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Wanneer ons deur ‘n tyd van lyding gaan (soos ons almal 
ongetwyfeld soms gaan), is die laaste ding waaraan ons 
dink, dat daardie lyding ‘n seën kan wees. Dit kan tog nie 
reg wees nie – wie sal ooit die twee woorde “lyding” en 
“seën” in dieselfde asem gebruik? 

Wanneer ons oor die toekoms droom, droom ons altyd oor 
goeie dinge, oor seëninge. Nie een van ons sit ooit daar 
en hoop en bid vir ‘n tyd van lyding nie. Nee, ons vermy 
lyding soos die pes. En omdat nie een van ons ooit wil ly 
nie, is dit gerieflik om die verband tussen seën en lyding, 
heeltemal uit ons gedagtes te verban. 

Die apostel Paulus was ‘n man wat beslis gewoond was 
aan beide seën en lyding. Kyk wat sê hy in: 

Filippense 1:29,30 God het julle die voorreg gegee om 
Christus te dien, nie alleen deur in Hom te glo nie, maar 
ook deur vir Hom te ly. Julle en ek het dieselfde stryd wat 
julle my vroeër al sien stry het en waarvan julle hoor dat ek 
nou nog stry. 

Waarom het God jou geseën? Hoe het God jou geseën? 
Hy het jou geseën met die voorreg om Christus te dien. Sy 
seëninge aan jou is nie bedoel om by jou te stop nie. Dit is 
bedoel om tot sy eer deur jou te vloei na die lewens van 
ander. Dit is die eerste punt. 

Punt nommer twee, is dat daar saam met daardie 
seëninge, wat deur jou vloei, die eer om vir Christus te ly, 
bykom. Wanneer jy dus die volgende keer swaarkry, 
onthou net dat wanneer jy met ‘n rein hart en ‘n positiewe 
gesindheid vir Christus ly, en steeds toelaat dat Sy 
seëninge deur jou vloei… bring hierdie lyding eer aan 
Christus. 
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2022 Kongres te Marula Oase 
7/10/2022 tot 9/10/2022 

 
Ek wil net vir julle almal vertel van die lekker Kongres wat daar by Maroela Oase was.Koos en Elize, Jan en Esme en 
ek en Corrie het die voorreg gehad om dit by te woon .Ons was maar skepties toe die grondpad oor ‘n verlate 
treinspoor gaan na die ontvangs, maar was lekker verras oor al die geriewe wat daar is.Om die swembad het dit naby 
aan ‘n oase gelyk. Daar is ook ‘n onderdak warm swembad. Ons het mos nie meer ‘n woonwa nie en het in ‘n huisie 
gebly. Ook baie greieflik ingerig.Die weer was wonderlik – 37 grade. 

Die aand was boekevat in die saal waar dit lekker was om al die ou bekendes weer te sien. Ons het die aand nie te 
laat gekuier nie, want die mans moes 7uur Saterdag al aanmeld by die Kongres vergadering. Ons dames het ontbyt 
gaan eet in die restaurant 

Die leuse van SAWA vir die jaar is “Kom Trek Saam”. Tydens die Kongres is daar verskeie besluite aanvaar wat sal 
impak op die werksaamhede van die organisasie. Inligting sal mettertyd aan alle lede deurgegee word. Die 

tradisionele Dagbestuur word vervang met die SAWA Dagkantoor lede bygestaan deur die Gebiedsvoorsitters.  

 

Die SAWA Dagkantoor lede is: 

Niël Goslett – Voorsitter (Suidwes-Kaap) 
Willie Bronkhorst – Sekretaris 
Chris Joubert – Penningmeester 
 
Daar word ook weggedoen met die ere posisie van die President. 

 

Weens die feit dat daar geen sake was wat stemming vereis het nie, is die Kongres spoedig afgehandel. 

Die res van die dag het rustig verloop in afwagting op die aand se spog dinee. Almal het hulle mooi moois aangehad 
vir die spesiale geleentheid. Die Presidentspaar het almal by die deur welkom geheet en die tradisionele horinkie met 
mampoer was ook daar. Die saal was baie mooi versier en die kos was uit die boonste rake. Iets wat spesifiek 
uitgestaan het was die kers aansteek seremonie ter nagedagtenis aan SAWA lede wat die afgelope 3 jaar afgesterf 
het, Jan het namens NOVS kerse aangesteek, 

Die President, Chris Delport, het al die trofeë, toekennings en sertifikate oorhandig. Elize het ‘n Nasionale Meriete 
toekenning ontvang. 

Die SAWA Vrou van die jaar is Vinkie Swanepoel van gebied Goeie Hoop 

Die Sawanant van die jaar is Jannie Meyer van gebied Oosrandia. 

Sondagoggend is die naweek se verrigtinge afgesluit met ‘n besondere erediens deur Ds Otto Claase van Warmbad. 
Daarna was ontbyt bedien aan almal wat daarvoor bespreek het. 

Dankie aan almal wat bygedra het om dit so ‘n suksesvolle naweek te maak en aan ons Hemelse Vader wat saam 
met ons was en almal bewaar het. 

Johnette Topham 
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SAWA Vrou van die jaar 2022 

 Vinkie Swanepoel 

 Gebied Goeie Hoop 

Sawanant van die jaar 2022 

Jannie Meyer 

 Gebied Oosrandia. 

Ons afgevaardigdes na die kongres 

Nasionale Meriete Toekenning vanweë die buitengewone hoë 
standaard van streek  
Sekretariele werk sedert sy op die bestuur verkies is in 2011. Elize ken 
al die lede in die streek en gaan uit haar pad om almal te kontak op 
hulle verjaardae. Sy skroom ook nie om haar deel by te bring op 
gebiedsvlak nie. Elize het gedurende die Covid era in besonder, 
probeer om die streek se lede gemotiveerd te hou.  
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Sawa Kongers - Maroela Oase - 8 Okt 22 - Google Foto's  
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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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Ons spot soms met mekaar deur te vra 

Wat was eerste? 

Die Hoender of die Eier? 

Laat weet my wat jou opinie / oplossing is 

 

 

 

Met die skepping  word die diere geskep, dus ook die Hoender, en 
die opdrag is om te vermeerder. ‘n Eier kan nie vermeerder nie (een 

alleen). Dus moet dit die Hoender voor die eier wees 

2 baie sagte mango’s (geblik of vars) geskil , skywe 
 gesny 
2 baie sagte pere (geblik ook reg) geskil en opgesny 
2 snye soet pynappel, (geblik ook reg) 
3 grenadellas se pulp (geblik ook reg) 
300ml mango sap 
paar ysblokkies 

Vir versiering 
Grenadella pulp 
Mintblaar 

Gooi al die bestanddele in jou versapper, verwerk tot 
glad. 

Tropiese Skemerkelkie 
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Aan die Kilian’s van der Westhuizens baie sterkte met Annika se siekte 

Ons dink almal aan julle en die pad voorentoe. 

 

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 
Indien moontlik faks of e-pos deposito strokie aan die Penningmeester  of Sekretaresse 

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


