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Vriendskap is soos ‘n lappieskombers.  

Almal verskil maar tog is ons vasgewerk aan 

mekaar met dieselfde draad.  Of dit nou die 

draad van liefde, trane, hartseer, pyn, 

blydskap of geloof is, ons kan nie sonder 

mekaar nie.  So is ons as Sawanante ook deel 

van mekaar se kombersies. Aan die einde van 

‘n baie moeilike jaar besef jy hoe waardevol 

die vrienskappe is wat jy by kampe bou.  
 

- REDAKSIE  

 



 

 

BOODSKAP VAN DIE 

VOORSITTER   
Hallo almal, 
 
Na baie beplanning en voorbereiding 
breek die belangrike Kers en 40e 
verjaarsdagkamp vir SAWA VAAL-
RIVIER aan. 
 

Ons as bestuur en al die lede wat die kamp kon bywoon, wag met groot 
opgewondenheid vir die verrigtinge van die naweek om te begin.  



 

Vrydagaand het ons na boekevat lekker boereworsbroodjies geëet en 
saamgekuier. 
 

Saterdagoggend was die kinders sowel as van die grootmense baie verrras 
om Kersvader te sien asook vir die vermaak en al die lekkergoed wat vir die 
kinders in die kampterrein uitgedeel is. Die kinders se vreuge en glimlaggies 
was vir ons almal ‘n groot beloning so ook tydends die ontvangs van hul 
geskenke. 
 

Baie dankie vir al die gaste en oud-Voorsitters se teenwoordigheid by die 
verjaarsdagviering Saterdagaand.  Die ete was puik en Vaalrivier het weer 
eens bewys dat hulle nog lekker saam kan kuier en as gevolg van die puik 
musiek is die dansvloer behoorlik besig gehou tot laataand. Almal het hulself 
terdeë geniet. 
 

Weer eens wil ek dankie sê vir elkeen se bydrae en reëlings om die naweek 
se verrigtinge so goed te laat verloop. 
 

Dit was dan ook ons laaste kamp vir 2020. Baie dankie vir al die lede wat dit 
vir ons moontlik gemaak het om elke kamp díe jaar nadat die inperkings gelig 
is en ons weer kon gaan kamp, so ‘n sukses te kon maak. Baie dankie ook vir 
al die positiewe terugvoerings wat ons ontvang na elke kamp. Ons as bestuur 
waardeer dit opreg en sonder julle sal ons nie VAALRIVIER kan trots maak 
nie. 
 

Aan almal wens ons as bestuur en gades julle ‘n geseënde Kersfees en 
feestyd toe asook ‘n voorspoedige jaar 2021. Díe wat met vakansie gaan, ry 
veilig en geniet julself saam met jul familie en vriende. Díe wat moet werk- 
sterkte en geniet die vrye tyd saam met jul familie en vriende. 
 

Dan wil ek net vir ons Hemelse Vader  baie dankie sê vir al die seëninge en 
leiding wat ons elke dag van Hom ontvang. Ons gee Hom alle eer en lof. 
 

Groete tot volgende kamp in Januarie 2021.  HENRY 

DIE ONDER- VOORSITTER SE 
BOODSKAP 

 
Geagte SAWA vriende, 
 

Vir ‘n lang tyd al sien ons uit na ons Kerskamp en 
40ste verjaardagvieringe. En toe breek die groot  dag 
aan. Weke se beplanning kom tot ‘n punt en begin die 
naweek met die bestuur aan die leisels en baie 
ondersteuning van ander lede. 
 

 

Vrydagaand se worsbroodjies het die kampeerders laat smul, reënweer of te nie. 



Saterdag het beloof om ‘n besige dag te wees met Kersvader wat die kinders wil bederf, die 
saal wat opgemaak moet word en dan die aand se verrigtinge. 

Ek kon die opgewondenheid in elke kindergesiggie sien toe Kersvader op sy karretjie by die 
kamp aankom. Hulle hardloop opgewonde nader en is so bly om Kersvader te sien en tog te 
dankbaar vir al die lekkergoed. Ek het lanklaas so vervuld gevoel met die wete dat ons daardie 
dag kinderharte laat bokspring het. Later is hulle verder bederf met geskenke en selfs nog meer 
lekkergoed.  (Jammer ouers vir die “sugar rush”, maar dit is immers Kersfees). 

Die hele oggend werkskaf die vroue om die saal opgemaak te kry en glo my, hulle stel nie 
teleur nie met die saal wat pragtig lyk. Die ete wat die aand voorgesit is, was uit die boonste 
rakke te danke aan Nico en sy span. 

En toe begin die groot makietie. Jacques van Zyl hou ons aan die dans met ‘n goeie mengsel 
van musiek wat aan almal se smaakbehoeftes voldoen. Oom Frans van der Linde wys dat 
ouderdom nie ‘n faktor is as jy jouself geniet nie. Almal neem deel aan die kompetisies en baie 
pryse word weggegee. Ons kan selfs nou ons Gebiedsvoorsitter gevange hou om meer saam 
met Vaalrivier te kamp nadat hy die gratis naweek gewen het. 

Ek is van mening dat die aand ‘n groot sukses was en wil elkeen wat teenwoordig was, bedank 
want sonder julle geesdrif en spontane deelname sou dit beslis nie moontlik gewees het nie. 

Vriende, en so kom ons aan die einde van die jaar. Ek wil elke lid wat die jaar saam gekamp 
het, bedank vir jul ondersteuning. Julle lede is absolute staatmakers. Die jaar was vol 
uitdagings maar ons as Vaalrivier het die beste van dit gemaak en lekker gekamp. 

Ek wens elkeen van julle ‘n geseënde feestyd saam met jul families en vriende toe. Mag ons 
Vader julle veilig hou en ek sien uit daarna om almal weer Januarie 2021 by ons eerste kamp 
by Soetdoring te sien. 

Groete, 

JACQUES ROUX (Kersvader met die klein maag weens Covid 19 – 
Volgens tannie Petro se kleinkind) 

 

DIE SEKRETARESSE SE BOODSKAP 

 

Vriendskap in ons lewens is so belangrik. Ons kan 
so maklik sê dat ons niemand nodig het nie. Of 
dat ons op ons eie kan regkom.  Ware vriende los 
jou nie wanneer jy deur moeilike tye gaan nie. 
Hulle staan by jou. Hulle trek ‘n stoel nader en 
hulle luister. Ons kan baie vriende of kennisse 
hê, maar dit is die ware vriende wat by jou sal 
staan deur dik en dun. Deur die emosionele 
wipplank wat die lewe met ons kan ry en hulle 
sal saamry. 
  



Liewe Sawa-Vriende, 
 

Toe ek begin het met hierdie Kekkelbek (al voor die kampnaweek) het ek 
gewonder watter boodskap gaan ek vir die Inleiding gebruik. Ek het onder 
“Gedigte” begin rondsoek en die volgende oomblik het die gedig “Weet jy 
wat is Lewe” op die rekenaarskerm verskyn. Toe ek dit lees, het ek dadelik 
geweet waaroor ek moet skryf:  Vriendskap. So het die gedeelte van “Liefde 
is soos ‘n lappieskombers” ook net op die skerm verskyn.  Ek het dit net so 
‘n bietjie aangepas om dit deel van ons Sawa-groepie te maak. 

 

Die pas afgelope naweek waartydens ons Kersfees asook Streek Vaalrivier se 
40e verjaardag gevier het, het dit my weer eens getref hoekom die Inleiding 
só beplan was.  Ek het gesien hoeveel vriende ons werklik het.  Daar was so 
‘n wonderlike gees van vriendskap tussen almal, jy kon dit die hele tyd 
aanvoel.  Ek het voor die naweek met verskeie dames reëlings getref om 
hulp te verleen met verversings vir Sondag se afsluitingstee.  Dit was ‘n riem 
onder die hart om te sien hoeveel moeite daar gedoen was.  Ek het gedink 
daar was hopeloos te veel eetgoed, maar almal het so lekker gekuier en die 
verversings het so vinnig verdwyn, daar het niks oorgebly nie. Dit was vir my 
nog ‘n bewys waarom die Inleiding so geskryf moes word. Weer eens kon ons 
die bewys van werklike vriendskap tussen Sawanante beleef.  Almal was 
bereid om te help waar ons ook al ‘n helpende hand nodig gehad het. En 
alles is met wye glimlagte gedoen. Baie dankie vir die wonderlike gesindheid 
wat die hele naweek geheers het. Baie dankie dat ons op jul nommers kan 
druk wanneer ons hulp nodig het.  Dit word uit ons harte opreg waardeer.  

 Groete,  LOUISE 

 

    
 

 

DIE 

PENNING-

MEESTER SE 

BOODSKAP 

 
 



Sawa-vriende, 
 

26 – 29 November 2020,  ‘n naweek om te onthou.   ‘n Bedrywige naweek ,  
werk en plesier gemeng.   

Die opkoms was goed,  die ledetal was goed,  die gees was goed,  die 
ondersteuning was goed,  wat meer kan ‘n mens voor vra.   

Hiermee wil ek as Penningmeester net dankie sê aan almal wat die naweek ‘n 
sukses gemaak het.  Dis hartseer om te weet dit was Vaalrivier se laaste kamp 
vir 2020,  maar alle goeie gebeurtenisse het ook ‘n einde.  Ons kan almal 
goeie herinneringe met ons saamvat  en daaraan vasklou en weet,  daar is 
vriende daar buite wat nie kan wag om mekaar weer te sien,  wat nie kan 
wag om weer te gaan kamp.   

Mag jul almal veilig wees en ons sien mekaar gou weer. 

Groetnis 

 

Elize 
 

 
  

 

 

KERSFUNKSIE 

BY KOPPISOL 
 

 



 
Uiteindelik is dit die Kerskamp en ons vier ook Streek Vaalrivier se 40e ver-
jaardag.  So dit is sommer heel naweek partytjietyd. Soos die waens insleep, 
begin die reëntjie te val maar ons kla nie, mens jaag nooit die reën weg nie. 
 
Ons het besluit om die Boekevat te skuif na 19h00 Vrydagaande sodat die 
kampeerders eers kans kan kry om darem hul woonwaens staan te maak en 
bietjie ge-organiseerd te raak voordat hulle begin ontspan. Gelukkig het ons 
die saal gehad om al die verrigtinge af te handel, dit kon dus maar reën. 
 
En sommer van die begin af word geskenke uitgedeel.  Elke lid kry ‘n 
geskenksakkie om die naweek mee af te skop want hierdie naweek is dit net 
geskenke, alle soorte en groottes.  
 

   
 
Die hongeriges kon na Boekevat hul worsbroodjies kom afhaal om sommer 
die innerlike ook te versterk. Die weer het ook nie juis toegelaat dat daar 
enigiets anders gedoen kon word as om by mekaar te kuier onder die tente 
nie.  Ook maar goed, daar het ‘n besige naweek gewag. 
 

Saterdagoggend was almal vroeg op en wakker, niemand wou iets mis 

nie.  Na Boekevat moes die kinders die paadjies dophou en mooi luister om 
Kersvader se klok te hoor want as die klok lui, was dit tyd vir lekkergoed.  
 

  



  
 
Nadat al die lekkergoed uitgedeel is en Kersvader se sak leeg was, het hy vir 
die kinders vertel dat hy weer so ‘n bietjie later kom om hul geskenke te 
bring, sy sak is te klein vir al die geskenke.  Hulle moet vir hom by die saal 
gaan wag, hy sal hulle daar kry.  
 

   

 
Kersvader het by sy woord gehou en die kinders het mooi stil gesit en gewag 
totdat hy elkeen se naam uitlees om hul geskenke te gaan haal.  Ek wonder 
of hulle altyd so gehoorsaam sit en wag…… 
 
En toe was dit tyd om ‘n uiltjie te knip en vir die dames om ‘n bietjie 
“beauty sleep” in te kry voor die groot makietie om 18h00 begin. 
 

 

 

FUNKSIE TER VIERING 

VAN STREEK 

VAALRIVIER SE 40e 

VERJAARDAG 

 



 
 

Die hoogtepunt van die naweek het stiptelik om 18h00 begin. 

  

 

  
Die kleredrag was semi-formeel (‘n das om die nek is seker voldoende) 

 



  
 

Die eregaste met hul gades was drie van Vaalrivier se oud-Voorsitters:  
Foto 1: Frans & Miemie van der Linde en Willie & Kobie Schoultz 

Foto 2: Marcel & Carine van In 
 

  
 

Dis tyd vir die ete om te begin. 
 

 
 

Eendjies, eendjies staan in ‘n ry om baie lekker kossies te kry 



 

 
 

Reney het ‘n lafenissie 
kom soek 

 

Die servette is veeldoelig 
 

 

Die manne doen  die 
“Macarena” 

 
Na ete het die vrolikheid begin, die dansbaan was besig en die musiek was lekker!! 



 
 

Dis die dames se beurt met Achy Breaky Heart 

 
 

Daar is kort-kort wenners aangewys en pryse uitgegee.  Sommer net vir die 
lekkerte daarvan. 
 
 
Teen laataand toe almal stokflou gedans was, het Jacques Roux, die sere- 



moniemeester, die laaste prys aan die persoon met die meeste gees deur 
die aand en op die dansbaan aangewys.  Dit was niemand anders as ons 
oud-Voorsitter, Frans van der Linde, nie.  En hy het gedans om daardie 
prys los te slaan! 

  
 

Jacques van Zyl was ons ‘DJ’ vir die aand.   
Baie dankie Jacques, almal het dit terdeë geniet. 

 

 
Die bestuur het hard gewerk, maar die beloning om te kon sien hoe almal die aand 



geniet het, was voorwaar ‘n riem onder die hart.  Mag ons vir die volgende jaar die-
selfde gees met elke saamtrek ervaar en mag ons net elke keer meer en meer van 
ons lede by ‘n saamtrek sien. 
 

 
 

Die twee Evas in Vaalrivier bestuur 

 



Sondagoggend het rustig aangebreek, almal was maar bietjie traag 

om aan die gang te kom, dalk was dit stywe spiere en bene wat die 
oorsaak was.  Nietemin, almal was gereed vir die erediens wat deur 
Andries van Tonder gelei is.  Na ‘n baie mooi boodskap van Andries, was 
dit tyd vir die afsluiting. 
 

Die Gebiedsvoorsitter, Reney Connoway het Henry bedank vir sy 
deelname aan die naweek se verrigtinge.  Reney deel die lede mee dat 
SAWA ‘n nuwe rigting wil inslaan – hierdie jaar is dit My Sawa – daar moet 
gepoog word om nuwe, jonger lede in te skryf, die oorgrote meerderheid 
van SAWA bestaan uit senior lede, dus moet daar ernstig na die 
inskrywing van jonger lede gekyk word. 
 

Marcel van In, ‘n oud-Voorsitter, bedank die bestuur vir hierdie heerlike 
ervaring.  Hy is baie beïndruk met die gees wat onder die mense heers.  
Marcel en Carine skenk ‘n prys van die items wat Saterdag ten toon  
gestel is en wat bestel kan word. Hierdie prys sal by die volgende 
saamtrek uitgeloot word.  Baie dankie Marcel en Carine, ons waardeer 
dit.  ‘n Paar bladsye later in die Kekkelbek sal julle die advertensie sien, 
julle kan enige tyd bestel by die selfoonnommer wat daar verskyn. 
 

Frans van der Linde, die man wat al vir 40 jaar so lekker dans saam met 
SAWA, vertel ‘n bietjie meer oor die bestaan van Streek Vaalrivier.  Aan 
die begin het hulle alles moontlik gedoen om lede te werf en hulle het 
baie goed daarin geslaag.  Streek Vaalrivier het ‘n enorme aantal lede 
gehad.   
 

Willie Schoultz het by Frans die Voorsitterskap van Streek Vaalrivier oor-
geneem.  Willie sê dat dit verblydend is om te sien die gees is nog steeds 
dieselfde as 30 jaar gelede.  Hy het ook ‘n boodskap ontvang van Elize 
Steyn, ‘n vorige sekretaresse van Streek Vaalrivier, om haar gelukwense 
aan ons oor te dra met hierdie mylpaal. 
 

 
 
 
 
Vir die eerste keer in ‘n baie lang tyd is daar ‘n 
boeboeplaatjie toegeken en die ontvanger was 
Zandry van Rooyen. Dalk kry jy hierdie Kersfees 
die regte toestel om jou woonwa se wiel mee te 
lig, Zandry.  

 



 
 
Die ruikers wat op die tafels 
was, is deur Dot aan die 
gades van die oud-Voorsit-
ters  en die dames wat vir 
die reëlings van die funksie 
verantwoordelik was, uit-
gedeel. 

 
 

Die kampkommandante vir die naweek was die bestuur plus die 2 addisionele lede, 
Sonja Roux en Jacques van Zyl asook Dot Pretorius.  

 

 
 

Wilma Hartslief, Voorsittersvrou, het aan die dames wat betrokke was by die 
reëlings vir die naweek, geskenkies oorhandig. 

 

 



Die volgende lede ontvang merietetoekennings: 
 

Frans & Miemie van der Linde: 180 Streek-  en 250 Nasionale Saamtrekke 
Henry & Wilma Hartslief: 120 Streek- en 150 Nasionale saamtrekke 
Dot Pretorius: 120 Streek- en 150 Nasionale Saamtrekke 
Leon Delport: 30 Streeksaamtrekke. 

 

  
 

  

 
En toe is daar weer feesgevier tussen al die lekkernye wat deur verskeie 
dames voorsien is.  Baie dankie aan al die dames wat hul weg oopgesien 
het om ons te ondersteun, dit word opreg waardeer.   
 
Ons het nou gewoond geraak aan die verversings na die afsluiting en wil 
graag in 2021 daarmee volhou.  Enigiemand wat graag wil bydra tot die 
verversings, ons sal enigiets waardeer.  En soos julle gesien het, dit word 
geniet en verdwyn soos mis voor die son.  Weer eens baie dankie vir 
elkeen se bydrae. 



 

GELUKWENSE 
Verjaardae in Desember: 
 
08 Elize van Rooyen 
09 Louise van Zyl 
11 Leandi van Zyl 
14 Kobus Kamffer (60e) 
16 Carine van In 
19 Tommy Jackson 
28 Rian van Zyl 

 
 

 

 

 

 
 
Huweliksherdenkings in Desember: 
 
06  Johan & Elize van der Schyff 
 (40e) 
10  Richard & Christa Chapman 
14  Kosie & Christa van Arkel 
 
 
 
 

GELUKWENSE aan Louise van 

der Linde wie twee sertifikate 
ontvang het van Heidelberg 
Hospitaal vir: 

1. Die beste Bestuurder 
2. Die beste afdeling 

(Menslike Hulpbronne) 
 vir 2020. 

 

BETERSKAP 
 

Carine van In is klaar met 
chemoterapie en sal binnekort 
opereer word.  Baie sterkte, 
Carine, ons bid vir jou spoedige 
herstel. 

 
 



SAWA-VRIENDE VAN OUDS 
 

 
 

Hierdie SAWA-vriende, almal van Streek Vaalrivier, kom al ‘n lang pad saam. In die 
jare 1980-1990 en daarna was daar nooit ‘n kamp gemis nie. Van links is Gerda van 
der Merwe, Elma Erasmus, Kobie en Willie Schoultz met hul kleinseun tussen hulle, 
Frans van der Linde, André van Niekerk, Petro van Niekerk en Miemie van der 
Linde.   
 
Nog ‘n paar ware vriende is André van Brakel en Henry Hartslief.  Dot Pretorius het 
hande nodig gehad om die gordyne in haar “motor home” op te hang.  Dit was nou 
al voor die kampnaweek begin het, hulle het vroeg Koppisol toe gegaan.  So, terwyl 
daar niks anders te doen was nie, het hulle hul goeie daad vir die dag gedoen en 
die gordyne in ‘n japtrap opgehang.  Welgedaan julle twee!! Ons dames weet nou 
wie om te nader vir hulp as ons dit nodig het. 
 

   



RESEPTE:  MENGELDRANKIES 
Ons het genoeg gekook en gebak gedurende die jaar.  Dit is nou tyd om 
lekker agteroor te sit met ‘n mengeldrankie terwyl die vleis op die kole  
braai. Lekker, hier gaan ons ….. 

  
 

  
 



   
IN LIGTE LUIM 
 

  

 

 
 

Piet en Anna het elke jaar na die Garies Landbouskou gegaan.  Elke jaar sê Piet vir Anna hy 
wil bietjie in die helikopter gaan vlieg en elke jaar antwoord Anna:  “Jong, Piet, daai 
helikoptervlug kos R50! En R50 is R50!” 
 

Piet en Anna het weer die volgende jaar skou toe gegaan en weer het Piet gesê: “Anna, ek is 
vandag 71 jaar oud.  As ek nie nou op daardie helikopter klim nie, dan kan ek dit maar vergeet”.  
Weer antwoord Anna:  Jong Piet, daai helikoptervlug kos R50! En R50 is R50!”   
 

Die vlieënier het hulle gehoor praat en, omdit dit ‘n stil dag was, het hy besluit om ‘n bietjie pret 
te hê.  “Ek sê julle wat.  Ek neem julle altwee vir ‘n rit.  As julle deur die hele vlug stilbly, dan is 
die vlug verniet.  So nie, betaal julle die R50”. 
 

Piet en Anna stem toe saam met die voorwaardes en klim in die helikopter.  Die vlieënier styg 
op en doen allerhande duike, draaie, kinkels en toertjies.  Nie ‘n woord is gesê nie.  Hy het al 
die toertjies weer ‘n keer gedoen, díe keer vlieg hy selfs homself bang.  Weer was nie ‘n woord 
gesê nie. 
 

Hy land die helikopter en draai na Piet toe:  “So iets het ek nog nooit gesien nie.  Ek het tot 
myself bang gevlieg, maar julle twee het niks gesê nie!!” 



 

Piet antwoord bewerig:  “Ek wou so graag iets gesê het toe Anna uit die helikopter geval het, 
maar R50 is R50!!” 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENSIE 

 



 

 
PRYSE VAN BOSTAANDE 
ITEMS IS SOOS VOLG: 
Blok 1:  
Koffie-, Tee- en Suikerstel  
Blok 2:  
Latté beker (per item)  
Koffiebeker (per item) 
Waterbottel (per item) 
Glas (per item) 
Blok 3: 
Wasgoedsak (per item) 
Kombersie (per item) 
Bad/Stortmatjie (per item) 

 
 
 
 

R150 
 

R30 
R25 
R50 
R25 

 
R75 

R135 
R90 

 

KONTAK RETHA JOOSTE VIR BESTELLINGS 

082 486 7974 

VIR OUD EN JONK: Kleur Kersvader in soos julle hom onthou van 

verlede naweek.  Dalk bring hy dag nog geskenke vir julle. 

 

 



 
JAARPROGAM VIR 2021 
 

Aangeheg is die jaarprogram van Streek Vaalrivier soos  beplan vir 2021.  

 

 
DATUM VAN SAAMTREK 

 
NAAM VAN OORD 

 
29-31 Januarie 

 
Soetdoring Vakansieplaas 

 
26-28 Februarie 

 
Weltevrede Vakansie-oord 

 
19-21 Maart 

 
Bloekompoort  

 
2-5 April 

 
Klipdraai (Presidente Saamtrek) 

 
30 April-2 Mei 

 
Tava Lingwe Game Lodge 

  



28-30 Mei Umfula Resort 

 
25-27 Junie 

 
Emanzini Country Resort, Vrede 

 
30 Julie-1 Augustus 

 
Sionbergh Kamp 

 
27-29 Augustus   

 
Koppisol Vakansie-oord (AJV) 

 
23-26 September 

 
Bush Inn (Nasionale saamtrek) 

 
29-31 Oktober 

 
Westvaal 

 
26-28 November 

 
Bloekompoort (Kerskamp) 

 

Ons het slegs kampkommandante vir die kamp by Soetdoring, die 
ander kampe is nog oop vir lede om as kampkommandante op te tree.  
Enigiemand wat sy of haar weg oopsien om ‘n kamp aan te bied, kan 
met enige van die bestuurslede skakel om meer besonderhede te 
bekom.  Ons sal hulp verleen waar nodig.   
 
 

DESEMBER BOODSKAPPIES  
 
Vir diegene wat nog eksamen skryf: 
 

  
 

Vir diegene wat met verlof gaan of reeds met verlof is  



  

  
 

  

 

AFSLUITING  PUNT TOT PUNT 

 
‘n Mens kan hoeveel planne maak, maar op die ou einde gebeur wat die 

Here besluit het (Spreuke 19:21). 
 

Ons almal gaan ‘n onbekende toekoms tegemoet.  Nie een van ons kan 

verder as die volgende vyf minute sien nie, selfs nie eens verder as die 

volgende asemteug wat God aan ons skenk nie.  Dit voel dalk selfs vir jou 

sinloos om ‘n padkaart te hê – om planne te maak en ‘n roete te kies – 

want daar is geen waarborge nie en God alleen weet waarheen ons 

werklik op pad is en hoeveel tyd daar vir ons oor is. 

 

Kies vandag om God se opperheerskappy, voorsienigheid, liefde, wysheid 

en mag te aanvaar.  Al die gewigtige lewensvrae het regtig antwoorde, en 



God ken al daardie antwoorde.  Loof Hom omdat Hy wéét, al het jy geen 

benul wat môre vir jou sal bring nie.  Sê vir die Here dankie dat Hy al die 

kolletjies verbind, die hele tyd.  Geniet die waarheid dat, waarheen jy ook 

al gaan, jy daarheen gestuur is.  En wanneer jou reis stukkie vir stukkie – 

kol ná God-bestemde kol – aan jou openbaar word, sal jy nog meer van 

die geheimenis van Sy ewige goedheid ontdek. 
 

Here, sommige dae het ek regtig geen benul waarheen ek op pad is nie.  

Ek is so dankbaar dat U wel weet.     AMEN 
 

(Hierdie boodskap is geleen uit die boekie ‘REIS LIG DEUR DIE LEWE’ – Inspirasie vir 
‘n betekenisvolle lewensreis geskryf deur Dalene Reyburn) 
 

 
 


