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Die spreekbuis van SAWA NOVS gebeure 
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 Jaargang 50 

Aug  2022 

Bennie ek mis jou 
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HOEKOM GLO EK IN GOD? 
 
Ek het HOM nodig. 
So hier is my antwoord...  
 
Ek glo in GOD, want partykeer is die wêreld so "awesome" en dinge werk so goed uit dat 
my siel uitroep vir iemand om voor dankie te sê. 
Dan is dit HY!  
 
Ek glo in God, want soms is die berge en die sonsondergang en die wolke en die maan so 
mooi dat ek iemand nodig het om te prys. 
Iemand moes dit gemaak het. 
Dis HY!  
 
Ek glo in God, want partykeer gebeur goed wat so onbeplan is en so seer maak en dan 
voel dit of niemand verstaan nie, maar dan onthou ek die spykers in SY Hande en die Man 
aan die kruis 
dan weet ek Iemand huil saam met my. 
Dis HY!  
 
Ek glo in GOD, want partykeer is ek so deurmekaar en die lewe so sinneloos en my drome 
lyk onbereikbaar en dan het ek iemand nodig om saam met my die pad te stap en rigting te 
wys. 
Dan is HY daar!  
 
Ek glo in GOD, want partykeer is ek so dom en ek doen sulke "stupid" goed en sonde mors 
my hart en my lewe so op en maak ander so seer en dan het ek nodig dat Iemand vrede en 
wysheid bring 
Dan is HY daar!  
 
HY maak heel wat ek self verbrou het! 
HY bring genade selfs in seer wat ekself veroorsaak het!  
 
Ek glo in GOD, want partykeer weet ek niks. Ek het leiding en wysheid nodig in 'n 
deurmekaar wêreld wat ek nie verstaan nie, en dan skryf HY vir my in die Bybel en ek lees 
SY Woord en hoor SY stem en dinge maak weer sin! 
Ek glo in GOD, in JESUS, in sy Gees, want HY's daar! 
Heeltyd! Altyd!  
 
In alles waardeur ek gaan en maak nie saak hoeveel keer ek dieselfde fout maak nie. HY is 
daar! 
Ek glo in GOD, want ek sien nie kans om ooit alleen te wees of enigiets alleen te doen nie 

 
 
Liefde  
Ou Toka 
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En hier is die nuwe touleiers 

Corrie Topham—Geld man, Karien Thysse—SosiaalJan Swanepoel—
Voorvatter, Burget Turnbul—plaatjiekrapper, Elize Boshoff—griffelaar. 

 (Inlas) Arend Pretorius Storieman 

 
Vir meer besonderhede sien Bladsy 10 
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AARTAPPELSKYFIES : 
’n Klein seuntjie wil bitter graag die Hemelse Vader ontmoet. Hy besef dat dit sal tyd neem om 
te reis na waar die Here woon! Dus pak hy in sy tas ’n pakkie aartappelskyfies en ’n 6-pak 
vrugtesap en toe begin hy met sy reis.  

Ongeveer drie blokke van sy huis af ontmoet hy ’n ouerige man. Die man het in die speelpark 
gesit en stilweg na die duiwe gestaar wat op die grond rondloop. Die seun gaan langs die oom 
sit en maak sy tas oop. Hy was van plan om van sy vrugtesap te drink, toe hy opmerk dat die 
ou man honger voorkom. Hy bied toe vir die oom van die skyfies aan. Dankbaar neem die ou 
man dit, terwyl ’n vriendelike sagte glimlag oor die ou man se gesig versprei, soos hy na die 
seuntjie kyk. Die ou man se glimlag was verskriklik mooi dat die seuntjie dit weer wou sien, en 
hy bied vir die oom ’n blikkie koeldrank aan. Weereens glimlag die ou man teenoor die 
seuntjie.  

Die mannetjie was verheugd! Die hele middag sit die twee daar eet en glimlag teenoor mekaar 
– sonder om ’n woord te sê.Toe dit skemer word, besef die seuntjie hoe moeg hy was en hy 
staan op om te loop. Skaars het hy ’n paar treë gegee, of hy swaai om. Hy hardloop na die ou 
man terug en gee hom ’n drukkie. Hy kyk op na die ou man en gee hom die grootste glimlag 
ooit . . . Toe die seuntjie na ’n kort tydjie die voordeur van hul huis oopmaak, was sy moeder 
verbaas om die vrolike gesiggie te sien. Sy vra hom: “Wat het jy vandag gedoen wat jou so 
gelukkig maak?” 
Hy reageer spontaan: “Ek het middagete met God gehad.” Nog voordat sy moeder kon 
reageer, voeg hy by: “Weet jy wat, Ma? Hy besit die mooiste glimlag wat ek nog gesien het!” 
Intussen het die ou man, ook oorweldig van geluk by sy huis aangekom. Sy seun was verstom 
oor die blik van tevredenheid op sy Pa se gesig. Hy vra: “Pa wat het jy vandag gedoen wat jou 
so gelukkig maak?” 
Die ou man antwoord: "Ek het aartappelskyfies saam met die Here in die park geëet.” 
Voordat sy seun kon reageer, voeg hy by: "Weet jy, hy is veel jonger as wat ek verwag het!” 
Te dikwels onderskat ons die krag van ’n aanraking, ’n glimlag, ’n vriendelike woord, ’n 
geopende oor, ’n eerlike kompliment of die kleinste omgee-daad, almal het die vermoë om die 
lewe te verander. Mense kom in ons lewens vir ’n rede, ’n seisoen, of lewenslank! Omhels 
almal gelykwaardig!! Geniet middagete met God . . . .  bring skyfies.  

 

Ns 

God sit steeds op Sy troon. Jy mag deur ’n moeilike tyd gaan nou, maar die Hemelse Vader is 
gereed om jou te seën op so ’n wyse wat Hy alleen kan doen. Behou die geloof! m stuur groot 
asseblief, hierdie aan ten minste vier persone wat jy geseënd wil sien. Xxx 
Hierdie is my aartappelskyfies vir jou. 

Bron onbekend 
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Ons is so dankbaar dat die pandemie sy ry gekry het. 
 

Nou kan ons weer voluit lewe en kamp 
 

EN 
 
 

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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.6.) ghallaghielie (s.nw.)  
Paddavissie. 

. 

7.) pouperiseer (ww.) 
Tot armoede bring: DieÊoorlogÊhetÊbaieÊvroeërÊwelgesteldesÊgepouperiseer. 

.8.) iterasie (s.nw.) 
Herhaling: Doem,Êdoem is ‘n voorbeeld van iterasie. 

.9.) driesland (s.nw.) 
(Nuwe) grond wat skoongemaak, omgeploeg en bewerk word; ook, ‘n ou land wat na ‘n 
rustyd weer omploeg word: VanjaarÊmoetÊdieÊboerÊdries,ÊwantÊsyÊouÊlandeÊisÊuitgeput. 

.10.) kurieus (b.nw.) 
Merkwaardig, snaaks, eienaardig: DitÊwasÊregtigÊ‘nÊkurieuseÊverskynsel. 

.11.) jakkalsreëntjie (s.nw.) 
1. Ligte reëntjie met sonskyn daarby. 2. Motreëntjie. 

.12.) teuelloos (b.nw.ÊenÊbw.) 
Buitensporig: TeuelloseÊgeweld. 

.13.) flensie (s.nw.) 
Dun pannekoekie. 

.14.) tandeknersend (b.nw.) 
(fig.) Woedend: Hy isÊtandeknersendÊhierÊwegÊnadatÊhyÊdieÊnuusÊgehoorÊhet. 

.15.) biebie (s.nw.) 
Luise, ongedierte op die kop. 

.16.) kampernoelie (s.nw.) 
Eetbare paddastoel. 

.17.) harlaboerla (s.nw.) 
Lawaai, rumoer, wanorde, verwarring: WatÊbetekenÊdieÊharlaboerlaÊdaarÊinÊdieÊkamer? 

WAT BETEKEN DIT 
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Ons spot soms met mekaar deur te vra 

Wat was eerste? 

Die Hoender of die Eier? 

Laat weet my wat jou opinie / oplossing is 

 

 

 

· 1 Lemmetjie wiggie 
· Growwe seesout (as jy wil) 
· 1-45 ml tequila  
·  30 ml Triple Sec (Lemoen Likeur) 
· 15 ml vars uitgedrukte  lemmetjiesap 

Classic Margarita 
cocktail 
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Ons sê totsiens aan  

Jay-Jay & Linda Jordaan  

Roelf & Hetta Harmse—besig / beplan om te verhuis 

 

Mike LAUBSCHER 07-Sep 
Tjaart GREEF 11-Sep 
Johan VAN DEN BERG 03-Okt 
Corrie TOPHAM 11-Okt 
Lieb VAN DER WALT 23-Okt 
Bennie KILIAN 26-Des 
Burget TURNBULL 28-Des 
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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 
IndienÊmoontlikÊfaksÊofÊe-posÊdepositoÊstrokieÊaanÊdieÊPenningmeesterÊÊofÊSekretaresse 

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

  Elize     Corrie 
9353 LAUBSCHER Mike/Annemèra   9595 SWANEPOEL Anton/Heleen 

12792 MATTHYSEN Marnus/Elizma   9596 VAN DEN BERG JP/Chiquitta 
12586 DE BEER Johan/Magda   6014 VAN DER WESTHUIZEN Wink/Driekie 
13007 JOUBERT Martin/Dezi   12719 DE SWARDT Jaco/Laurika 
11351 OBERHOLZER Gawie/Tersia   9741 ROOS Gerty 

     12756 GRAY Gavin/Marlize 
              

        
              

  Karien     Burgert 
6015 TOPHAM Corrie/Johnette   12842 KILIAN Bennie/Annika 

10175 GREEF Tjaart/Annette   13021 VAN PLETSEN Andre/Ronel 
10923 VAN DEN BERG Johan/Joke   13094 LOUW Robbie/Imarie 
13103 VAN DER WESTHUIZEN Wink (J)/Samantha   10671 MARX Wynand/Diana 

     12244 LESSING Henda 
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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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DATUM PLEK KAMP-
KOMMANDANTE 

      

21 – 23 Jan     

      
      

25 – 27 Febr     
      
      

18 – 21 Mrt     
      
      

14 -18 April     
      
      

20 – 22 Mei     

      
      

16 – 19 Junie     

      
      

5 – 9 Aug     
      
      

9 – 10 Sept     
      
      

Okt Kongres   
      
      

25 – 27 Nov   Bestuur 
      


