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Ons geloof is maar kort! 

 

Wanneer jy die onderstaande lees, onthou die volgende: 
Moses was die middelaar van die Ou Verbond tussen God en 
Sy volk. 
Jesus Christus is die Middelaar van die Nuwe Verbond 
tussen God en Sy volk. 
Lees gerus ook Profesieë (1) - Die waarheid agter Jesus 
Christus elders op die webwerf. 
 
Toe die Israeliete uit Egipte verlos is, was hulle net vir 'n kort 
tydjie in vervoering. Verlossing het egter ingehou dat hulle die 
leier wat deur die Here vir hulle gegee is (Moses), blindelings 
vertrou. Maar toe hulle 'n tyd lank niks van hom gesien of 
gehoor het nie, het hulle moedeloos en afvallig geword. Hulle 
het weer die ou gode van Egipte aangehang en na die 
materialistiese lewe, die vleispotte van Egipte, terug verlang. 
Sommer lekker feesgevier ook - rondom hulle goue kalf! By 
sy terugkeer het die volk hulle straf vir hulle ongeloof 
ontvang. 
 
Ons het ook 'n Middelaar wat ons uit die slawerny van die 
sonde verlos het. Raak ons nie ook een keer in vervoering as 
ons hoor dat Hy ons verlos het nie? Omdat ons Hom nie nou 
sien nie, raak ons nie ook maar weer afvallig nie? Hang ons 
dan nie maar weer ons eie afgode aan nie? Rykdom, aardse 
eer en sinnelike genot is mos meer sigbaar en sommer lekker 
daarby, dan nie? 
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Ek was baie bekommerd voor die naweek oor die belangstelling van kampers. 

Daar het slegs 5 waens en 1 gas bespreek en een Novsie het onttrek weens 
omstandighede....... so my stressvlak was in die rooi! Groot was die verligting en 
verrassing toe ons Saterdag oggend al die gaste ontvang: Burgert & Francis, 
Corrie & Johannette soos belowe het vroeg opgedaag, Inge & Quinten ook 
vroeg tot laat middag gekuier en Elize se sussie en haar man het ook kom hello 
se. Terwyl ons nog groet kom 2  van Johan & Joke se mal-kamp vriende by ons 
aan wat toe heeldag en amper heelaand ha ha ha.....heerlik saam kuier. Sit ons 
nog so om die ontbyt skottelgoed daag Tjaart en Annette op en kuier tot hul na n 
volgende funksie moes gaan. 

Ek was so oorbluf dat ek nie eers die swaar reën sien kom het nie, maar gou-
gou is almal in die half klaar geboude saal en daar word speletjies gespeel,  Jan 
vat lee water botteltjies en spanne probeer dit te land op die tafel (tuck of war) 
groot pret en gelag!!!!! Annette kry gou stom streke aan die gang en Inge laat 
ons skêr-oop en skêr-toe speel...... Jan wys ons hoe om gat in die grond te dans 
en almal het al vergeet die reën het opgehou. Terwyl die vure gemaak word, 
word ons weer verras met Wink, Driekie en Bennie wat draai kom maak voor dit 
donker word.   

My mond het behoorlik oopgehang en my hart het warm geklop vir ons Novsies. 

Dankie aan almal 

Karien 
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Ons kamp by Westvaal, pragtige groen gras en jippie ons kon in n sirkel kamp!!!   

Myself, Lawrence, Jan en Esme het al Donderdag uitgesleep, met die weer voorspelling 
van 90% reën vir Saterdag het ons seker gemaak daars genoeg onderdak kuier plek vir 
almal. 

Soos die Novsies Vrydag streep -streep aankom is waens staangemaak en kers 
versierings op gesit, almal kuier tot die vure aangesteek word waar daar tot laat aand 
geklets word!! 

Saterdag kom Burgert & Francis, Corrie & Johannette weer sommer lekker vroeg en ontbyt 
word aanmekaar geslaan.  

Later verras Lawrence en Karien die kindertjies met geskenkies, ballonne, drink en 
lekkergoed. 

Jan en Corrie begin hul potte - met natuurlik hulp van alle kante af...... dankie aan ieder en 
elk al was dit net n geselsie om die potte. Karien dek n laaaang kerstafel. Die kuier, klets en 
smul was voortreflik!!!!!! Die groot reën tref ons en gooi ons bietjie omvėr, maar soos dit is, 
maak ons die  beste van die situasie en kuier tot laat. Kobus, Tanya en die kinder se tent 
was onder water en JP reël gou n hout huisie en hulle slaap droog. 

Sondag het ons traag opgestaan en al wat n seil is, is oop gegooi om droog te word, 
gelukkig vir die sonnetjie. 

Ons luister na n pragtige kerk diens en sluit af met koek en tee. 

Daar word vuur gemaak deur Johan en ons kuier en braai alweer......altyd!!!!  

Dankie aan almal wat hierdie kamp weer suksesvol gemaak het. Dit het die naweek 
gemaak!  

Nuwe vriend Rodger (engelsman) en Mernette het saam kom kamp. Dit was besonder 
goed om Mernette weer te kon sien na al die jare. 

Ons volgende kamp is die naweek van die 21-23 Jan 2023 by Klipdraai, dan kamp ons 
weer saam. 

n Geseënde Kersfees en voorspoedige Nuwe Jaar! 

JP en Chiquita ons kan nie wag vir Januarie se kamp nie!!!!!! 

Groete Karien 
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Dankie vir die wat bydraes ge stuur het. 
 
 

Asseblief help en laat ons deel in jou SAWA ondervinding. 
 

Sal graag in jou ervaringe wil deel. 
 

Onhou hierdie is JOU nuusbrief wees dus ‘n joernalis en stuur nuus. 

Kontak Redaksie 
 

Deel jou nuus, vertel ons van jou kinders/kleinkinders se prestasies! 
Deel ook jou SAWA ondervindinge met ons 

 
Redaksie e-pos 

novssawa02@gmail.com 
083 627 6529 
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Aan die kaak stel 
Om slegte dade te openbaar. 

 
Die kaak was 'n Middeleeuse stellasie, gewoonlik van hout gemaak, waarop 
misdadigers vasgebind en tentoongestel is, sodat almal kon weet van hulle 

wandade 
Dankie Wikipedia 

 

Bestandele 
50ml Aperol, Pomelo & Dragon Infusie 
50ml Canvino Rose Vonkelwyn 
25ml Koorsboom soda water 
  

Metode 
Voeg die aftreksel by die wynglas met die Canvino 
Rose Sparkling Wine. 

Top met blokkies ys en voeg net meer as 'n skeut 
koeldrankwater by. 

Roer kortliks en garneer met 'n pomeloskyfie. 

Garnering 
 
‘n Skyfie Pomelo 

Skemerkelkie 
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Ons bly dink aan die Kilian’s van der Westhuizens met Annika se siekte 

 

Chiqui a VAN DEN BERG 12-Des 
Esme SWANEPOEL 13-Des 
Bennie KILIAN 26-Des 
Burget TURNBULL 28-Des 
Henda LESSING 01-Jan 
Wink (J) VAN DER WESTHUIZEN 16-Jan 
Gerty ROOS 19-Jan 
Dezi JOUBERT 21-Jan 
Arend PRETORIUS 03-Feb 
Hester SGAMMINI 06-Feb 
Monica GOTHE 08-Feb 
Andre VAN PLETSEN 13-Feb 
Nelie PRETORIUS 22-Feb 
Diana MARX 27-Feb 
Mar n JOUBERT 28-Feb 
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 Voorsitter  
Jan Swanepoel Kontak besonderhede Adres 

   Aftreeoord 
 Sel 0836276529 Drie Riviere Fase 2 
 E-pos janswanepoel711@gmail.com Vereeniging 
   1929 
 Sekretaresse  
Elize Boshoff  
   Posbus 557 
 Sel 082 455 8591  Koppies 
 E-pos  elizengkopies@vodamail.co.za 9540 
    
 Penningmeester  
Corrie Topham   
   Aftreeoord 
 Sel 074 119 5135 Drie Riviere Fase 2 
 E-pos topham@mweb.co.za Vereeniging 
   1929 
 Graveur  
Burgert Turnbull   
   Aftreeoord 
 Sel 0611514264 Drie Riviere Fase 3 
 E-pos bcturnbull1950@gmail.com  Vereeniging 
   1929 
 Redaksie  
Arend Pretorius  Adres 

   
Palms Aftreeoord 
61 

 Sel 0836276529 Vaal Drive 
 E-pos novssawa02@gmail.com Vanderbijlpark 
   1911 
 Sosiale relings  
Karien Thysse   

   
Herman Ekstein 
Str. SW2 

 Sel 0845829434 Vanderbijlpark 
 E-pos karienthysse@gmail.com 1900 
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Bankbesonderhede 
Bank: FNB 

Rekening Naam: SAWA NOVS 

Tak: Vaal Mall 

Rekening No: 51290039010 

Tak Kode: 250945 

Tipe Rekening: Tjekrekening 
Indien moontlik faks of e-pos deposito strokie aan die Penningmeester  of Sekretaresse 

Bewys:  novs.sawa@gmail.com of 
Elize : elizengkoppies@vodamail.co.za  

Laar weet ons of jy al die naweek geboek het 
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Ons kastele is te huur, alle fondse 
wat deur verhuring inkom is ten 

bate van die jeugfonds. 
Die springkasteel word verhuur vir 
R100 vir lede en R350 vir nie lede. 

Die Glybaan word verhuur vir 
R150 vir lede, en R400 vir nie lede 
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