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Afsluiting

INLEIDING
Met die oog op hierdie pas afgelope Pesach-fees (Paasfees) het ek dit goedgedink
om die baie treffende gedig van Elisabeth Eybers hier te plaas, sodat ons almal 'n
slag weer goed kan nadink oor die offer en verlossing wat ons Messias vir ons
gebring het. ‘n Mens wonder altyd hoe moes Sy moeder gevoel het toe haar Seun
so daar aan die folterpaal gehang het.
- REDAKSIE

MARIA
‘n Engel het dit self gebring,
die vreugde-boodskap en jy het ‘n lofsang
tot Gods eer gesing,
Maria, nooi uit Nasaret!
Maar toe Josef van jou wou skei
en bure-agterdog jou pla,
het jy kon dink, een maal sou hy
die hele wêreldskande dra?
Toe jy soms met ‘n glimlag langs
jou liggaam stryk . . . die stilte instaar,
wis jy met hoeveel liefde en angs
sou hy sy hellevaart aanvaar?
Die nag daar in die stal --- geen een
om in jou nood by jou te staan --het jy geweet dat hy alléén
Getsemane sou binnegaan?
Toe vorste uit die Ooste kom
om nederig hulde te betoon,
wis jy hóé die soldate hom
as koning van die volk sou kroon?
En toe hy in jou arms lê,
sy mondjie teen jou volle bors,
het jy geweet dat hy sou sê toe dit te laat was: Ek het dors?
Toe dit verby was, en jy met
sy vriend Johannes huis toe gaan --Maria, vrou van smarte, het
jy tóé die boodskap goed verstaan?

BOODSKAP VAN DIE
VOORSITTER
Goeiedag SAWA Vriende,
Na ‘n baie lekker kamp in November 2020 het
ek so uitgesien na ons volgende kamp in
Januarie 2021.
Kampkommandante en
predikant was reeds gereël toe ons weer eens
deur Covid-19 ingeperk is. Die kamp is toe
afgestel.
Ons het, nadat die beperking
weer opgehef is in Februarie ‘n nie-amptelike
kamp gereël wat afgelas is weens te min belangstelling en slegte weer. Nadat
Hoofkantoor die Presidente finaal gekanselleer het, het ons besluit om ons
eerste amptelike kamp twee weke aan te skuif na die Paasnaweek, nog
steeds te Bloekompoort. Weens die kort kennisgewing het van ons lede toe
alreeds ander reëlings getref en kon nie saam met ons kamp nie.
Ons
eerste
amptelike
kamp
vir
2021
het
toe
plaasgevind
tydens Paasnaweek. Almal wat dit bygewoon het, het ‘n baie rustige en
kuier- saam-naweek geniet.
Soos julle reeds verneem het, het ons as bestuur die kamp van einde April
2021 geskuif na Riverlake by Lindequesdrif. Al die terugvoering ontvang oor
die oord is positief en ek is seker dat SAWA Vaalrivier weer in die toekoms
daar sal gaan kamp.
Weens die Covid-19 beperkings gedurende 2020 kon ek en Wilma nie op ons
bespreekte kamp gaan nie. Die oord het dit toe oorgedra vir dieselfde tyd
hierdie jaar. Ons sien baie uit na ons vakansie by Rockey Bay. Ons gaan ‘n
paar kampe misloop en ook vir julle mis. Ek sal nog steeds die Whats Up
boodskappe volg.
Jacques Roux, ons Onder-voorsitter, sal as Voorsitter waarneem vanaf 01 Mei
tot 01 Augustus 2021. Ek wil net vir die bestuurslede sterkte toewens met al
die reëlings gedurende die typerk. Bou voort op wat ons begin en reeds
bereik het.
Ek vertrou dat julle as lede al die volgende kampe wat aangebied gaan word,
sal ondersteun en geniet.
Laastens, maar die belangrikste, alle eer en lof aan ons Hemelse Vader vir Sy
liefde, beskerming asook leiding wat Hy aan ons almal skenk.
Groete,

Henry Hartslief.

DIE ONDER-VOORSITTER
SE BOODSKAP
Hallo SAWA vriende,
Paasfees, seker die belangrikste tyd in
elke Christen se dagboek.
Die tyd
wanneer ons met groot dankbaarheid
kan terugdink aan die opoffering wat ons
Hemelse Vader gemaak het om elkeen van ons te verlos van sonde; Sy
liggaam gebreek en Sy bloed vergiet vir ons.
Ek voel soms oorweldig om te dink dat, ten spyte van al my swakheid, ek ‘n
kans het om Hemel toe te gaan deur wat Jesus vir my aan die kruis gedoen
het.
Dit is so lanklaas dat ek met julle gepraat het. Die Covid meng lelik in met ons
lekker kamp en saamkuier.
Ons het Paasnaweek by Klipdraai gaan kamp. Die kamp was in ’n uitstekende
toestand soos altyd en was redelik vol. Die gees onder die mense was jolig
en lekker en die weer het baie mooi saamgespeel. Daar was egter ‘n paar
dinge wat my net weer laat besef het ek sal nie weer daar kamp oor ’n lang
naweek, en dit is die waterdruk (met tye was daar geen waterdruk wat toilet
spoel en stort ‘n probleem gemaak het) en dan ook die hoeveelheid
dagbesoekers wat dit amper onmoontlik maak om by die swembad uit te
kom.
Ons beplan ’n visvang kampnaweek by Riverlake die einde van die maand. Ek
was self die naweek daar om te gaan loer hoe die kampterrein lyk. Dis ‘n baie
oulike en netjiese oord, met twee opsies vir staanplek. Daar is ’n kleinerige
dam waar die staanplekke reg langs die water is of daar is die staanplekke by
die rivier, maar hier moet ons wal af loop om op die groen gras langs die
rivier te kan visvang. Ek persoonlik hou meer van die rivier staanplekke. Kom
ons kyk wie vang die grootste blinklyf. Ek moet net eers gaan google hoe ‘n
katrol werk aangesien ek baie lanklaas vis gevang het.
Ek is opgewonde oor die kamp en hoop om sommer baie van julle by die
kamp te sien.
Groete,
Jacques

Hallo almal,
Sjoe, daar het ‘n hele vier
maande verloop vandat ons
laas gekamp het. Dis geen
wonder
die
Kekkelbek
woonwa is heeltemal verroes
nie. Het julle op die voorblad
gesien hoe lyk die arme
woonwa van die lank staan?
Ons moet seker maak dat dit
nie weer gebeur nie.
Net ‘n ou paartjies van Streek Vaalrivier het die Paasnaweek by
Bloekompoort opgedaag. Maar dit het ons nie verhinder om lekker te kamp
en te kuier nie. Ons het ‘n rustige naweek beloof en so was dit gewees.
Almal het rondgesit, saans saam gebraai en verder gedoen net wat ons
wou. Ons kon ook nie vir beter weer gevra het nie. Dit was ‘n heerlike
sonnige, warm naweek.
Reney was die draer van die trofee waarvoor ons al so lank asem ophou.
Indien julle al vergeet het, Vaalrivier het mos die trofee vir die beste
nuusbrief ontvang. Ons moes dit egter weer aan SAWA Hoofkantoor
terugbesorg. Dit was nou soos om ‘n lekkergoedjie na ‘n kind uit te hou,
dit terug te vat en self op te eet. Maar nou ja, laat ons maar weer probeer.
‘n Foto van die trofee verskyn op die volgende bladsy.
Ons beplan ‘n opwindende kampnaweek vir die einde van April 2021.
Julle sal later in die Kekkelbek meer daarvan lees. Dit sal lekker wees om
weer so veel as moontlik van ons lede by die kamp te kan verwelkom. Die
winter is om die draai, so gebruik so veel as moontlik van die pragtige
herfsdae wat ons tans mee geseën word.
So, van my, wees gelukkig, wees
veilig, en bly gesond.

LOUISE

SAWA
STREEK
VAALRIVIER
DIE KEKKELBEK
BESTE NUUSBRIEF 2020

Haloa kampvriende en -vriendinne,

So beweeg ons saam met 2021 en met al die uitdagings wat daarmee
gepaard gaan. Tog is ons gespaar met die genade van ons Skepper om nog
deel te wees van mekaar se lewens. Hiermee ‘n klein bemoediging vir elkeen
van julle wat hier lees.
Wanneer die oggende so pragtig aanbreek, gee God aan ons ‘n Hemelse
stilte, waar ons vir mekaar kan bid, mekaar kan bemoedig, lief wees en
omgee vir mekaar.
My gebed is dat God jou sal toedek onder Sy kombers van genade en liefde.
Dat Hy ieder en elk van julle sal vashou in Sy hande. Want Sy genade en
liefde is wat genoeg is vir jou en vir my.
Amen.
Mag julle oorloop van vrede, liefde en genade.
Groete,

Elize

TERUGVOERING:
BLOEKOMPOORT
SAAMTREK
2 – 5 APRIL 2021
Slegs 6 woonwaens het vanaf Donderdag so stuk-stuk hul opwagting gemaak. Ons
Voorsitter was so bietjie voor op die (woon)wa en het reeds Woensdag vir hom ‘n
staanplekkie gaan uitsoek. Ons het een besoekerspaar, Tommy en Ansa Jackson, vir
die naweek gehad. Dit was lekker dat julle twee deel van ons groepie kon wees.

Vrydagoggend: Henry open die naweek en
Louise van der Linde drink daarop.

Kyk hoe pronk die toekennings van
verlede jaar hier!! Uiteindelik kan dit in
ontvangs geneem word.

Henry maak gereed vir boekevat.

Die trofee wat jaarliks deur SAWA Hoofkantoor uitgereik word aan die Streek
wat die beste nuusbrief gelewer het,
word deur Reney Connoway aan Louisa
van Zyl, Redaktrise van Die Kekkelbek,
oorhandig.

Henry neem die toekenning wat uitgereik
is aan wyle Francois Pretorius vir sy
bydrae tot die nuusbrief, in ontvangs.

Die res van Vrydag is daar net oor en
weer gekuier soos julle kan sien. Hoe
minder haas, hoe minder spoed was aan
die orde van die dag.

Jacques van Zyl was die DSTV inspekteur
vir die naweek.

‘n Mooi uitsig van ons stoep af.

Die braaier is gehuur by die oord vir die
naweek en daar is elke aand saamgebraai.

Dit lyk asof die vleis teen Sondagaand
maar skraps was vir braai. Die hoender is
ook maar aan die klein kant. Díe wat al
moeg was vir braaivleis, het potjie
gemaak.

Die aande was so lekker, daar is nie eers vuur gemaak nie. Almal het net lekker gesit
en gesels. ‘n Baadjie was genoeg om die bietjie koue weg te hou.

Saterdagoggend is boekevat deur Louisa
waargeneem.

Dries sing lekker saam.

Susan gaan dorp toe, sy en Reney moet
vir almal brood bak vanaand.

Terwyl Wilma die kospotte behoorlik
leegmaak.

Sondagoggend was dit ontbyt sonder
moeite.

Tyd om na die Paasboodskap te luister op
televisie.

Ons sit kuiertyd voort.

Tyd vir “Cocktails”- Pina Colada

Cheers!!

Sondagaand: Die drie wyse manne
in/buite aksie.

Ons verjaardagmaats vir April word
gelukgewens.

Louise van der Linde het Sondag verjaar.

Verjaardagkoek was volop.

Maandagoggend is dit tyd vir toekennings. Ons besoekers kry hul plaatjie.

Die kampkommandante vir die naweek:
Henry & Wilma en Louisa & Willie.

Oppaktyd het aangebreek. Nog ‘n lekker
naweek het tot ‘n einde gekom.

GELUKWENSE AAN DIE VOLGENDE VRIENDE:
APRIL VERJAARDAE
01
Chantell van Zyl
04
Louise van der Linde
05
Gideon Pretorius (4 jr)
07
Lizelle van Zyl
10
Garath Ferreifa
21
Reney Connoway
24
JD Botha (6 jr)
30
Petro van Niekerk
APRIL HUWELIKSHERDENKINGS:
03
Phillip & Michelle Terry
09
Kobus & Barbara Kamffer
Carine van In se vordering is soos volg: Die
bestralingsessies is afgehandel. Carine sê
sy voel goed alhoewel sy soms vinnig moeg
raak. Sy gaan nou met hormoonbehandeling
en ‘n kursus pille begin. Carine, ons vertrou
dat dit elke dag beter sal gaan. Baie liefde en
sterkte.
Ons innige simpatie gaan aan
lede/gesinne van die oorledenes:






die

volgende

Die Kellerman-familie het onlangs ‘n geliefde aan
die dood afgestaan.
Kosie van Arkel se vader is oorlede.
Willem Nel (Streek Klein Karoo) is oorlede.
Coen van der Merwe (Streek Oranje) is oorlede.
Frans Reinke (Streek Suidwes Kaap) is oorlede.

EN DIE GELUKKIGE WENNER IS:
Dis nie elke keer dat julle in die Kekkelbek lees van ‘n mede-Sawanant wat ‘n
bakkie gewen het nie. Nou het ons in Vaalrivier so ‘n wenner! Rian van Zyl
het op 8 April ‘n Ford Ranger bakkie gewen! Hier is die storie:
Rian het via Facebook T-hemde gekoop. Die firma
US Trucks se aanbod was dat vir elke R150 wat jy
spandeer, jy outomaties ‘n inskrywing in die
kompetisie om ‘n Ford Ranger te wen, ontvang. Hy
het ‘n paar T-hemde gekoop en vergeet van die
hele storie. Hy is onlangs geskakel en meegedeel
dat hy een van 10 finaliste is vir die trekking van
die wenner van die Ford Ranger. Op Donderdag, 8
April, is hy geskakel en meegedeel dat hy die
bakkie gewen het!! Ek het ‘n paar foto’s van die
trekking om die groot geleentheid met julle te deel.
Die 10 finaliste se
name word op die
wiel (velling) geplak
vir die trekking.
Rian se naam was
die laaste om
geplak te word.
‘n Merker word
voor die wiel
geplaas en die
naam agter die
merker
waarop
die wiel met elke
draai stop, word
ge-elimineer van
die
kompetisie.
Die wiel is elke
keer
behoorlik
“gespin” .

EN SIEDAAR!! RIAN EN
ZANDER HET SY BAKKIE
IN DURBAN GAAN HAAL.
BAIE GELUK, MAG JY
BAIE VOORSPOEDIGE
KILOMETERS MET HIERDIE BAKKIE AFLÊ!!
(Sensitiewe persone:
Verskoning vir die naam op
die bakkie).

EN DIE FINALE
“SPIN”!!
Die
tweedelaaste
finalis
word elimineer.
Rian se naam
bly oor. Baie
geluk!

Vir oud en jonk

ONTSPAN MET ‘N GLIMLAG

SAL se nuwe “motorhome”?

WENKE WAT WERK

‘n Slim plan om jou “masking tape”, “sellotape” of enige ander “tape” maklik
weer te kan gebruik. Dit werk elke keer!!

LEKKER KAMP KUIERDRANKIES

KAMPPROGRAM VIR 2021
Soos almal weet, het Covid vir die eerste drie maande van 2021 heeltemal
ons program deurmekaar gekrap. Ons het probeer om by Soetdoring
Vakansie-oord te gaan kamp, maar die weerburo het gewaarsku dat groot
reën oor daardie naweek sou val en die kamp is afgestel. Die groot reën het
egter nie opgedaag nie. Uiteindelik kon ons die Paasnaweek afskop met die
eerste saamtrek vir die jaar. Ons vertrou dat dit vir die res van die jaar beter
sal gaan.
Almal is reeds in kennis gestel dat die kamp wat by Tava Lingwe sou
plaasvind gedurende die naweek van 30 April tot 2 Mei 2021, verskuif is na
Riverlake by Lindequesdrift. Dit sal ‘n visvang naweek wees, so kry die aas
en visstokke gereed. Verdere inligting sal later deurgegee word. Johan en
Elize
van der Schyff en Kobus en Eileen Bezuidenhout sal die
kampkommandante wees.
Die res van die jaar se saamtrekke sien op hierdie stadium soos volg daaruit:

30/04 – 02/05
21/05- 23/05
25/06-27/06
Julie
13-15/08
23-26/09
29-30/10
26-28 November

Visvangnaweek by
Riverlake Oord

Riverlake Vakansie-oord
Umfula
Sionberg
Geen saamtrek
Koppisol (AJV)
Bush Inn (Nasionaal)
Westvaal
Bloekompoort (Kersboom)

AFSLUITING
Plant vir my ‘n boom
wat op ‘n helder herfsoggend
sy takke soos ‘n sonsambreel
oop kan sprei, wat sy blare afgooi
in ‘n bont vloertapyt
van geel, ambroos en magenta.
Plant vir my ‘n boom met sterk
takke waarin kinders
boomhuise kan bou.
‘n Boom met ‘n dik genoeg stam
sodat eekhorinkies daarteen
op en af kan draf.
Plant tog vir my ’n boom
met genoeg sytakke
geklee in groen en goud
waarin bokmakierie en hoep hoep
hul nesse kan bou,
waarin loeries vir ‘n wyle
sal wil vertoef en
wat hoog genoeg sal groei
sodat uile daarin kan broei.
Bowenal, plant vir my ‘n boom
Omdat, lank nadat jy weg is,
hy nog steeds diep geanker,
sy skaduwee oor my sal sprei en ek
my arms wyd om sy stam kan gooi.
(Digter onbekend)

GEBED SPESIAAL VIR JOU:
Ek bid vandag
spesiaal vir jou,
dat God jou veilig
in Sy hand sal hou….
vir krag om vas te staan
deur elke dag.
Ek bid vandag
spesiaal vir jou,
dat God sy arms
styf om jou sal vou,
dat jySy liefde sal ervaar,
en weet Hy seën
elke tree wat jy gee.

