie soms oor lang afstand gaan doen omdat ons beplan om bietjie te gaan toer en dan ook vir redelike tydperke weg van die huis gaan wees.
Daarom wil ons versoek dat die kampkommandante en julle as lede wat die kampe by gewoon het om vir ons bydraes te stuur. Dit geld ook vir enige resepte, humor en lief en leed. Laat weet ons
van die jeug se skool, sport en enige ander prestasies.
Onthou dat ‘n nuusbrief kan net werklik suksesvol wees as daar medewerkers is wat help met bydraes. Stuur asb bydraes na kloppers.frans@gmail.com
Groete van uit die Redaksionele stoe

Gebruiklik is die naweek afgeskop met Boekevat wat gelei is deur Francois Kloppers en wat vir ons weer stof tot nadenke gegee het.
Die lede het begin opdaag en daar was fluks geregistreer deur die persensie boek te teken

Lede sing hartlik tydens die
boeke vat
Die vergadering is deur Frans Kloppers geopen en
het die tema “Wat ‘n Vriend het ons in Jesus” en
Vriendskap gebruik

Francois Pretorius en Rudi Kleynhans teken die register.
Die vergadering het in goeie gees verloop en daar was geen haak plekke gewees nie. Die vorige bestuur is
onbind en die nuwe 5 Bestuurslede vir 2017/18 was onbestrede benoem vir hulle onderskeie poste.

Daar was tydens die vergadering verskeie toekennings vir persentasie bywoning kampbywoning aansporing gemaak.

Daar was geen Streek Meriete toekennings gemaak en
Marcel van In is vereer met ‘n Gebied Meriete
Toekenning wat deur die Gebied Voorsitter Reney
Connoway aan hom oorhandig is.

Die Nasionale Skakelbeampte en Gebied Vaaldriehoek se Voog Rudi Kleynhans en die Gebied Voorsitter Reney Connoway het die vergadering toegespreek en groete oorgedra.

Daarna het die teenwoordiges die verversings wat deur een van ons lede, Jeanette Steyn, namens die Bestuur voorberei het geniet.

Die lede het die res van die oggend baie rustig deur gebring en het so stuk stuk hulle goedjies begin aandra na die lapa waar die groot kuier sou begin.
Dit was omtrent ‘n gewerskaf soos die lede hulle plekke ingerig en die potte aan die gang begin kry het terwyl hulle tussendeur gelag en gekuier het..

Die gaskunstenaar Enrico het ook opgedaag en het sommer gou tuis gevoel en lekker begin kuier saam met die lede en het begin om die teenwoordiges met sy kitaar- en
mondfluitjiespel trakteer. Hy het selfs met van die mense blad geskud en grappies gedeel.

Intussen het die jeug hulle self besig gehou met “krieket” terwyl die groot mense gekuier het.

Met die son wat gesorg het vir ‘n
pragtige sonondergang
Het die potte begin prut en dit soms oordoen,
teenstaande die pogings om die deksel
hou.

Daar was tot laataand om die kampvuur gekuier en

Garreth en Marius het gesorg dat daar niks van die die
Hout oor gebly het nie

des nie

Daar om die kampvuur het ons ontdek dat ons baie verborge talent onder ons het. Daar was dansers, ‘n Bariton Sanger en ‘n hele orkes wat sommer gou aan mekaar geslaan is
om Enrico te ondersteun.

Sondag oggend was soos gebruiklik Sondagskool vir die kinders aangebied en daarna het almal in die saal by mekaar gekom vir die Boodskap wat
deur Frans Kloppers gelewer is en het hy voortborduur op die tema Wat ‘n Vriend het ons in Jesus en hoe ons Vriende vir mekaar moet wees.

Die wenners van die Lootjies en die 1ste en 2de plekke beste potbrood en wenners Potjiekos kompitisie was aangewys en het hulle pryse ontvang.

Leon Delport ontvang ‘n skinkbord uit erkenning vir sy positiewe
gesindheid teenoor die Streek en SAWA.

Toe breek die hartseerste oomblik van elke naweek aan.
Daardie tyd van op pak en groet.

FOTO ALBUM
• Hier is nog paar fotos om te wys wat die naweek so heerlik gemaak het.

LIEF EN LEED

• Neels Otto steeds in ICU Issolasie saal Midvaal Hospitaal
• Adri van Brakel ontvang steeds kanker behandeling.
• Annatjie Kloppers Veloorplanting op neus

• Saartjie Kellerman het aan Christo verloof geraak.

