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DIE 
WARE 

BETEKENIS 
VAN 

KERSFEES 

Die ware betekenis van Kersfees raak dikwels in die spoed van die seisoen 
verlore: die inkopies, die partytjies, die gee van geskenke.  Maar die essensie van 
die seisoen is die grootste geskenk van alle tye - God het ons Sy eie Seun gegee: 

Want 'n kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee. 

Die regering sal op Sy skouers rus. 

En Hy sal genoem word: Wonderlike Berader, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. 

(Jesaja, NLT) 
 

Die gawe van Jesus bring groot vreugde vir almal wat hom ontvang. Die doel van 
Kersfees is om hierdie gawe te deel sodat die hele wêreld die liefde van ons 
Verlosser sal ken. 

 



 
 



KERSBOODSKAP VAN DIE VOORSITTER 

 

 
Genade is GRACE!  
 

G - God’s  

R - Redemption  

A - At  

C - Christ’s  

E – Expense 

 
 
Goeiedag vriende, 
 
Die einde van die jaar het aangebreek en ek dink almal van ons sien uit na ‘n 
welverdiende ruskans na ‘n lang en uitdagende jaar.  
 
Ek wil elke lid wat so ywerig die kampe ondersteun het en bygedra het tot die 
lekker atmosfeer by kampe, bedank. Dis voorwaar ‘n voorreg om elke 
kampnaweek saam met elkeen van julle te kan meemaak. Dankie dat julle die 
kosaksies en lootjies so getrou ondersteun. Ek hoop dat ons in die komende jaar net 
so lekker en gereeld sal kan saamkamp.  
 
Ek myself sien uit na 9 dae in die karavaan by Sionsberg. Die rustigheid in die 
natuur en om elke dag buite in die vars lug te kan ontspan en die battery te 
herlaai.  
 
Vir elkeen wat weggaan gedurende die feestyd, wil ek sê: Geniet elke oomblik, ry 
veilig en kom weer gesond terug huis toe. Geniet die tye saam met familie en 
vriende.  Waardeer mekaar want tyd is kosbaar.  En díe wat nie weggaan nie:  Julle 
kan my gras kom sny terwyl ek weg is want na al die kunsmis wat ek op die gras 
gegooi het en die goeie reën wat ons kry, kan jy die gras hoor groei.  (Hahaha,  net 
‘n grappie) 
. 
Ek wens almal ‘n geseënde Kerstyd toe. Mag jy God se genade elke dag beleef. Mag 
jy die wonderlikste geskenk wat ons 2021 jaar gelede ontvang het, opreg waardeer 
en voluit vir Jesus lewe.                    
 
 
 
 
 

Kersgroete, 
 
     Jacques 

 



KERSBOODSKAP VAN DIE 

SEKRETARESSE/REDAKTRISE 

 

   
 

Liewe vriende, 
 
Hierdie jaar het so vinnig verbygesnel, ek kan nie glo ons staan op die drumpel van 
‘n nuwe jaar nie.   
 
Ek wil graag hierdie jaar afsluit met dankbaarheid.  Eerstens dankbaarheid dat ons 
gespaar is om nog ‘n Kersfees te kan ervaar.  Daar is soveel van ons wat geliefdes, 
vriende en kollegas verloor het gedurende die afgelope jaar en vir wie hierdie 
Kersfees baie hartseer inhou omdat daardie mense nie meer met ons is nie.  Maar 
terselfdertyd moet ons dankbaar wees vir die geliefdes en vriende wat wel vir ons 
gespaar is, gesond geword het en nog saam met ons ‘n Kersfees kan vier. 
 
Ek is ook dankbaar vir die kere wat ons gedurende die jaar kampe kon aanbied, 
gesellig kon verkeer en sodoende van die terneergedruktheid kon afskud en net 
weer die buitelug, die samesyn en vriendskap onder mekaar kon geniet.  
 
Mag 2022 vir elkeen van u gesondheid en geluk inhou en laat ons met geloof en 
dankbaarheid die nuwe jaar aandurf.  
 
 
 
Mag hierdie Christusfees, saam met familie 
en hartsmense, gevul wees met oneindige 
liefde en seën. 
 
 

                Louise 
 
 

 



 
 

 



 

 
 
 

ONTHOU JY NOG …… 

 
Hier volg so ‘n paar terugflitse uit die 
afgelope jaar se kampjoernaal: 
 

 

Eerste saamtrek vir 2021 - Bloekompoort 

Na verskeie beplande saamtrekke wat elke keer afgestel moes word as gevolg 
van die Covid inperkings, het ons uiteindelik die Paasnaweek (2-5 April) ons 
eerste kamp aangebied by Bloekompoort.  Daar was maar net 6 gesinne wat 
dapper genoeg was om op te daag, maar nogtans was dit ‘n heerlike 
kampnaweek.  Ons het net lekker ontspan, saam gebraai – daar was min gewerk 
en baie gekuier. 
 

  
  

  



Tweede saamtrek vir 2021 – Riverlake, Lindequesdrift 

Teen hierdie tyd (einde April) was almal darem al baie lus vir kamp.  13 Vaal-
rivier woonwaens het opgedaag vir ‘n visvangnaweek te Riverlake.  Selfs die reën 
wat uitgesak het, kon nie die geesdrif demp nie. 
 

  
  

 
 

 
 

 



Derde saamtrek – Bloekompoort (AJV): 27-29 Augustus 

Uiteindelik kon ons weer ‘n Algemene Jaarvergadering beplan soos van ouds. 
Slegs 9 woonwaens het hul opwagting gemaak. Dit was slegs die dapperes wat 
kans gesien het vir die koue wat voorspel was.  En het ons koud gekry!  Verskeie 
lede wat nie die naweek kom kamp het nie, het slegs die vergadering bygewoon.   
 

  
  

  
 

Vierde saamtrek – Sionbergh (22-24 Oktober) 

Uiteindelik het die winter gewyk en kon ons ‘n lentekamp beplan.  14 Woon-
waens daag op.  ‘n Winderige naweek was ons voorland maar ons is nie bang 
nie.  Daar was weer ‘n ernstige visvangkompetisie gehou. Ons is lekker bederf 
deur ons kampkommandante, Dries en Louise & Kobus en Babara.   
 

  



Vyfde en laaste saamtrek vir 2021 – Riverside Beach Club  
(19-21 November) 
 
Die laaste maar nie die minste nie – inteendeel, die meeste woonwaens vir die 
hele jaar – 19 woonwaens, ‘n Rekord vir die laaste paar jaar.  Ons Kerskamp!!! 
Definitief een van die lekkerste kampe in ‘n baie lang tyd.   
 

  
  

  
  

  
 

Die uitdaging om in 2022 die getal van 19 woonwaens per saamtrek 

te verbeter, is oop.  Kom geniet die kampe saam met ons.  Hoe meer 

mense, hoe meer vreugde. 

 



 
 

 
 

 
SOETE VERLEIDING 

 
KAMP-YSKASTERT 

Jy benodig: 1 pakkie aarbeijellie 
  1 blik (385g) kondensmelk 
  ½  koppie (125m) suurlemoensap 
  2 koppies room, geklits 
  ½ koppie pynappelstukkies 
  100g malvalekkers, in stukkies gesnipper 
  1 pakkie Tennisbeskuitjies, in stukkies gebreek 
 
Metode:  
 

1. Maak die jellie aan volgens die aanwysings op die pakkie en laat 
 dit afkoel en stol. 
 

2. Meng die kondensmelk en suurlemoensap saam en laat dit staan 
 om te verdik. 
 

3. Klits die room styf en vou dit saam met die pynappelstukkies, 
 malvalakkers en jellie by die kondensmelkmengsel. 
 

4. Pak die Tennisbeskuitjies in klein bakkies of blikbekers en skep 
 ‘n bietjie mengsel bo-op. 
 

5. Pak nog ‘n laag beskuitjies en skep nog mengsel daarop. (Jy kan 
 hierdie stap  herhaal, af hangende van hoe groot jou bakkies of 
 bekers is. 
 

6. Sit die bakkies of bekers in die yskas tot gestol.  
 
Nota:  Jy kan die tert ook in een groot tertbak voorberei. 

 



 

 

 

Die Verhaal van Jesus se geboorte 
 

Die verhaal van Jesus se geboorte begin 
by ‘n jong meisie met die naam Maria. 
Maria was ‘n jong meisie wat in Nasaret 
gebly het.  Terwyl sy eendag by haar 
huisie besig was, staan daar skielik ‘n 
engel by haar.  Maria het baie groot 
geskrik, maar die engel sê vir 
haar.  Moenie bang wees nie Maria, want 
ek bring vir jou goeie nuus.  Jy gaan 
swanger word en ‘n Seun in die wêreld 
bring en jy moet Hom Jesus noem. 

 

Maria was baie verbaas en sê vir die engel dat dit onmoontlik is, want sy 
het nie ‘n man nie, maar die engel sê vir haar:  “Die Here sal dit laat 
gebeur en daarom sal die een wat gebore word, die Seun van God 
genoem word.” Maria sê toe vir die engel:  “Laat met my gebeur soos die 
Here wil”.   

Keiser Augustus het ‘n bevel uitgevaardig dat almal in sy ryk getel moes 
word.  Almal moes hulle in hul eie stad laat inskryf.  Josef en Maria moes 
van Nasaret gaan om hulle te laat inskryf.  Toe hulle in Betlehem kom, 
was al die herberge vol, daar was vir hulle geen slaapplek 
nie.  Uiteindelik het hulle slaapplek in ‘n skoon stal gekry.  Daardie nag is 
Maria se baba daar in die stal gebore, sy naam was Jesus.  Maria het 
hom in doeke toegedraai en in die krip neergelê. 

In die velde buite Betlehem was herders wat hulle skape opgepas 
het.  Terwyl hulle so bymekaar sit, staan daar skielik ‘n engel by 
hulle.  Hulle het baie groot geskrik, maar die engel sê vir hulle: “Moenie 
bang wees nie, want ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap 
wat vir die hele volk bestem is.  Vandag is daar vir julle in die stad van 
Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here.  En dít is vir julle die 
teken: Julle sal ‘n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip 
lê.”  Skielik was daar saam met die engel ‘n menigte engele wat God 
prys.   

Die herders praat met mekaar oor hierdie wonderlike nuus wat hulle 
gekry het, en besluit om na Betlehem te gaan en te sien wat gebeur 
het.  Daar in die stal het hulle vir Koning Jesus, Josef en Maria gekry.  Dit 
was net soos die engel vir hulle vertel het, en hulle was baie bly gewees. 



In ‘n ver land het wyse manne gebly wat die sterre bestudeer 
het.  Eendag sien hulle ‘n vreemde nuwe ster in die hemelruim.  Hulle 
was baie opgewonde want hierdie ster het beteken dat daar ‘n nuwe 
koning gebore is.  Hulle besluit toe om na hierdie koning te gaan soek. 

Die ster wat hulle gesien het, het ál voor hulle uitgegaan en toe hulle in 
Betlehem kom, het die ster gaan staan reg bokant die plek waar Josef, 
Maria en Jesus was.  Die wyses het vir Josef en Maria vertel van die ster 
wat hulle na Betlehem gelei het en dat hierdie ster wys dat daar ‘n nuwe 
koning gebore is.  Toe het hulle neergekniel en hul geskenke vir Jesus 
gegee:  goud, wierook en mirre. 

Sjoe, dit bly maar ‘n mooi verhaal, maar die wonderlikste van alles is dat 
dit nie die einde van Jesus se verhaal is nie, dis maar net die begin. 
Jesus het later aan ‘n aaklige kruis gehang vir my en jou sondes, sodat 
ons nie hel toe hoef te gaan nie. Hy is dood aan die kruis, maar God het 
Hom na drie dae weer lewendig gemaak, en Hy het na 40 dae 
teruggegaan hemel toe. 
 
Met Jesus se geboorte en dood, het God vir my en jou ‘n plan en ‘n 
manier gegee om eendag by hulle in die hemel te wees, maar dit kan ons 
NET doen as ons ons harte en ons lewens vir Jesus gee,  dis AL wat ons 
het om vir Jesus te gee, en dis AL wat Hy van ons vra, ons harte - en dat 
ons ons lewens vir HOM moet leef. 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



LIEF EN LEED 
 

 

 

 
Gelukwense aan die volgende lede wat 
in Januarie 2022 verjaar: 
 
07 Hannes Coetzer 
15 Wihan van Zyl 
17 Willie van Zyl 
21 Zelda Botha 
22 Zander Coetzer 
23 Marcel van In 
27 Miemie van der Linde 

 

 
 

 
 
 

Gelukwense aan die volgende lede wat 
in Januarie 2022 hul huweliks-
herdenking vier: 
 

16 Kobus & Zelda Botha 
30 Frans & Miemie van der Linde 
 

 

 

 
 
 
Baie sterkte en spoedige beterskap aan 
almal wat aansterk as  gevolg van Covid 
asook enige ander ongesteldheid.  Ons 
brand ‘n kersie vir elkeen van julle 
gedurende die feesgety. 
 

 

 

 



 

 
 

THE CHRISTMAS WREATH 
 

 A symbol of growth, 
The circle of life and everlasting life, 

Faith, hope and love. 
It’s circular shape represents eternity, 

for it has no beginning and no end. 
When used in a wreath, 

holly branches represent the thorns on Jesus’ crown 
when he was crucified. 

Bright red holly berries symbolize Jesus’ blood 
that was shed for us. 

Remember the real meaning of Christmas! 
 

 



 

 
 

 

Mag die feesgety gevul wees 

met liefde, lag 

en saamwees. 

Mag elke dag vir julle vreugde bring 

in die jaar wat voorlê. 

       Geseënde Kersfees 
 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

2022 JAARPROGRAM 

VAN 

STREEK VAALRIVIER 

 

 
Hieronder volg die jaarprogram vir 2022.    
 

 
2022 

 
OORD KAMPDATUM 

Januarie Bloekompoort 21-23 Januarie 
 

Februarie 
 

Weltevrede 18-20 Februarie 

 
Maart Riverlake, Lindequesdrift  18-21 Maart 

 
April  Presidente-saamtrek 15-18 April 

 
Mei Sionbergh  20-22 Mei 

 
Junie  Buffelspoort  16-19 Junie 

 
Julie  Geen kamp op hierdie stadium 

 
Augustus  Bloekompoort  (AJV) 19-21 Augustus 

 
September  Eastco  16-18 September 

 
Oktober  Umfula  Verrassingskamp 

 
November  The Riverside Beach Club, Sasolburg 25-27 November  
 

Soos julle kan sien, is ons eerste kamp in 2022 by Bloekompoort.  Ons 

sien uit om sommer ‘n groot aantal woonwaens daar te verwelkom sodat 

ons die nuwe jaar op ‘n hoë noot kan afskop.  Sien julle daar! 


