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AFSLUITING: GESEËNDE PAASFEES

Herfs was nog altyd een van die gewildste seisoene vir sy mengsel van soetigheid en
nostalgie wat dit 'n ideale tyd maak om by jouself te begin, jou behoeftes en
begeertes, om balans en innerlike vrede te vind.
Die jaar word ryp in goue akkerblare,
in wingerd wat verbruin, en witter lug
wat daglank van die nuwe wind en klare
son deurspoel word; elke blom word vrug,
tot selfs die traagstes; en die eerste blare val
so stilweg in die rook-vaal bos en laan
dat die takke van die lang populiere al
teen elke ligte môre witter staan.
O Heer, laat hierdie dae heilig word:
laat alles val wat pronk en sieraad was
of enkel jeug, en vér was van die pyn;
laat ryp word, Heer, laat U wind waai,
laat stort my waan,
tot al die hoogheid eindelik vas en nakend
uit my teerder jeug verskyn.
(Van Wyk Louw 1988)

Dagsê SAWA vriende,
Ons kom nou vinnig nader aan die winter. Die son sak vroeër en die
temperature is snags laer.
Die afgelope kamp by River Lake was baie lekker. Die
kampkommandante het hulle voorwaar baie goed van hul taak gekwyt.
En ek wil hulle hartlik bedank vir al die moeite wat hulle gedoen het
om so ‘n wonderlike kamp aan te bied.
Die kosaksie Vrydagaand het hemels gesmaak. Die hoenderburgers was
toe nie so skinny nie en het vas geval. Daarna het almal rustig onder
mekaar gekuier.
Saterdag was vol aktiwiteite en het afgeskop met jukskei. Nou kyk,
ek het my heeltemal misgis met hoe moeilik dit eintlik is om dit te
speel. Die ouer geslag het ons gewys hoe dit gedoen word. Lekker lag
en ‘n goeie dosis spangees - en intimidasie - het gesorg dat die
kompetisie ernstig gevat was. Maar uiteindelik was die ouer mansspan
te goed vir almal.
Daarna het almal deelgeneem aan die “win en spin” en is daar
weggeloop met baie goeie pryse. Die veerpyltjies het ook ernstige
wedywering onder die lede gebring.
Dit was sowaar ‘n fantastiese kamp.
Groete,

Jacques

KAMPKASKENADES
TE
RIVER LAKE

Vrydag, 18 Maart, skop die laaang kampnaweek af en almal sien
uit na ‘n heerlike ruskansie.

Die kampkommandante beplan ‘n besige naweek, daarom sorg
hulle dat ons Vrydagaand heerlike, gesonde “skinny chicken
burgers” kry met kaas, blaarslaai en lekker gebraaide uie vir BAIE
woema!!

Daar moet eers gekyk word of jou naam op die lys is en hoeveel
“skinny chicken” burgers mag jy vat

Saterdag word afgeskop met boekevat.

Daarna was dit betaaltyd en inskryf vir die kompetisies. Daar was
jukskei, veerpyltjies, ver spoeg met pasta skulpies, “spin” die
wiel, ‘n veiling, potjiekos kompetisie en vele meer.

Hier is die pryse wat gewen moet word. Lekker baie pryse!!

Tussen al die bedrywighede deur was daar sowaar nog tyd om vis
te vang

Die tyd vir jukskei speel het aangebreek. Die jeug het eerste aan
die beurt gekom onder leiding van Eileen

Daarna vat die senior manne die junior knape aan.

Anton kry ‘n strafdop

En die wenners was ….. die senior manne!!!

Toe is dit die dames se beurt …… Die jonge dames het besluit om
die senior dames “veterane” te noem. Laasgenoemde het besluit:
‘Nee, ons is nie veterane nie, ons is vette henne en die jonge
dames is vette mossels’.
Die vette henne …..

Die vette mossels ….

En die wenners was (ook maar net nadat die vette henne hulle nog
‘n kans gegee het), die vette mossels

Daarna was dit ver spoeg met pasta skulpies. En Sonja kan
spoeg! Jacques staan seker ver weg as Sonja kwaad raak.

Dit lyk nie of Elize baie ver gespoeg het nie

Zandry wys Elize hoe dit gedoen moet word

En afstande word gemeet, niemand gaan verneuk nie

Tussendeur word die wiel ge-“spin”. Daar was baie pryse te wen!!

Die veerpyltjies loop ook mooi

Sondag vroeg het die voorbereiding vir die potjiekos kompetisie
begin. Daar is slegs vier deelnemers, dis afnaweek vir almal, net
‘n paar is lus vir werk.

Die twee is fluks aan die werk en dit met leë glase …

Eugéne lyk heel in sy skik met sy kosmakery

Tiaan is al ‘n bietjie verder gevorder met sy potjie

Anton lyk heel in sy skik met die potjie wat Joey met bokswyn
“fix”

Terwyl die potjies prut, het die veiling aan die beurt gekom
Die items wat opgeveil is

Die hoogste bieders met hul winskope.
Die afslaer was op sy
pos

Uiteindelik was dit tyd vir die deelnemers in die potjiekos
kompetisie om hul pronkpotte uit te stal vir die beoordelaars

Gereed vir die beoordeling

En so word daar geproe en notas gemaak deur die eerste groep
beoordelaars

Toe was dit die finale beoordelaars se beurt

En die wenners van die Potjiekoskompetisie was soos volg:

Tiaan Mong – 4de plek

Kobus Botha – 3de plek

Eugéne Botha – 2de plek

Anton Delport – 1ste plek

Die wenners van die veerpyltjies

Kobus Bezuidenhout (Mans)

Antoinette Greyling (Dames)

Elize van Rooyen het so hard gebie op
die tafeltjies en ander items sonder
enige geluk. Sy het ‘n troosprys
ontvang vir die persoon wat die
hardste probeer het

‘n Geskenkbewysvan Salon Christelle,
Drie Riviere ter waarde van R350 vir
haarstilering is deur Antoinette
Greyling gewen vir die beste
motivering waarom sy die
geskenkbewys moet wen

Maandagoggend het die reën sommer vroeg-vroeg uitgesak en die tente is baie
vinnig laat sak. As gevolg van die reënweer is besluit om die naweek-afsluiting
deur die Voorsitter af te stel.

Ons kampkommandante vir die naweek was Johan en Elize van
der Schyff & Kobus en Eileen Bezuidenhout. Baie dankie vir ‘n
baie aangename naweek.

So ry ons in die reën huis toe na ‘n heerlike langnaweek

‘n Spesiale woord van dank en waardering aan die volgende
instansies vir die skenking van die items wat gedurende die
naweek uitgegee is :
Koekerasie (verjaardagkoeke en ander gebak) – Meyerton
Salon Christelle (haarstilering) – Drie Riviere
Model Bottelstoor – Meyerton
Kookrus Slaghuis – Meyerton
Stefan se Vleispaleis (speserye) – Meyerton
Pietria Hardeware – Meyerton
Janie’s Naels – Meyerton
Phillip & Rene Houtwerke (hout tafeltjies) – Meyerton
Bederf Jouself (allerlei geskenke) – Meyerton
Century Accounting – Rustenburg

VERJAARDAG
APRIL

24
30

JD Botha
Petro van Niekerk

MEI

04
11
13
14

Johan Roux
Christa Chapman
Willem Pretorius
Connor Botha

HUWELIKSHERDENKING
MEI

10

Alexander & Margaret
Van Rooyen

KEKKELSTORIES
VANAF DIE
KEKKELBEK SWAAI

Ek was gister by ‘n fortuinverteller en sy sê vir my:
“Jy sal arm wees en hard werk tot jy 50 is.”
“Ja, en dan?” vra ek toe.
“En dan sal jy daaraan gewoond raak …”

SAWA-vriende,

PAASBOODSKAP
VAN DIE
VOORSITTER

Ons staan voor Paasnaweek. Ek weet
nie of jy saamstem nie, maar dis asof
daar die afgelope paar jaar 'n
oplewing is in die Christelike kerk
rondom Paasfees. Vir hoeveel van
ons is die kruis en die wreedheid
daarvan regtig 'n werklikheid?

Nou ja, ek het gewonder hoe bring ons hierdie boodskap hierdie jaar op 'n nuwe
en vars manier oor. Hierdie boodskap moet net weer in sy volheid vertel word,
totdat almal gehoor en verander het.
32
Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon, en
hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. 33Hulle kom toe by 'n plek wat
Golgota genoem word; dit beteken Kopbeenplek. 34Daar het hulle Hom 'n mengsel van wyn
en gal gegee om te drink, maar toe Hy dit proe, wou Hy dit nie drink nie. 35Hulle het Hom
gekruisig en Sy klere verdeel deur te loot. 36Daarna het hulle gaan sit en by Hom wag gehou.
37
Bokant Sy kop het hulle die aanklag teen Hom in skrif aangegee: ‘Dit is Jesus, die koning
van die Jode’. 38Saam met Hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een regs en die ander
een links van Hom. 39Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die
kop geskud 40en gesê: “Jy wat die tempel afbreek en in drie dae opbou! Red jouself as jy die
Seun van God is, en kom van die kruis af!” 41Net so het die priesterhoofde saam met die
skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê:: 42”Ander het hy gered, maar
homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel! Laat hy nou van die kruis afkom
en ons sal in hom glo. 43Hy het op God vertrou; laat God hom nou red as Hy dan behae in
hom het. Hy het immers gesê hy is die Seun van God!” 44Op dieselfde manier het die rowers
wat saam met Hom gekruisig is, Hom ook beledig.

Matt 27 : 32-44

Is die kruis vir jou 'n werklikheid?
Iemand vra nou die dag, hoe het die
gesprek tussen God en Jesus verloop
toe Hy moes aarde toe kom?
Ek weet nie watter emosies nou deur
jou gegaan het nie. Miskien het daar
trane uit jou oë geloop oor wat hulle
aan ons Koning gedoen het. Die
ongelooflike wreedheid, hoe hulle
Hom uitmekaar uit geslaan het.
Miskien het God in die hemel gehuil
terwyl die soldate vir Jesus
uitmekaar geslaan het.
Paasgroete,

Jacques Roux

Geseënde Paasfees – ‘n Gedig deur L Prinsloo (geleen)

