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INLEIDING  

Liewe Sawa-vriende, 

Die aanhaling “WINTER IS NIE ‘N SEISOEN NIE, DIT IS ‘N  VIERING” is 
eintlik baie waar.  As mens mooi daaroor dink, is winter eintlik ‘n 
heerlike tyd van saamwees. Dis so lekker om saans met ‘n stomende 
beker koffie, tee, sop of Milo op ‘n warm plekkie te sit,  toegewoel 
onder die komberse televisie te kyk of  ‘n mooi boek te lees.   
 
Hierdie winteruitgawe is ‘n lekkerlees Kekkelbek met die doel  om ‘n 
bietjie vermaak en warmte te bring vir al ons lede.  Ek hoop julle 
geniet die inhoud daarvan aangesien mens in hierdie koue net warm 
en veilig tuis kan bly.  Kom ons maak die beste van hierdie tyd, bly 
warm en lees lekker.  
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WAARNEMENDE VOORSITTER – Leon Delport 

E-pos: leondelport@live.com 

Sel No: 082-754 5346 



 

 
 

SEKRETARESSE – Joey Delport 

E-pos: Sekretaresse.vaalrivier@hotmail.co.za 

Sel No: 082-561 9606 
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Hallo Sawanante, 
 

Ek hoop en vertrou jul almal is veilig 

in hierdie grendeltyd!  Glo ons almal 

wens al dat ons na normaal kan 

terugkeer en kan doen waarvan ons 

hou.  Natuurlik is kamp een van die 

dinge waarna ons tog uitsien.   

 

 

Ek weet dat baie van ons  voel dat ons van tyd beroof word,  kosbare tyd gaan 

verlore en ons wonder of gaan ons die verlore tyd weer kan inhaal?  Wat gister 

gebeur het,  is vir altyd verby,  wat môre gebeur,  is môre se kwellinge,  maar 

wat vandag gebeur,  is wat saak maak.  Vergeet van gister en moenie dat 

môre,  jou dag van vandag ruïneer  nie.  Gryp elke uur, minuut en sekonde aan 

en maak die beste van jou dae. 

 

Graag wil ek my gebed met jul deel en jul bemoedig vir die tye wat voorlê: 

 

O Heer,  skenk my die gemoedskalmte om te aanvaar wat ek nie kan verander 

nie,  moed om te verander wat ek kan en die wysheid om die verskil te ken. 

Om eendag op n slag aan te pak,  om elke oomblik afsonderlik te geniet,  om 

swaarkry as ‘n weg na vrede te aanvaar.   

Om net soos Hy, hierdie sondige wereld te aanvaar soos dit is,  nie soos ek dit 

wil hê nie.  Om te glo dat Hy alles ten goede sal laat meewerk as ek my maar 

net aan Sy wil sal onderwerp.   

Dat ek redelik gelukkig in hierdie wereld kan wees en uitermate gelukkig saam 

met Hom in die hiernamaals.       Amen 

 

Mag die koue winter jul nie onderkry, bly veilig en gesond. 

 

Groetnis, 

 

Penningmeester 

 

    



 

 
Liewe Kekkelbek-lesers, 
 

Soos ek in die Inleiding genoem het, 
is hierdie Kekkelbek ‘n lekker-lees 
boekie waarmee julle snoesig met ‘n 
beker koffie, tee of Milo; ‘n glasie 
sjerrie of port of enigiets anders wat 
warm maak, op ‘n warm plekkie kan 
gaan sit of in die bed klim.  Hieronder 
volg ‘n verhaal vir julle om te geniet|   

 

DIE VENSTER 

Twee mans het ‘n hospitaalkamer gedeel, albei ernstig siek.  Daar was net een 

venster in die siekekamer wat uit die bedruktheid daarbinne op die wêreld 

daarbuite uitgekyk het. 

As deel van sy behandeling, is een van die mans toegelaat om een keer per 

dag ‘n uur lank regop te sit (dit het iets te doen gehad met die dreinering van 

vog uit sy longe).  Sy bed was regoor die venster.  Die ander pasiënt moes die 

hele tyd plat lê. 

Elke middag wanneer dit sy tyd was om regop te sit, kon hy by die venster uit 

sien.  Om die verskriklike eenselwigheid van hul bestaan te verlig en sy 

kamermaat op te beur, het hy dan beskryf wat hy buite sien.  Hy het vertel dat 

die venster uitkyk oor ‘n park met ‘n pragtige dam waarop swane en eende 

rustig rondgly.  Kindertjies gooi vir hulle krummels en laat hul helderkleurige 

modelseilbootjies daar vaar.  Hy het vertel van die verliefde paartjies wat hand 

aan hand onder die bome wandel; van die uitgestrekte grasperke; die pragtige 

blomme.  In die verte, het hy vertel, kan ’n mens die blou van veraf berge sien.  

Party dae het hy  vir sy medepasiënt die sokkerwedstryde beskryf wat die 

kinders op die veldjie langs die park speel. 

Die man wat moes plat lê, het in vervoering geluister.  Hy het elke oomblik van 

die beskrywings geniet en kon later nie wag dat dit middae tyd word vir sy 

kamermaat om regop te sit nie.  Hy het gehoor dat die lente nou buite sigbaar 

was met fyn groen blaartjies aan die bome.  En nog later het die meisies in hul 

somerrokke op die gras kom sit. Eendag het een van die kinders wat die swane 



kom kos gee het, te ver vooroor geleun en in die dam geval, maar ‘n bedelaar 

wat op die wal gesit het, het hom gered. 

Sy vriend se lewensgetroue beskrywings het hom laat voel asof hy self buite 

rondloop.  Dit het hom aan die lewe gehou.  Toe kom die gedagte een dag by 

hom op:  “Waarom moet my kamermaat al die plesier hê om te kan sien wat 

buite aangaan?  Hoekom kan ek nie ook ‘n kans kry nie? 

Hy was skaam vir sy gedagtes en het geweet dat hy buitendien nie toegelaat 

sal word om regop te sit nie, maar … hoe meer hy probeer het om sulke 

gedagtes uit sy kop te kry, hoe meer het dit by hom gespook.  Hy het gesmag 

na ‘n verandering.  Hy sou enigiets doen om net self deur daardie venster te 

kon kyk. 

Een nag, terwyl hy weer na die plafon lê en staar, hoor hy hoe die man met die 

longkwaal aan die hoes en hyg gaan.  Dit was duidelik dat hy besig was om te 

verstik of te versmoorm maar sy hand het tevergeefs na die klokkie gesoek 

wat die verpleegsters kon roep. Die man in die ander bed het lê en luister 

sonder om ‘n vinger te verroer – selfs toe sy vriend se asemhaling heeltemal 

stil word.  In die oggend  het die personeel hom dood aangetref en die 

liggaam verwyder. 

So gou dit betaamlik gelyk het, het die man in die ander bed gevra of hy na 

die leë bed oorgeplaas kon word.  Hulle het vriendelik ingestem, hom daarin 

neergesit en warm toegemaak.  Die oomblik toe hulle uit was, het hy hom 

stadig en sukkelend op sy een elmboog opgelig en by die venster uitgekyk.   

Dit het uitgekyk op ‘n spierwit muur. 

   

“My vreugde lê in die vreugde wat ek my naaste kan gee.” 

“Dit is nie die oog wat die prag van die hemelruim aanskou nie;  ook nie die oor wat die soet 
klanke van musiek of die blye tyding van ‘n gelukkige gebeurtenis hoor nie.  Dis die siel wat 
behae skep in sensuele en intellektuele skoonheid.  En hoe edeler die siel, hoe wonderliker die 
waarneming.” (Verhaal geleen uit die boek “Stories vir die lewe-‘n boek oor lewenswaardes”) 



 

 



 

LIEF EN 

LEED 
  
 

 

Julle onthou die virtuele ooievaarstee en 
die foto’s in die vorige Kekkelbek? Nou is 
die kleinman hier.  Baie geluk aan ons 
nuwe ouma en oupa met jul eerste 
kleinkind.  Hy is sommer ‘n fris 
mannetjie!! Mag hy vir julle baie vreugde 
bring en mag hy die eerste van baie 
wees. 
  

Eugène Ferreira is in die hospitaal opgeneem en dit gaan nie goed met 
hom nie.  Beverley en familie, ons bid julle sterkte toe in hierdie moeilike 
tyd.  Mag God julle styf vashou en krag gee om sterk te bly. 

So wil ons graag vir almal wat die afgelope tyd ontstellende nuus 
ontvang het, geliefdes of vriende verloor het, siek was, tans nog 
ongesteld is, behandeling van enige aard ontvang of op die herstelpad 
is, baie sterkte toewens.  Ons dra die volgende gedig aan julle op: 

 

ONS VRA 

Net soos die branders bulderend 

teen skurwe rotse breek 

en skuimwit vingers, smekend 

opwaarts na U hemel steek. 

So reik ek, Heer, in stormtyd 

My hande op na U; 

en vra met bang onsekerheid 

ag Heer, vergeet ons nie! 

Maar Heer, U knoop ons sondelas 

se flenterjas 

weer netjies vir ons vas. 

U lê U hand 

Sag teen ‘n wang en sê: 

My kind, My kind, waarom so bang? 

Jy’t lankal reeds 

jou koningskleed ontvang 

 

 
(Gedig geleen uit die digbundel Terwyl ek Kan deur Rien Joubert) 



 ‘IN’, MAAR NIE ‘VAN’ NIE 

Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat omdat hulle nie van die wêreld is nie, 

net soos Ek ook nie van die wêreld is nie (Joh. 17:14) 

Bogenoemde vers leer ons dat ons as gelowiges wel in die wêreld leef, maar 

nie van die wêreld is nie.  Ons mag dus nie ‘n wêreldse siening van dinge hê 

nie.  Maar om nie deur wêreldse dinge ingesuig te word en die gesindhede 

van die wêreld aan te neem nie, vra voortdurende waaksaamheid.  As ons 

byvoorbeeld in die vorm van vermaak aan te veel eksplisiete geweld 

blootgestel word, kan dit ons gewete verhard of toeskroei en ons sensitiwiteit 

vir God se stem laat kwyn.  In ons wêreld is baie mense afgestomp vir die pyn 

en ellende van werklike mense, omdat hulle soveel geweld en tragedies op 

die televisieskerm sien. 

Ook in die nuusmedia word verslae oor tragiese gebeurtenisse so onemosio-

neel en saaklik aangebied dat ons dit ook dikwels sonder veel gevoel sien en 

aanhoor. Ons verneem van so baie verskriklike dinge wat gebeur dat ons nie 

meer met gepaste emosies van deernis of skok en afgryse  op tragedies 

reageer nie. 

Hierdie verwikkelinge is deel van Satan se meesterplan vir die wêreld.  Hy wil 

hê ons moet hardvogtig en emosioneel onbetrokke staan teenoor die aaklige 

dinge wat rondom ons afspeel.  Hy wil nie hê ons moet besorg wees oor die 

mense wat by hierdie gruwelikhede betrokke is nie.  As Christene moet ons 

juis omgee, voel vir ander, vir hulle bid.  Wanneer ons kennis neem van wat in 

die wêreld aangaan, moet ons God se perspektief op die gebeure probeer 

vasstel en Hom vra hoe ons daarop behoort te reageer.  Dit vereis stil word by 

God om sy stem te kan hoor en om dan daarvolgens op te tree. Dit is en 

manier om in die wêreld te ewe sonder om van die wêreld te wees. 

Wat sê God vandag vir jou?  Neem standpunt in om God se waardes in die 

wêreld te vestig en moet nooit kompromieë aangaan nie. (Boodskap geleen uit 

Joyce Meyer se boek “Gesels met God elke oggend”. 

  



 

 

 

 

GELUKWENSE 

AAN DIE 

VOLGENDE 

LEDE 

 

VERJAARDAE: 
 
7 Julie:   Pieter Johnson 
19 Julie:   Shani Kukard 
19 Julie:   Shano Kukard 
20 Julie:   Anton Delport 
29 Julie:   Gustav van Zyl 
31 Julie:   Jacques van Zyl 
 
13 Augustus:   Beverley Ferreira 
17 Augustus:   Kobus Botha 
18 Augustus:   Susan Connoway 
19 Augustus:   Kosie de J van Arkel 
20 Augustus:   Jaco Vorster 
26 Augustus:   Zanté Coetzer 

 

HUWELIKSHERDENKINGS: 

 

 

 
 

 Augustus 
26 
 

31 

 
Kobus & Eileen 
  Bezuidenhout 
Bertus & Monique 
  Venter 

    



 



DIE SENIORS SE BLAD 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 



WYSHEDE WAARUIT ONS KAN LEER 
 

Gesien in die lig van ons huidige omstandighede, die onsekerheid, 
bekommernis en so baie ander dinge wat op ons gemoedere is, het 
ek dit goedgedink om die onderstaande te plaas ter bemoediging.    

 
Die een ding in die lewe waarvan jy seker kan wees, is verandering.  Is dit vir 
jou lekker wanneer die lewe in ‘n roetine val sodat jy kan dink:  “Oukei, dit is 
hoe my lewe gaan wees”?  Maar dan, amper voordat die gedagte  klaar is, 
verander iets.  Iets groots.  Hoeveel keer het jy jou lewe of iemand anders s’n 
in ‘n breukdeel van ‘n sekonde sien verander?  ‘n Ongeluk, ‘n diagnose of 
iemand anders se keuses verander alles.  Terwyl verandering verwarrend en 
selfs onstellend kan wees, hoef dit nie die einde van verhoudings, beroepe, 
vriendskappe of families te beteken nie.  Jy moet aanpas en aanvaar.  Hoe 
doen jy dit?  Moenie vergeet dat God deel is van die proses nie.  Onthou dat 
selfs te midde van veranderings wat gereeld kom, die enigste ware konstante 
is dat God nie verander nie.  Hy is in beheer.  Hy het jou lief.  Hy het ‘n plan.  
So, hou aan God vas vir die reis.  
‘n Draai in die pad is nie die einde van die pad nie …..tensy jy nie die draai 
neem nie. 

 

   
 
Wonder jy ook:  “Hoe kan ek aanhou opstaan wanneer ek moeg en oorweldig 
voel  deur die lewe?  Waar kan ek die krag kry om myself weer op te trek 
nadat ek sewe keer geval het?”  Jy mag so voel, want om oor en oor en oor te 
val (of platgeslaan te word), kan uitputtend wees.  Jy kan dalk die eerste 
klompie kere opstaan, selfs al is jy verniel, gekneus en moeg.  Maar  maak jou 
oë toe en stel jou die volgende toneel voor:  jy het nog ‘n keer geval, maar 
het eenvoudig nie die krag of die moed om weer op te staan nie.  Dan voel jy 
skielik hoe twee arms onder jou ingly en jou optel.  Die Heilige Gees.  God self 
sal jou optel wanneer jy nie die krag het om op te staan nie.  Hy self sal jou 
styf vashou.  Beweeg nou nader aan Hom en weet dat sy krag daar sal wees 
wanneer jy ook na Hom toe draai.  Hy hoef nie jou krag te wees nie – Hy wíl 
jou krag wees. 
Val sewe keer en staan agt keer op – Japanese spreekwoord. 



 

VIR OUD EN JONK: 

TYD VIR INKLEUR 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 



 

 

MENSE 

IN 

GLASHUISE 

‘n Bakker het die boer wat botter aan hom verskaf het, daarvan verdink dat hy 

hom verkul met die gewig van die botter.  ‘n Hele paar dae agtermekaar het 

die bakker die gewig van die botter nagegaan - en sy vermoedens is bevestig. 

Al die blokke botter het minder as die vasgestelde halwe kilogram geweeg.  

Hoogs verontwaardig het hy die boer laat arresteer. 

Gedurende die hofsaak stel die regter toe vas hoe die boer te werk gegaan 

het:  Omdat hy nie ‘n weegskaal gehad het nie, het hy ‘n balanseerskaal 

gebruik – en as teenwig vir sy halwe kilogram botter het hy die brood gebruik 

wat hy elke dag by die bakker gekoop het.   

Die brood was ook veronderstel om ‘n halwe kilogram te weeg! 

   

 
 

 

 



 

STOOMTREIN 

Ek hoor die trein se harde fluit 
stoom borrel by die lokomotief uit 
hoor ek hoe swaar die enjin druis 
sukkel die trein die opdraande uit 

hoor ek tik tak klanke op die spoor 
deur berge en klowe in my oor 

deur die venster kyk ek vêr terug 
na die rooi lang trokke op die spoor 

kronkel die trein slang al langs die rivier 
deur asemrowende mooi natuur 

oor die staal brug en bo oor die rivier 
in die donker tonnel stoom hy deur 

verdwyn die swart rook van die trein 
die trein gaan sy bestemming bereik 
by elke klein stasie stop die rooi trein 

totdat hy sy eie eindpunt bereik 

(Gedig deur  Eleen van Deventer Vorster) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

WARM 

RESEPTE 

VIR 

WINTER- 

AANDE 
 

 

Ons skop af met ‘n heerlike wintergereg, iets heel besonders. 

 

GEBRAAIDE SKAAP-

STERTJIES 
 

Daar gaan baie skape son-der 
stertjies rondloop om hierdie 
dis te kan maak (hahaha) maar 
dit lyk lipleklekker! Ek dink 
mens kan skaapribbetjies ook 
hiervoor gebruik, wat dink 
julle? 

 

Bestanddele: 30 skaapstertjies 
  3 heel naeltjies 
  Sout, peper en koljander na smaak 
  250ml tamatiesous 
  100ml blatjang 
  100ml Worcestersous 
  250ml wit wyn 
  1 groot ui, in ringetjies gesny. 
  60ml suiker 
 
Metode: Pak uieringetjies onder in ‘n oondvaste bak met ‘n deksel.   

Plaas skaapstertjies bo-op die uieringe en geur met sout en 
peper. 

  Meng res van die bestanddele en gooi bo-oor stertjies. 
  Bak teen 180ºC met deksel op vir 30 minute.   

Maak die bak oop en braai verder in oond vir 1 uur of tot gaar.  
Draai die stertjies gedurig om (nie die bak nie). 
MMMmmm – lekker eet. 

   



 

 
 
 

BAIE 

SOUS 

SJOKOLADE 

POEDING 

 

Meng saam in een mengbak:   
1 koppie koekmeel 
1 koppie suiker 
2 teelepels bakpoeier 
2 eetlepels kakaopoeier 
½ teelepel sout 
 
Meng ½ koppie kookwater met ½ koppie kookolie. 
Klits 3 eiers en voeg by kookwater en kookolie.  Roer by droë bestanddele. 
Gooi beslag in oondbak. 
Bak 180ºC vir 30 minute. 
 
Kook saam: 1 blik Ideal melk  
  2 eetlepels kakaopoeier 
  Knippie sout 
  1 teelepel vanieljegeursel 
  1 koppie suiker. 
 
Sodra die poeding uit die oond kom, gooi die gekookte sous dadelik oor die 
poeding.  Druk gaatjies in die poeding met ‘n vurk sodat die sous in die 
poeding kan intrek.  Eet die poeding terwyl dit lekker warm is.  Yummmyyy!! 
 

   
 



  

AFSLUITING 
 
Nou is dit tyd om totsiens te sê tot volgende keer.  Bly warm die res van die 
winter, onthou dit kom net een keer per jaar en ons is nou in die hartjie van 
hierdie winter.  Ek hoop julle het dit geniet om die Kekkelbek te lees terwyl 
julle, soos hierbo, lekker warm voor die kaggelvuur/verwarmer of in die bed 
sit.  Bly veilig, gesond, warm en lief vir mekaar.  Arrie Warrie!!! 

 

  

 


