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 INLEIDING – Soms ….
 VAN DIE VOORSITTER
 KAMPNAWEEK TE WELTEVREDE
 GELUKWENSE
 BETERSKAPWENSE/NUUSBROKKIES
 AFSLUITING: GOD STAP VOOR JOU UIT

Dagsê SAWA-vriende,
Dis Februarie en die jaar hardloop nou volstoom voort. Besige weke by die
werk sorg dat ‘n mens lekker flou is - kom die naweek, klink ‘n kamp
sommer net na die regte medisyne vir my.
Die kamp is aanvanklik beplan by Weltevrede, toe verskuif na Klipdraai en
toe weer terug by Weltevrede. Dit is die eerste keer wat ek daar kamp.
Genade, was ek nou verras met die absolute pragtige oord wat ek die
Vrydagmiddag binnery. Grasperke is netjies en kort, swembaddens is
silwerskoon en die staanplekke is “amazing”. Die opslaan het soos blits
gebeur met díe wat ons nie eers tent hoef op te slaan nie. Nou, aan díe
storie kan ek gewoond raak.
Na ek opgeslaan het, was dit tyd om te gaan loer hoe die vissermanne vaar
langs die rivier. Die goeie reëns wat ons gehad het, het gemaak dat die
rivier sommer sterk loop en die manne se vislyne het maar bietjie vasgesit.
Dit kon egter nog steeds nie die geesdrif demp nie.
Die aand is ons bederf met heerlike kerrie en rys wat die kampkommandante vir ons voorberei het en kon ons met vol magies lekker gaan
slaap.
Saterdagmôre vroeg is daar gewoel en gewerkskaf om reg te maak vir die
visvangkompetisie. Lyne is ingegooi en polisiemanne fyn dopgehou. Tot die
jongspan het agter hulle stokke gesit, al was dit net vir ‘n rukkie voor
hardloop en speel na ‘n beter opsie gelyk het. ‘n Goeie klompie vis is
gevang en Louis Pretorius het die pas aangegee. Maar soos ek alreeds die
vorige aand vir die lede gesê het, was dit toe ons gas van Streek
Suikerbosrand, Johnny Randall, wat die kompetisie vir die grootste vis
gewen het. Louis het darem die meeste vis gevang en Vaalrivier se naam
hoog gehou. Anton het soos ‘n wafferse naelloper water toe gehol toe die
vis amper sy stok die water insleep, tot groot vermaak van die ander
hengelaars.

Die aand het ons baie lekker om die kampvuur gekuier tot laatnag toe. Dit
was sommer ‘n hartseer gevoel toe ons Sondag moes huis toe gaan. Ek was
nou nie so gelukkig gewees soos Eugéne wat nog ‘n ekstra nag gebly het
omdat Jolandie heel Saterdag moes sit en leer hoe om te kamp.
Ons sien uit na die volgende kamp by Riverlake. Oom Johan en oom Kobus
belowe dit gaan ‘n baie spesiale kamp wees. So kom ons ondersteun die
kamp en geniet die lekker samesyn.

Kampgroete,

Jacques Roux

Taamlik vroeg Vrydagoggend is daar begin om die woonwaens sommer
vinnig in ‘n ry staan te maak. Dis mos nie nodig om tent of “canopy” op
te slaan onder die ruim afdakke nie, slegs die stoele en tafels word
uitgehaal en siedaar, daar is jy gereed vir die naweek! O ja, amper
vergeet ek, dit het bietjie langer gevat omdat die hengelgerei gereed
gemaak moes word want daar gaan mos groooot visse gevang word.

Johnny, ons gas van Suikerbosrand, was sommer vroeg-vroeg gereed
vir visvang

Terwyl die ander vis gevang het, moes Johan en Elize die aand se
kospotte aan die gang hou.

Opskeptyd

Kyk hoe lekker trek die geur uit die kerrie en rys. Dit maak almal honger

En so het Vrydag se vangs gelyk

Wanneer laas
het julle sulke
mooi visse gesien?

Jacques van Zyl het hierdie verrassing gekry toe hy Saterdag by die
kamp opdaag. Die “bracket” van die Yellow Blade het iewers op die pad
afgeskeur. Gelukkig is daar nie verdere skade aangerig nie.

Saterdag begin met boekevat

En betaaltyd daarna

Dis tyd om lootjies uit te neem. ‘n Baie “grand” flits wat in ‘n dame se
handsak pas en 2kg blouwildebees droë wors is nie te versmaai nie.

En Jolandie moes leer om te kamp, heeldag lank.

Louis was getrou op sy pos, hy wou verbeter op Vrydag se vangs

Kan ‘n man dan nie, kan ‘n man dan nie – mooi grote visse vang nie?

‘n Nuuskierige krappie

Waar wil jy nou mooier kry?

Die putt-putt bane het ook taamlik aftrek gekry deur diegene wat liewer
die visse uitgelos het

Mooi mik, die gat is klein en ver

Sondagoggend breek aan, dis tyd vir die erediens

By die afsluiting is die prys vir die grootste vis gevang, aan Johnny
Randall oorhandig. Baie geluk Johnny! Jy kan ‘n grooote vis vang!

Louis Pretorius was nie verniet so getrou op sy pos nie, hy het die prys
ontvang vir die meeste vis gevang. Baie geluk Louis!

Die prys vir die meeste toewyding met die visvangaksie word toegeken
aan Diehan Steyn. Baie geluk!

Petro van Niekerk was die gelukkige wenner van die “grand” flits. Baie
geluk!

Die wenner van die 2kg droë wors is sowaar ons Voorsitter, Jacques
Roux. Baie geluk!
Baie dankie aan die skenkers van ons lootjies, Eugéne Botha en Rian
van Zyl. Die wenners lyk baie ingenome met hul pryse.

Kobus Bezuidenhout swem letterlik in die geld. Hy duik sommer in die
swembad in met ‘n sak vol geld. ‘n Mens mors nie so met geld nie,
daarom het hy ‘n boe-boe plaatjie gekry.

Sonja Roux moes die kampprogram vir die naweek tik, afrol en
saambring kamp toe. Sy het alles gedoen behalwe om die programme
saam te bring. ‘n Boe-boe plaatjie is aan haar oorhandig want ‘n mens
moet jou pligte ten volle uitvoer.

Die kampkommandante vir die naweek: Johan & Elize van der Schyff en
Eugéne & Jolandie Botha. Baie dankie vir ‘n aangename naweek.
En so kom ‘n heerlike naweek tot ‘n einde. Baie dankie aan almal
hul weg oop gesien het om hierdie naweek saam te kom kamp, ook
ons gaste, Johnny en Barbara Randall van Streek Suikerbos en
besoekers, Eddie & Soné Steyn. Julle is baie welkom om weer by
aan te sluit op verdere kampe.
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Eileen Bezuidenhout
Zan-Marie Connoway
Henry Hartslief
Zandry van Rooyen
Neels Kriel
André van Niekerk
Dries van der Linde

HUWELIKSHERDENKINGS
IN MAART
09

Kobus & Babara Kamffer

Baie geluk aan Jazelle van Zyl met haar prestasie in atletiek. Jazelle het
tweede plek gekry in die 80m naelloop by die D7 atletiek
kampioenskappe in die DP de Villiers Stadion, Sasolburg.



Henry
Hartslief
is
opgeneem in Glynnwood
hospitaal, Benoni. Hy sal
vir hart en niere behandel
word. Ons vertrou dat
dit spoedig beter sal
gaan.



Chantell van Zyl het ‘n
operasie ondergaan. Ons
wens jou ‘n spoedige
herstel toe.



Wihan van Zyl het Covid
opgedoen maar het reeds
daarvan herstel.



Richard Chapman is op
die
herstelpad
met
gordelroos. Sterkte.



Die besprekingsvorm vir die 100+ saamtrek wat by Bush
Inn gedurende die naweek van 11-12 Maart 2022 plaasvind,
is aan u per e-pos gestuur.
Die sluitingsdatum vir
bespreking is 4 Maart 2022.



Inligting oor die kampnaweek geskeduleer vir 18-21 Maart
2022 te River Lake, Lindequesdrift, is aan u voorsien. Die
finale bespreking sal op 8 Maart gedoen word.

(‘n Inspirerende oordenking geskryf deur Nina Smit)

Daar is ‘n bekende grappie van die plattelandse dominee wat ‘n beroep na ‘n universiteitsdorp gekry het op die presiese tydstip dat een van sy kinders universiteit toe
moes gaan. Die dominee en sy vrou het nie eenders oor hierdie beroep gedink nie. Toe
een van die gemeentelede by die pastoriekinders wou weet of hul pa al besluit het oor die
beroep, het die laerskooldogtertjie heel eerlik geantwoord: “Ek weet nie, Oom. My pa
bid nog, maar my ma pak al in.”

Ons was baie gelukkig in ons tweede gemeente toe my man destyds ‘n
beroep na ‘n baie vermoënde gemeente kry. Ek het dadelik besluit ek wil
nie soontoe gaan nie, omdat die nuwe gemeente se mense te deftig is vir
my. My man het weer gevoel die Here roep hom na díe spesifieke
gemeente. Hierdie pastoriemoeder het ‘n hele paar nagte omgehuil!
Een oggend nadat ek weer ernstig gebid het vir die Here se leiding, maak ek
my Bybel by Deuteronomium 31 oop. Met die lees van die vers hierbo, het
ek glashelder geweet die nuwe beroep is wel die Here se wil vir ons gesin en
summier opgehou om teen die prikkels te skop! Ons was tot ons aftrede –
byna 20 jaar later – baie gelukkig in daardie gemeente en ons het ook
besluit om daar af te tree.
Niemand van ons weet wat in die toekoms vir ons wag nie, maar as jy God
ken en dien, weet jy vir seker dat Hy in die toekoms vir jou sal voorsien en
jou lewenspad vooruit sal stap. En God se pad is altyd die regte pad; selfs al
is dit nie die pad wat jy die graagste sou wou stap nie!

Bid dat God Sy pad vir jou sal wys wanneer jy in die toekoms dalk weer nie
duidelikheid het oor ‘n belangrike besluit nie.
Hemelse Vader, vandag wil ek U nog ‘n slag kom loof vir U getrouheid deur
die jare, vir al die kere dat U my lewenspad vir my vooruitgestap het.
U het my geleer dat U pad die enigste regte pad vir my is,
Ook al verskil dit van die pad wat ek graag wou loop.
Ek bid dat U elke dag die regte pad sal aanwys en my
gewillig sal maak om U te gehoorsaam.

