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KERSFEES BEGIN MET JESUS
DIE GEBOORTE VAN JESUS
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KERSBOODSKAP VAN:
o DIE VOORSITTER
o DIE ONDER-VOORSITTER
o DIE SEKRETARESSE
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o DIE TEGNIESE BEAMPTE
o DIE JEUGVERTEENWOORDIGER
o DIE REDAKTRISE
GOEIE NUUS: Verjaardae, Huweliksherdenking, Op
die herstelpad
HARTSEER NUUS: Simpatie Betuiging, In die
hospitaal
RESEPTE VIR DIE FEESTYD
KERSFEES: Voorstelle vir geskenke, Kersboodskap
SAWA ADVERTENSIE (2 bladsye)
VIR DIE SENIORS
INKLEURPRENT VIR DIE JEUG: Jesus se geboorte
KOMPETISIE VIR DIE ONTWERP VAN ‘N NUWE
BANIER
AFSLUITINGSBOODSKAP
2020 JAARPROGRAM: VAALRIVIER SAAMTREKKE

Kersfees begin met Jesus
Boom

‘n Boom wys na die hemel en herinner ons :

dat God vir ewig is

aan die ewige Lewe
(Titus 1:2)

Kers

‘n Kers skyn helder en herinner ons :

dat Jesus die lig vir die wêreld is

dat ons ook ons liggies moet laat skyn
(Matt. 5:14-15)

Ster

Die ster het die wyse manne na Jesus gelei
soos ons ander na Hom moet lei
(Matt. 2:6-10)

Kruis

Die kruis herinner ons aan die offer wat
Jesus vir ons aan die kruis gebring het
(1 Pet. 2:2-4)

Geskenk

‘n Geskenk herinner ons aan God se grootste
geskenk aan die wêreld
(Joh. 3:16)

Strikkies

Linte en strikkies bind geskenke saam soos
Jesus se liefde ons as Christene saambind
(Kol. 3:14)

Opregte
Kerswense
van
Francois
Leon
Joey
Elize
Jacques
Garath
Louisa

DIE GEBOORTE VAN JESUS
DIE ENGEL SE BOODSKAP
Elisabet se niggie, Maria, bly in Nasaret. Sy is verloof aan
Josef.
Eendag kom die engel Gabriël na Maria toe. Hy het ‘n spesiale
boodskap vir Maria. “God is by jou, Maria,” sê die engel. Maria is
bietjie deurmekaar. Wat bedoel die engel? “Moenie bang wees
nie” sê die engel. “God is lief vir jou. Jy gaan ‘n baba hê. God wil
hê jy moet Hom Jesus noem. Hy is God se Seun”. Nou is Maria
selfs nóg meer deurmekaar. “Hoe kan ek ‘n baba kry, ek is dan
nie eers getroud nie” sê sy. “Vir God is niks onmoontlik nie” sê
Gabriël. “Jou baba sal die heilige Seun van God wees. Hy sal
oor Sy mense heers”. “Ek dien die Here” sê Maria. “Ek glo wat jy
vir my sê. Ek sal doen wat God wil hê ek moet doen”. Toe gaan
die engel Gabriël weg.
Sommer gou verwag Maria ‘n baba. Die engel se nuus het Josef
ook deurmekaar gemaak, maar hy en Maria het God vertrou.
Sommer gou het hulle getrou.

‘N SPESIALE NAG
Maria en Josef moet ver reis. Die koning wil weet hoeveel
mense daar is wat belasting kan betaal. Elke man moet
teruggaan na die dorp waar hy vandaan kom. Sy hele gesin
moet saamgaan om getel te word. Die reis is baie moeilik vir
Maria want haar baba gaan enige dag gebore word.
Toe hulle uiteindelik in Bethehem aankom, gaan kyk Josef,
Maria se man, of daar vir hulle blyplek in ‘n herberg is. Maria
wag vir hom. Toe hy terugkom, lyk hy nie baie gelukkig nie.
“Hier is nie een kamer meer oor nie” sê hy. “Ons kan in die stal
by die diere bly” sê Josef. Die stal ruik na diere en dit lawaai
nogal van al die diere daarbinne. Maar dis n plekkie waar hulle
vir die aand kan slaap.
Daardie aand word Maria se baba gebore. Hy is baie spesiaal,
want Hy is God se Seun. Maria en Josef noem Hom Jesus, net
soos die engel gesê het hulle moet. Maria draai vir Jesus in
doeke toe om Hom warm te hou. Toe lê sy Hom neer in ‘n krip.
‘n Krip is ‘n groot bak waaruit die diere eet.

‘n Rukkie later is daar ‘n klompie skaapwagters by die stal se
deur. “God het ‘n engel gestuur om ons te vertel van hierdie
spesiale baba” sê hulle. “Kan ons Hom sien?” Die skaapwagters
is dadelik lief vir Jesus. Hulle gaan vertel vir ander mense van
die spesiale baba. Maria en Josef is ook lief vir Jesus. Hulle
gaan mooi na Hom kyk

VOLG DIE STER
Die aand to Jesus gebore is, was daar ‘n spesiale ster tussen
die ander sterre. Wyse manne wat in ‘n land ver van Betlehem
af bly, sien die ster. Die ster is die teken dat ‘n nuwe Koning
gebore is. Die wyse manne wil die nuwe Koning sien. Vir ‘n lang
tyd volg hulle die ster. Dit lei hulle na Jerusalem. Die wyse
manne praat met die mense in Jerusalem. “Ons volg ‘n ster” sê
hulle. “Daardie ster beteken ‘n nuwe Koning is gebore. Weet
julle waar Hy is?”
Toe koning Herodes van die nuwe Koning hoor, is hy baie
kwaad. Hy wil nie hê enigiemand anders moet koning word nie.
Koning Herodes weet nie hierdie nuwe Koning is God se Seun
nie. Hy weet nie hierdie Koning sal oor hemel en aarde regeer
nie. Herodes sê vir die wyse manne: “Wanneer julle hierdie
nuwe Koning gekry het, kom sê vir my waar Hy is. Dan kan ek
ook na hom toe gaan, ek wil aan Hom hulde bewys. Maar
Herodus wil nie regtig hulde gaan bewys aan die nuwe Koning
nie. Hy probeer die wyse manne bedrieg.
Die wyse manne volg toe die ster tot by die huis waar Jesus
saam met Maria en Josef bly. Die wyse manne is so bly om
Jesus te ontmoet. Hulle gee vir Hom goud, wierook en mirre
.Toe aanbid hulle Hom. Voordat die wyse manne huis toe gaan,
verskyn God aan hulle in ‘n droom. God sê vir hulle dat Herodes
vir Jesus wil seermaak. God het hulle beveel om nie vir Herodes
te vertel waar Jesus is nie. Die wyse manne het God
gehoorsaam en met ‘n ander pad huis toe gegaan.
(Hierdie Kersverhaal is saamgestel uit verskeie Kersverhale in kinderboeke).

HIER VOLG KERSBOODSKAPPE VAN AL DIE
BESTUURSLEDE: STREEK VAALRIVIER
VOORSITTER

E-pos:

Francois.Pretorius@mtn.co.za

Francois Pretorius

Sel No:

083-2126205

ONDER-VOORSITTER

E-pos:

leondelport@live.com

Leon Delport

Sel No:

082-7545346

SEKRETARESSE

E-pos:

Sekretaresse.vaalrivier@hotmail.
co.za

Joey Delport

Sel No:

PENNINGMEESTERES

E-pos:

sawa.vaalpenning@gmail.com

Elize van der Schyff

Sel No:

072-2059681

TEGNIESE BEAMPTE

E-pos:

garathferreira@yahoo.com

Garath Ferreira

Sel No:

083-6469005

JEUGVERTEENWOORDIGER

E-pos:

jacquesvz@enserve.co.za

Sel No:

083-5469696

REDAKSIONEEL

E-pos:

kekkelbek.vaalrivier@gmail.com

Louisa van Zyl

Sel No:

083-4475784

Jacques van Zyl

082-5619606

KERSBOODSKAP VAN DIE
VOORSITTER
Hallo Vriende,
Hiermee dan my laaste amptelike kommunikasie vir 2019. Die jaar het soos n
vetgesmeerde blits by ons verby gejaag en ons het soms net plek-plek
grondgevat. Maar deur alles was dit altyd lekker om saam met julle te kon kamp.
Baie dankie aan almal wat ons gedurende die jaar ondersteun het en díe wat
graag wou kamp maar dit net nie kon maak nie. Julle almal is die rede dat ons
aanhou probeer om dinge beter te doen sodat julle dit kan geniet by kampe. Ons
laaste klompie kampe was ongelooflik met almal wat so spontaan deelgeneem
het.
Ek wens julle almal n geseënde feesgety en ‘n ongelooflike 2020 toe en wil julle
los met die volgende soos opgeteken in Hosea 4:6.
“My volk gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis; omdat jy die kennis
verwerp het, sal ek jou verwerp sodat jy vir My die priesteramp nie sal
bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou
kinders vergeet.”
Ons almal onthou altyd die eerste gedeelte maar as jy na die res kyk en besef
dat ons as wedergebore Christene ‘n groot verantwoordelikheid het om God se
wette te onderhou, ook teenoor jou kinders.
My gebed dan vir julle gedurende die Kersseisoen is om Sy liefde te ervaar in
alles wat julle doen. Rus baie sodat julle die nuwe jaar met drif en ywer kan
aanpak.
Mooi loop, sien julle almal aan
die ander kant van 2019.

Francois

KERSBOODSKAP VAN
DIE ONDER-VOORSITTER
En hier kom ons weer eens aan die einde van nog ‘n jaar. ‘n Mens kan nie glo
die jaar het so vinnig verbygegaan nie en 2019 lê op sy rug. As ons terugkyk na
2019 was daar baie hoogte- en laagtepunte, elkeen van ons het sy of haar eie
herinneringe, goed of sleg, van 2019.
Ek dink terug aan die baie reën met die Presidentesaamtrek te Klipdraai die dag
wat ons opgepak het - ook aan ons nie-baie-suksesvolle poeding aksie; die
leeuplaasbesoek tydens die Gebiedskamp te Tava Lingwe Oktobermaand - die
warm kry en die gesamentlike braai waar ons as een familie saamgebraai het,
so ook by die Riverside Beach Club. Ek kan nie eens al die hoogtepunte
opnoem nie, daar was net te veel.
Laagtepunte was daar ook: Lede wat siek geword het, familielede verloor het en
al daardie negatiewe dinge in die lewe.
Ek wil ook aan al ons lede wat pad vat vir ‘n lekker wegbreek, sê: Julle moet
veilig ry en wees asseblief baie versigtig.
Ek wil ook almal ‘n geseënde Kersfees en ‘n voorspoedige Nuwejaar toewens.
Dis ‘n tyd vir families om gesellig saam te verkeer, maar moenie die doel vergeet
waaroor Kersfees eintlik gaan – om die geboorte van ons Hemelse Vader se
Seun te gedenk.
2020 lê nou om die draai en ons gaan die jaar afskop met ‘n lekker kamp by
Umfula naby Parys, die naweek van 24-26 Januarie, Elize en Johan van der
Schyff het belowe dit gaan een groot feestelike kamp wees en ons hoop om julle
almal daar te sien.
‘n Geseënde Kersfees en Voorspoedige
Nuwejaar en mag die Heer almal seën en
Sy hand van beskerming oor almal hou
sodat almal veilig sal wees gedurende die
feesseisoen.

Leon

KERSBOODSKAP
VAN DIE
SEKRETARESSE

KERSBOODSKAP VAN DIE
PENNINGMEESTERES

KERSFEES

is n tyd vir glo en vir gee
n tyd vir liefhê en vir lag
n tyd vir vrede en vreugde
n tyd vir familie en vir vriende
n tyd vir blye tydings en dankbaarheid
n tyd vir saamwees en vir wonderwerke.

Dit is Christus in die hart wat die Kersseisoen aankondig.
Liewe Sawanante, mag ons Hemelse Vader julle en jul geliefdes ryklik seën
met Sy mildelike reënbuie van Geloof, Hoop en Liefde.
Mag God se vrede en liefde julle omvou gedurende hierdie 2019 Kersseisoen.
Mag julle veilig wees en gespaar word vir die nuwe jaar 2020 wat voorlê.

SIEN JUL GOU WEER

KERSBOODSKAP VAN DIE
TEGNIESE BEAMPTE

KERSBOODSKAP VAN DIE
JEUGVERTEENWOORDIGER
VAN
TOEKA
TOT
NOU

MY WENS AAN JOU VIR 2020

KERSBOODSKAP VAN
DIE REDAKTRISE
En so sal Kersdag kom en gaan. Dan word daar uitgesien na die afsluiting
van 2019. ‘n Jaar vol hoogte- en laagtepunte. ‘n Jaar wat vir ewig verby is
en wat ons nooit weer sal terug- of oor kan kry nie.
Sluit hierdie jaar se lief en leed af, maak reg waar jy nog moet en kan
regmaak in die paar dae wat oor is. Vergewe díe wat jou te na gekom het,
spreek vry dít waaraan jy jouself so onwetend bind.
Begin om jou los te maak van 2019, dis verby. Laai al die onnodige bagasie
van hierdie jaar en die vorige jare af by die voete van Jesus sodat jy 2020
skoon, vars en nuut kan ingaan.

My Vuurtoring
Here Jesus, in hierdie helder
Somerkerstyd kyk ek met
dankbaarheid terug na nog ‘n
vreugdevolle jaar waarin U vrede my
weer op onverklaarbare maniere
toegevou het,
U goedheid my verras het,
U genade-kleed om my gevou het.
Dankie vir stilstaan-by-die-Krip dae
waarin ek opnuut kan onthou:
U is getrou.
U is my Lig.

Baie dankie vir al die liefde en
vriendskap wat ek die afgelope
jaar van almal ontvang het.
Voorspoed vir 2020.

Louisa

GOEIE NUUS
Verjaardae

Baie geluk aan:
Rian van Zyl
Eugene Ferreira
Hannes Coetzer
Wihan van Zyl
Willie van Zyl
Marcel van In
Hanno Kukard

28
Des
04 Jan
07 Jan
15 Jan
17 Jan
23 Jan
27 Jan

HUWELIKSHERDENKINGS
Baie geluk aan:
Kosie en Christa
de Jongh van
Arkel

14
Des

Op die herstelpad


Chantell van Zyl herstel
baie goed na haar knieoperasie. Sy laat haar
nie
deur
krukke
onderkry nie.



Ons wens almal wat
siek is of behandeling
ontvang, ‘n spoedige
herstel
toe.
Baie
sterkte.

HARTSEER NUUS
SIMPATIE
BETUIGING

Tannie Lettie en Oom Eddie Leach was vir baie jare lede van
SAWA. Oom Eddie was onder andere Nasionale Voorsitter van
SAWA en later President. Hiermee ons innige simpatie met
tannie Lettie se naasbestaandes.

IN DIE HOSPITAAL


Kosie de Jongh van Arkel is in MediClinic
opgeneem met onvoldoende bloedtoevoer na
die voete. Maar hy is nou weer tuis. Sterkte
Kosie en laat die bloed vloei voete toe!!!



Eugene Botha het sy sewende nekwerwel
gebreek. Hy is reeds geopereer. Baie sterkte,
ons dink aan Eugéne en sy familie in ons
gebede.

RESEPTE VIR DIE FEESTYD
Afrika Koekstruif

Bestanddele:
(4-6 porsies)

1 gekoopte rolkoek, verkieslik met aarbeikonfyt
125ml Amarula likeur
1 x 80g rooi jellie, aangemaak soos op pakkie
aangewys en in yskas gestol
500ml pekanneute in groterige stukkies gekap
250g mascarponekaas
250ml ingelegde perskeskywe, gedreineer
1 x 500m Ultramel vla
125ml versuikerde rooi kersies in kwarte gesny
Metode:
Sny rolkoek in skywe en pak onder in bak. Sprinkel Amarula likeur oor rolkoek. Laat
staan vir 5 minute dat likeur in rolkoek kan intrek. Gooi helfte van pekanneute oor
rolkoek en versprei eweredig. Smeer mascarponekaas in dik laag oor rolkoek. Krap
jellie met ‘n vurk tot blokkies en skep oor mascarponekaas. Rangskik perskeskywe booor jellie en gooi vla oor. Strooi kersies en res van pekanneute bo-oor en bêre in yskas
tot opdiening.
Bron:Onbekend. Plasing:Tiana Botes/Watertand Resepte vir Oud en Jonk

Drie Bestanddele
Nagereg

Bestanddele:
(8 porsies)

3 pakkies kitspoeding in verskillende smake, aangemaak
soos op pakkie aangedui)
1-2 pakkies Tennis beskuitjies, Cream Crackers of
Vingerkoekies
250ml room, styfgeklop

Metode:
Pak beskuitjies onder in bak. Smeer eerste laag kitspoeding oor beskuitjies. Pak weer
beskuitjies. Smeer tweede laag kitspoeding. Gaan so aan totdat alle bestanddele
gebruik is. Jy kan soveel lae beskuitjies en kitspoeding pak soos jy wil. Sit in yskas
oornag of vir ten minste 6 ure.
Voor opdiening: Smeer styfgeklitste room bo-oor en strooi sjokoladestukkies, kersies,
neute of sjokoladesous bo-oor.
Wenk: Jy kan Sjokolade-, Vanielje-, Botterkaramel- of Piesanggeur kitspoeding
gebruik, dit sal die nagereg mooi laat vertoon.
Bron: Just 2 Sisters, Intiem Tydskrif.

Voorstelle vir Kersgeskenke:
Vir jou vyand – vergifnis
Aan ‘n teenstander – verdraagsaamheid
Aan ‘n vriend – jou hart
Aan ‘n kliënt – diens
Aan almal – welwillendheid
Aan elke kind – ‘n goeie voorbeeld
Aan jouself – respek

ROOI herinner aan Sy bloed wat gevloei het om ons sondes weg te
was. WIT is vir Sy werke, suiwer en sondeloos. GROEN is vir die
ewige lewe wat deur God verkry kan word. Sterre skyn helder soos op
daardie Wondernag. Die denneboom is vir die Vader van alle mense
en die naalde vir die baba wat gebore is, die krans herinner dat die
baba die Lig van die wêreld is, die klokke was gelui om die vreugde
van die nuutgebore Koning aan te kondig. Al hierdie simbole herinner
ons dat ons, net soos die wyse manne, moet soek na die aangesig van
God, soos hulle na die baba gesoek het.

SAWA Advertensie: Kyk net die twee pragtige advertensies van SAWA wat op
die SAWA–webblad verskyn. Maak mens sommer lus vir kamp né.

VIR DIE SENIORS
Hieronder is ‘n pragtige gedig vir díe van ons wat al baie sakke sout saam
opgeët het. En vir díe wat nog daardie sakke sout saam moet opeet, laat dit ook
op julle van toepassing word.

INKLEURPRENT VIR DIE JEUG
JESUS SE GEBOORTE

KOMPETISIE VIR DIE ONTWERP VAN ‘N NUWE
BANIER – MOENIE DAARVAN VERGEET NIE
Hieronder links is ‘n foto van ons huidige Vaalrivier banier. Dit is taamlik gehawend
en daarom is dit tyd om ‘n nuwe banier te ontwerp. Ons het besluit om die ontwerp
van ‘n banier aan ons lede oop te stel vir voorlegging van ontwerpe. Jul ontwerpe
moet asseblief na die Sekretaresse per e-pos gestuur word voor of op 20
Januarie 2020 om 12:00. Daar sal ‘n beoordeling plaasvind en die persoon wie se
ontwerp aanvaar word, sal ‘n gratis saamtreknaweek te Bloekompoort, 20-22 Maart
2020, wen. Die baniere hieronder is van ander streke net om vir julle te help met
idees. Kom neem deel en laat ons ‘n uitstaande banier ontwerp. Dit is belangrik
dat die SAWA embleem (regs in die middel van die bladsy) op die ontwerp
verskyn.

AFSLUITINGSBOODSKAP
2019 was vol van baie dinge – tye wat ons
nooit weer wil terughê nie en mense wat
ons nooit sal vergeet nie. Daar was baie
vreugde in klein goedjies en baie trane wat
‘n lewe kon verander. Ons het mense
verloor en so het ons nuwe verhoudinge
opgebou, langs oop grafte gekniel en gelag
oor ‘n nuwe lewetjie. Vriende wat die pad
die moeite werd gemaak het en ander s’n
wie se boek toegeslaan is. Aande wat ons
so baie gelag het tot dit seer was en dae
wat ons om gebid het…. Dit was ‘n jaar van
leer hoe om te leef.
Nou is dit ons gebed dat families en
vriende ‘n Geseënde Nuwejaar sal ervaar
en die nuwe jaar met ‘n oop hart sal
ingaan. Mag ons Hemelse Vader almal van
julle oppas en mag julle al Sy vreugde en
liefde ervaar. Baie dankie vir elkeen wat ‘n
spoortjie in ons harte getrap het hierdie
jaar en mag alles wat mooi is saam met
julle 2019 uitstap en 2020 instap.

En hiermee is dit Fluit, Fluit, die Kekkelbek se stories vir 2019 is uit. Dit
was lekker om julle op hoogte van gebeure te hou. Ons sal poog om 2020
ook vir julle opwindend te maak. Die Kekkelbek en haar babadogtertjie,
Skinderbekkie, groet julle tot ons weer in Januarie 2020 verder kekkel. ‘n
Baie geseënde Kersfees en voorspoedige 2020 word julle toegekekkel.

VAALRIVIER 2020 JAARPROGRAM
Ons saamtrekke vir 2020 is soos volg:
DATUM
24-26 Januarie
21-23 Februarie
20-22 Maart
01-03 Mei
03-05 Julie
07-10 Augustus
25-27 September
30 Okt – 01 Nov
27-29 November

OORD
Umfula, Parys
Sionsbergh, Heidelberg
Bloekompoort, Vereeniging
Tava Lingwe
Eastco, Magalies
Malonjeni
Aasvoëlkrans
Geheime Kamp
Casa Cara

KAMPKOMMANDANTE
Johan & Elize van der Schyff
Jacques & Sonja Roux
Richard & Christa Chapman
Gebied Saamtrek
Anton & Joey Delport
AJV + 40e verjaardagvieringe
Kobus &Eileen Bezuidenhout
Marcel & Carine van In
Kerskamp

Teken hierdie datums sommer dadelik in jul 2020 dagboeke aan dat julle
nie die saamtrekke misloop nie.

