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LENTE
‘n Gedig geskryf
deur
die natuur
Die lug buite begin na ietsie smaak. Wat ingeasem word, inspireer ‘n liedjie in die
hart.
In verwondering begin die natuur dit aankondig. Uit die skynbaar dooie, dun, bruin
takkie kom die groen blaartjie te voorskyn waar hy die hele winter in absolute
opgewondenheid gelê en wag het vir hierdie groot oomblik. Die rosebos in die tuin
se takkies begin sommer heeltemal van kleur verander en die nuwe blaartjies gee
solank ‘n voorsmaak van die prag wat binnekort hierdie bos gaan tooi.
Die jasmynbos vul die dorre winterlug met geure en kleure van die verandering.
Die voëltjies sing vroliker en hul sang vul die warmer briesie al hoe vroeër in die
oggende.
Soggens kom die son vroeër oor die dorre landskap van ‘n winterland op en bring
saam met hom ‘n bietjie hitte van die anderkant van die wêreld, elke dag ‘n bietjie
meer.
Ingekrimpte plantjies wat vasgeklou het aan die lewe deur die rusperiode van die
ou seisoen begin uitspruit en doen presies waarna hul nog heeltyd strewe; hul pryk
met hul kleurvolle blommetjies vir almal om te aanskou en hulle gee ‘n uitnodiging
om die winterjas af te gooi en kaalarm deur die nuwe lug te dans.
Lente is hier.
Lente is ‘n gedig wat die natuur self skryf. Lente berei ons voor vir die sange van
somer. Lente maak die natuur saggies wakker – rustyd is verby. Lente is pienk en
groen, geel, oranje, pers en elke skakering van vrolikheid. Lente is die vreugdevolle geskenk na ‘n geduldige wag deur droeër, valer tye.
Lente bring lewe na die tuine van ons huisies en ‘n vervarsing na die tuine van ons
hartjies.
Vier lente. Leef lente. Asem lente. Dans saam met Lente. Lente nooi ons na buite.

UIT DIE
VOORSITTER
SE PEN
Dagsê SAWA-vriende,
Na ‘n lang wag en baie opgewondenheid, breek ons eerste kamp
sedert Maart 2020 uiteindelik
aan. Ons noem dit ons LenteKamp, ‘n nuwe seisoen om die
afgelope maande se negatiwiteit
mee af te sluit.
Lente was dit egter beslis nie Vrydag nie, want die weer het nie saamgespeel nie. Dit
het al hoe kouer en kouer geword en die wind al hoe sterker en sterker. Ons het
omtrent almal rondgeskarrel in díe ongure weer. Jammer vir díe wat skade gely het
as gevolg van die stormsterk wind. Sommiges het maar min geslaap Vrydagnag.
Gelukkig het die wind in die vroeë oggendure bedaar en kon almal ‘n bietjie slaap
inkry.
Die ongure weer het egter nie die gees om hamburgers te bou, gedemp nie . Almal
wat hamburgers bestel het, het wind en al lekker saam gekuier tydens die verrigtinge
rondom die braai en bou van die hamburgers.
Saterdag was ‘n kuierdag saam met vriende. Die saambraai Saterdagaand het
ongelukkig nie baie suksesvol uitgedraai nie as gevolg van die weer wat weer
onplesierig en koud geraak het met die wind wat weer eens gewaai het. Daar was
egter ‘n paar dapperes wat die weer getrotseer en saam gebraai en gekuier het.
Sondagoggend het ons opgestaan met baie lekker weer en die dag het heerlik warm
geword. Die oppakkery, soos dit vir my voorgekom het, het maar traag gegaan. Ons
was nie lus om huiswaarts te keer nie.
Baie dankie ook aan Willem Pretorius vir die bemoedigende boodskap wat hy
Sondagoggend vir ons gelewer het.
Ek wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om die eienaar van Sionbergh
weer eens te bedank vir die gratis naweek wat hy geskenk het en wat deur Beverley
gewen is. Dit word opreg waardeer deur SAWA VAALRIVIER. Geluk ook aan al die
ander wat pryse gewen het, julle moet dit geniet.

Nogmaals baie dankie aan al die lede vir die goeie opkoms en ondersteuning. Sonder
julle sal geen kamp suksesvol wees nie. Hierdie kamp het weer vir ons bewys wat n
kampeerder regtig deurgaan en dan nog steeds ‘n ware kampeerder bly. Dit kan ons
ook van ons Vaalrivierlede sê.
Ek wil dit net graag onder almal se aandag bring dat al die oorde se reëls elke keer
saam met die kampbesonderhede aan julle gestuur sal word. Lees dit asseblief
noukeurig deur sodat ons almal sal weet wat van ons verwag word. Indien julle enige
vrae het, stuur dit asseblief vir die Seketaresse of enige ander bestuurslid sodat ons
as bestuur dit met die betrokke oord kan opneem.
Ons sien baie daarna uit om die naweek van 30 Oktober tot 1 November 2020 by
Bloekompoort saam met julle almal te kamp vir nog ‘n baie lekker kampnaweek.
Onthou ook om die Kerskamp (27 tot 29 November 2020) in jul beplanning aan te
teken. Daar gaan moontlik ‘n groot verrassing wees, ons sal later meer daaroor
uitbrei. Stof solank julle uitgaanklere en dansskoene af, mens weet nooit wat op julle
wag nie.
Ek wil ook aan ons Hemelse Vader baie dankie sê vir ‘n kamp wat ons kon geniet het,
ons gee aan Hom al die eer.
Groete en veilig bly tot ons volgende kamp.

HENRY

DIE ONDERVOORSITTER
SE BOODSKAP
Goeie dag Vaalrivier vriende,
Met die Covid regulasies wat verlig is na vlak
een en die lente wat aangebreek het, kan
mens nie anders as om uit te sien na kamp
nie. Om uit die huis te kom en in die natuur te
gaan ontspan.
As bestuur laat ons mos nie gras onder ons voete groei nie en reël sommer
gou ‘n kamp by Sionbergh.
Dit is vir my so verblydend om te sien hoeveel lede die kamp gaan bywoon.
Om so ‘n groot groep vriende na n lang tyd weer te kan sien en al die nuus op
te vang, is opwindend.
Soos altyd is die kampterrein in ‘n uitstekende toestand. Na almal hul waens
staan gemaak het Vrydag word daar gesmul aan hamburgers. Kyk ek het
lanklaas soveel uie gebraai, en ek dink my oë gaan nog traan tot die volgende
kamp.
En toe begin die sports met die wind wat meeste kampeerders wakker hou tot
laat nag toe.
Saterdag lewer beter weer met min wind en lekker sonskyn. Heeldag kuier
almal onder mekaar en die aand word die kuier verder gevoer rondom die
braaivleisvuur.
Willem bring vir ons die Woord Sondag en gee ons baie om oor na te dink.
Soos deesdae die norm is, sorg die dames vir die lekkerste eetgoed na
voorsitterstee.
Ek wil elke lid wat die naweek daar was bedank vir ‘n wonderlike naweek.
Sonder elkeen van julle sou die kamp nie so lekker gewees het. Ek hoop om
julle almal weer te sien by Bloekompoort.

Kamp groete,
JACQUES
ROUX

DIE SEKRETARESSE
SE AANTEKENINGE
Liewe vriende,
Dit is die maand Oktober, die mooiste,
mooiste maand (met die meeste, meeste
wind). Ons het die afgelope naweek by
Sionbergh darem lekker met die wind
gestoei. Dit was sekerlik die langste ooit
wat dit ons geneem het om die “canopy”
opgeslaan te kry.

Dit was regtig lekker om almal weer te sien. Die gees wat die hele naweek deur die
kamp geheers het, was ongelooflik!!! Ek hoop en vertrou dat ons voortaan elke kamp
met dieselfde gesindheid kan beleef. Selfs die verskriklike wind en die skade wat dit
aan ‘n paar “canopies” en pale aangerig het, kon nie die geesdrif demp nie. Vra maar
vir die “windgat” van Niekerks, hulle het bewyse (wat later in die Kekkelbek gesien
kan word). Die beursies was ook oop gewees en ons kon ‘n aansienlike bedrag in ons
bankrekening deponeer.
Baie dankie ook aan Willem Pretorius wie vir ons ‘n baie mooi boodskap gebring het.
Ek wil julle bietjie van ons blommetoer vertel. Dit was ‘n belewenis. Dit was die heel
eerste keer dat ons gaan blomme kyk het. Díe van julle wat dit reeds gedoen het, sal
weet hoe ‘n wonderlike ervaring dit is. Daar is so baie om te vertel, ek dink ek moet
‘n paar bladsye met foto’s in die Kekkelbek plaas dat julle dit saam kan geniet want
hierdie bladsy het nie genoeg plek nie.

Tot later,

Louise

ADVERTENSIE VIR WERK
‘n Advertensie is ontvang van ‘n jong dame wat dringend werk soek.
Haar werksverwysing word aangeheg. Dalk kan iemand haar uithelp:

“Heil die Leser,

Ek soek asb plaaswerk...
Ek het ervaring in:
Die verkeerde perd opsaal, Te veel hooi op die vurk laai, 'n Eiertjie lê.
Jong osse inspan en katte skiet. Dan kan ek ook ou koeie uit die sloot grawe en
met die hele mandjie patats uitkom.
Ek sal deur die wingerd loop met wingerdgriep en die wrange vrugte pluk.
Vroeg smôrens sal ek die room afskep, en op eiers loop. Ek kan natuurlik ook
balke saag, twak verkoop, appels swaai, en jou wys waar Dawid die wortels
gegrawe het.
My spesialiteit is om pêrels voor die swyne te werp en met 'n ander man se
kalwers te ploeg.
Ek sal saam met die hoenders gaan slaap! Ek sal vir jou die bul by die horings
pak.
My weiveld ondervinding is om vir wolf skaapwagter te maak en ook om agteros
in die kraal te kry na dit by Daantjie in die kallerhok was.
Ek kan skape tel. Ek kan die dam onder die eend uitruk, en ek kan hond haar
afmaak.
Ek is 'n perd van 'n ander kleur - mense soos ek is so skaars soos hoendertande.
Ek werk vir 'n appel en 'n ei!
Laat weet my asseblief spoedig.”

(AFRIKAANS bly maar die MOOISTE en RYKSTE TAAL !!! Ek hoop julle het dit geniet)

SIONBERGH
LENTEKAMP
2 – 4 OKTOBER
2020
Net voor die verslapping van die Covid
inperking, het ons besluit ons kan nie
langer wag om te kamp nie. Ons gaan
‘n saamtrek reël. Die nuus het seker
die President bereik, toe kondig hy die
verslapping aan. En daar gaan ons,
party het sommer al Donderdag hul
woonwaens uitgeneem, daar was selfs
sommiges wat al Donderdag begin
kamp het.
Vrydag het aangebreek en die waens het een na die ander hul opwagting gemaak.
Sowaar 21 woonwaens!! Die wind het nie saamgewerk nie, dit was omtrent ‘n gesukkel om die “canopies” in die sterk wind op te slaan. Selfs ons veterane het gesukkel.

Die bestuur was kampkommandante en het vooraf reëlings
getref
om
Vrydagaand
hamburgers te maak vir
aandete. Ons moes ‘n hele
SEWENTIG hamburger “patties”
braai en moenie praat van die
uie nie, 10kg gesnyde uie is
gebraai vir die hamburgers!
Na boekevat moes elkeen sy of haar eie hamburger pak. Die “patties” was baie
groter as die broodjie, die uie was heerlik gebraai, tamaties en blaarslaai is gesny en
daar was souse te kus en te keur. Die borde was vol gelaai.
Die wind het ook besluit om sy deel te bring en het gewaai vir die vale. Die meeste
het maar woonwa toe gevlug met hul kos en per WhatsApp-boodskappe vir die
bestuur laat weet hoe lekker hulle geëet het.

Die wind het so erg gewaai, niemand het dit
onnodig buite gewaag nie.
Twee-uur
Saterdagoggend het die wind nog steeds
stormsterkte gewaai. Sommiges moes hul
“canopies” laat sak, vir party het die wind dit
sommer vír hulle gedoen. Hier is die resultate
van ‘n “canopy” wat deurgeloop het. Daarna
het die wind rustiger geraak sodat almal ‘n
bietjie slaap kon inkry.

Teen boekevat en betaaltyd
Saterdagoggend was almal op
en aan die gang. Die
“canopies” was weer in hul
plek en die weer het heelwat
beter as Vrydag gelyk.

Toe dit by looitjies uitneem kom, was die beursies oop. Dit was seker die duurste
biltong en droë wors wat nog in SAWA verkoop is. Ons het vir 1kg rooibok biltong
R640 ontvang, vir 1 kg blouwildebees droë wors R600 en vir die gereedskapsak R200.
Julle kan maar bestellings plaas vir nog biltong en droë wors, ons sal voorsien.

Na al die betalings afgehandel was, het almal rondgekuier of geswem (die warm
swembad was ‘n groot aantrekkingskrag vir oud en jonk). Party het dalk stilletjies ‘n
uiltjie gaan knip na die vorige nag se min slaap.
Namiddag was dit speeltyd
vir oud en jonk. Die kinders
het skoonskip gemaak van
die balonne wat hulle met
veerpyltjies moes stukkend
gooi. Hulle het die speletjie
baie geniet. En as daar niks
anders meer te doen was
nie, dan swaai Pappa maar
vir Mamma en die kleinspan
op die swaai.
Saterdag laterig het die wind weer kom kop uitsteek. Vure is aangesteek vir
saambraai maar omdat die weer maar onplesierig was, het die meeste by hul
woonwaens gekuier en gebraai.
Probeer gesond eet, slaai met
“bacon bits”

Sondagoggend het aangebreek met
die belofte van ‘n baie mooi dag.
Almal het opgetrek na die kerkie vir
die erediens. Willem Pretorius het
vir ons ‘n boodskap uit sy hart uit
gebring, baie dankie Willem. Beste
wense vir jou en Corrie op jul
lewenspad. Mag jul pad vorentoe
geseënd wees.
Na die erediens was dit tyd vir die
afsluiting. En was dit nou vir jou ‘n besige
afsluiting, ons het behoorlik opgemaak vir
alles wat ons vanaf Maart verbeur het.
Ons was hierdie naweek 21 woonwaens,
18 was Vaalrivier lede en 3 was
besoekers. Ons vertrou die besoekers het
ook die naweek geniet.
PERSENTASIE BYWONINGSTOEKENNINGS
As gevolg van die feit dat ons nie ‘n
‘normale’ Algemene Jaarvergadering kon
hê nie, kon die Persentasie Bywoningstoekennings nie uitgegee word nie. Die
lede wat by die virtuele AJV betrokke was,
het reeds hul toekennings ontvang.
André en Petro van Niekerk asook Jacques
en Lizelle van Zyl het 100% bywoningstoekennings ontvang.
Zandry en Elize van Rooyen het 80%
bywoningstoekenning ontvang.

MERIETE TOEKENNING VIR
DIENSBAARHEID
Jacques van Zyl het ‘n meriete toekenning vir
diensbaarheid ontvang.

AANSPORINGSTOEKENNINGS
Willie en Louisa van Zyl het die volgende
aansporingstoekennings ontvang:
225 Nasionale Kampe
190 Streekskampe

En vir die lekkerste deel van die dag word die lootjies toe getrek.
Die biltong lootjie is gewen deur die man wat
‘n slaghuis het (kan jy dit glo!) – Anton
Delport. Baie geluk Anton!

Die droë wors lootjie is deur Zandry van
Rooyen gewen. Ek wonder of die droë wors
die see gaan haal. Baie geluk Zandry!

Die gereedskapsak lootjie is deur Monique
Venter gewen. Monique, nou kan jy vir jou
gereedskap aanskaf. Baie geluk! Dot het die
prys kom afhaal namens Monique. Dot,
moenie dit vir jou nuwe “motor home” hou
nie.

En toe word die grootste prys van die dag
getrek. Die programme vir die naweek was
genommer. Die eienaar van Sionbergh het ‘n
gratis naweek geskenk aan die gelukkige
nommer wat getrek word. DIE GELUKKIGE
WENNER WAS BEVERLEY!! Baie geluk Bev.
Geniet jou naweek!!

Hier is twee van ons drie
besoekerspare, Tommy & Ansa
Jackson en Eddie & Suné Steyn. Ons
hoop en vertrou dat julle die naweek
saam met ons geniet het.
Eddie & Caromien Venter was
ongelukkig nie teenwoordig nie.
Dit was lekker om julle saam met
ons te hê. Kom kamp gerus weer
saam en wanneer die tyd reg is, kan
julle permanent by ons aansluit.

VERJAARSDAE
Kobus Bezuidenhout verjaar die 26e
Oktober.
Ons wens hom ‘n voorspoedige jaar toe.

Riaan Johnson het 2 Oktober verjaar.
Baie geluk!
Dit is Jolandi Botha se verjaardag 26
Oktober. Monique Venter verjaar 27
Oktober. Vir julle twee dames, ‘n baie
mooi jaar word julle toegewens.

HUWELIKSHERDENKINGS
Die liefde blom nog na baie jare vir Dries
en Louise van der Linde
en
André en Petro van Niekerk.
Baie geluk aan julle met jul huweliksherdenkings. Mag die beste jare saam
nog vir julle voorlê.

Daar is nog ‘n paartjie wat hul
huweliksherdenking by die see
gaan vier. Zandry en Elize van
Rooyen, ons wens julle ook baie
gelukkige jare toe. Mag daar vir
julle saam nog baie water in die
see loop.

Ook aan Hanno en Shani Kukard, baie geluk met jul huweliksherdenking die 23ste
Oktober. Julle kan kom saam kamp by Bloekompoort die einde van die maand, dan
kan ons dit vier.

KAMPKOMMANDANTE VIR DIE NAWEEK

Die kampkommandante het hierdie
naweek van ‘n boodskapper/nutsman
gebruik gemaak om al die rondloopwerk,
boodskappe oordra, ens. namens ons te
doen. Dankie Johan Roux, jy het jou
goed van jou taak gekwyt.

BEDANKINGS
Die bestuur wil graag die volende persone bedank vir hul bydrae om die naweek ‘n
sukses te maak:
Rian en Jacques van Zyl wie die spesiale Lentekamp plaatjie se koste gedra het.
Rian van Zyl vir die biltong en droë wors wat uitgeloot is.
Henry Hartslief vir die gereedskapsak wat uitgeloot is.
Jacques Roux, André van Brakel en Willie van Zyl vir die braai van die “patties” en
uie.
Wilma Hartslief, Dot Pretorius, Petro van Niekerk, Sonja Roux en Louise van Zyl wie
verantwoordelik was vir al die lekkernye waaraan almal gesmul het.

Hieronder volg die bewyse van hoe lekker daar aan al die lekkernye gesmul is. En
daar het sowaar niks oorgebly nie!!

Hier is die veterane van Streek Vaalrivier. Hulle kom al ‘n lang pad saam met
Vaalrivier. Jacques was daardie dae nog kleiner as Frans.

Na al die joligheid was dit tyd om die tentpenne uit te trek en die tente te laat sak. ‘n
Heerlike naweek het tot ‘n einde gekom. Maar die vooruitsig is daar vir ons volgende
kamp by Bloekompoort. Ons moet nou opmaak vir wat ons die afgelope paar
maande verloor het.
Die wind het egter besluit om nog vir oulaas bietjie moeilikheid te maak. En
hieronder is die gevolg. Gelukkig was daar baie hande wat kon help om die
ystervarkpenne weer op hul plek te kry.

LIEF EN LEED
Carine van In ontvang steeds weekliks chemoterapie.
Marcel en Carine sal nie hierdie jaar die Geheime Kamp
aanbied nie. Ons dink aan julle en bid julle sterkte toe.
Ons het verneem dat Anton en Sondra Koekemoer van
Covid-19 herstel het. Ons is dankbaar dat julle weer op
die been is.

Soos op die AJV besluit, is die kollekte wat vanaf
Augustus 2019 tot Julie 2020 by die eredienste
ontvang is, aan Huis Meyerton oorbetaal. Henry
en Elize het die tehuis besoek.

KYK WAT HET ONS HIER!!

Anton en Joey het ‘n nuwe
woonwa gekry!
Baie geluk julle! Mag julle
baie gelukkige kampe in
hierdie wa beleef.

En so het Dot ons verras
met haar splinternuwe
“motor home”! Dot, ons is
so bly dat jy vinnig ‘n plan
gemaak het en nog saam
met ons kamp. Mag jy baie
aangename kampe saam
met ons geniet.

“GEEN GEBAK”
SJOKOLADEKOEK
Hierdie
“geen
gebak”
beskuitjie
sjokoladekoek is baie maklik om te maak.
Geen oond is nodig en dit smaak heerlik.
Probeer dit gerus!!

Bestanddele:

Versiering:

1 koppie (225g) botter
½ koppie (125ml) Gouestroop
½ koppie (50g) kakaopoeier
½ koppie (100g) suiker
¼ koppie (60ml) water
800g teebeskuitjies van jou keuse (Digestive Biscuits)
1 koppie (250ml) room
200g donker sjokolade
1 koppie (125g) versiersuiker

Metode:
Smelt botter, Gouestroop, kakaopoeier, suiker en water saam,
Breek teebeskuitjies in klein stukkies van verskillende groottes vir tekstuur.
Roer die gesmelte bestanddele met ‘n houtlepel by die beskuitjiestukkies in.
Skep uit in ‘n gesmeerde losboom koekpan (20cm deursnit), druk vas en plaas
in die yskas.
Metode vir versiersel:
Breek die donker sjokolade in blokkies. Gooi die room en versiersuiker booor die sjokoladeblokkies en verhit oor medium hitte tot goed warm en ‘n
gladde mengsel. Gooi bo-oor die verkoelde koek en laat afkoel. Plaas terug
in yskas tot gestol. Wanneer gestol, verwyder die koekpan. En siedaar,
geniet!

OEFEN DIE LAGSPIERE

VIR OUD EN JONK
Maats, dit is weer vlieërtyd. Die wind het hierdie naweek die maatjies se vlieërs
deurmekaar gewaai. Kyk of julle kan help om die vlieërs los te kry.

KOM SAAM OP ONS WESKUS BLOMMETOER
Vier “musketeers”, Johan en Elize van der Schyff en Willie en Louise van Zyl, het in
‘n onbesonne oomblik besluit om blomme in die Weskus omgewing te gaan kyk.
Die daad word toe by die woord gevoeg en Saterdagoggend 5 September 2020 om
04:00 (rêrig !! – dit was Johan se dwase besluit!!) vat ons die pad.
Ons besluit op pad om by elke padstal of plekkie wat interessant lyk, te stop. So
stop ons toe vir ontbyt by die Spur in Kuruman terwyl die gastehuis oorkant die
straat besig is om af te brand. Ons het nie te veel tyd daar deurgebring nie, dit was
bietjie gevaarlik.
Die volgende stop was ‘n padstal met die naam “Die Rooi Kar Padstal”. Die rooi kar
is sy baas se trots (sy eienaar staan voor die motor).

Ons bespreek op pad vir ons slaapplek vir die nag. Twee kamers naby Augrabies
Waterval. Om die aand te gaan eet, moet ons met ‘n bootjie oor die Oranjerivier
geneem word na die restaurant aan die oorkant. En laataand weer terug oor die
rivier na ons slaapplek (wie is nou bang om die Oranjerivier in die donker oor te
steek – nie ons nie!)

Vroeg die volgende oggend vat ons die pad
voorwaarts en stop by Pofadder vir ontbyt –
vetkoek en mince.

Net buite Pofadder kry ons die eerste blomme, die opgewondenheid loop oor.

Hoe nader ons aan Springbok kom, hoe meer raak die plate blomme.

En toe ry ons Springbok in! Die mooiste prentjie wat ons nog teëgekom het.

Anderkant Springbok op pad Van Rhynsdorp toe

Saldanha kom nou nader

Uiteindelik in Saldanha. Ons het by ons tuiste vir die volgende 3 dae gaan afpak en
nou gaan ons aandete soek. Die enigste plek wat oop is, is ‘n pizza plek. Die pizzas
moet by die kroeg bestel word, waar jy ook daarvoor moet wag - dit is een eienaar
se plek. Toe besluit ons om maar shooters te drink terwyl ons vir die pizza wag.

Maandagoggend – Saldanhabaai-hawe, die mooiste oggend.

Op pad Jacobsbaai toe

Hier is ons in Jacobsbaai

Mykonos in al sy glorie

En kyk wie loop ons by die Cape Town
Fishmarket raak!! Kurt Darren!!

Langebaan

Darling is die volgende kuierplek – gaan vir Tannie Evita ontmoet

Blomme rondom Darling

Klaar met die Kaap, nou gaan ons wyn proe – tussen Worcester en Robertson

‘n Draaitjie op Montagu gaan maak

En op McGregor

Silwerstrand by Robertson was ons omdraaipunt. ‘n Pragtige oord teen die Breërivier en deur SAWA ondersteun

Ons hoop die tuisblyers het die toer geniet!!

UITNODIGING NA ONS VOLGENDE KAMP
Kry julle planne agtermekaar en kom kamp saam met ons by Bloekompoort
die naweek van 30, 31 Oktober en 1 November 2020.
Die
kampkommandante sal Richard en Christa Chapman wees.
Die koste vir die naweek sal die volgende beloop:
Kampgelde R130 per nag per woonwa vir 2 volwassenes met eie
skoolgaande kinders.
Ekstra volwasse persone: R80 per nag per persoon.
Ons het met die oord gereël vir ‘n ontbyt Sondagoggend teen R35
per persoon. Dan kan ons lekker saamkuier.

Verdere besonderhede oor die bogenoemde kamp sal binnekort
deurgegee word.
Tot volgende keer, bly gesond, bly veilig en bly lief vir mekaar.

AFSLUITING
Ter afsluiting wil ek graag die volgende
verhaal met julle deel. Mag hierdie verhaal
ook jou lewe aanraak.
Heratio G Spafford was ‘n regsgeleerde van
Chicago. Hy was ‘n toegewyde Christen. Sy
enigste seun is in 1871 op die ouderdom van 4
jaar oorlede. In 1872 is sy hele landgoed en
regspraktyk wat hy deur middel van sy
regsberoep suksesvol opgebou het, deur
verwoestende brande vernietig. Die versekeringsmaatskappy het geweier om vir die skade te
betaal.
Hulle bevinding was dat dit ‘n
natuurramp was.
In 1873 reël Spafford vir sy vrou en hul vier dogters ‘n bootreis op die skip SS Ville Du
Havre na Engeland. Die plan was dat hy, as gevolg van baie verpligtinge, op ‘n later
stadium by hulle sou aansluit. In die middel van die oseaan het die SS Ville Du Havre
met ‘n ander skip gebots en binne twaalf minute gesink. 230 Mense het hul lewens
verloor, insluitende Stafford se vier dogters. Slegs sy vrou is gered en na Engeland
geneem. Sy het vir hom ‘n telegram gestuur: “Saved alone”.
Spafford was oorweldig met hartseer. Hy het al sy bates verloor, sy seun van 4 jaar,
sy vier dogters wat in die diepte van die see lê. Hy het niks behalwe sy vrou oorgehad
nie en sy was alleen in ‘n vreemde land. Hy kon sy hartseer in bitterheid laat
verander het. Hy kon die versekeringsmaatskappy gedagvaar het vir die verlies van
sy dogters, hy kon homself geregverdig het deur vir God asook vir die hele wêreld
kwaad te wees en hy kon ‘n wrok gekoester het teen die Een wat sy lewe vernietig
het – so op die oog af. Inteendeel, hy het al sy vertroue in die Here geplaas en ‘n
gedig geskryf wat later in die bekende lied “Dit is wel met my Siel” omskep is, ‘n lied
wat tot vandag toe vir talle mense vertroosting en bemoediging bring:
“As vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my dreig te verniel,
Dan antwoord ek vry, watter lot my ook tref:
Dit is wel, dit is wel, met my siel!
Hoe fel die besoeking, hoe Satan ook trag
om my te vertrap met sy hiel,
Steeds gryp ek weer moed, want my Heiland is daar,
en Hy stort nuwe krag in my siel.”
GEBED: Dankie Here dat, ten spyte van wat ookal oor my mag lewe kom, of tans
is, dit wel is met my siel!
(Hierdie verhaal is geleen en saamgevoeg uit verskeie bronne )

