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Liewe Kekkelbek-lesers, 

As julle dalk gewonder het hoekom die Kekkelbekke op die 

voorblad so vrolik is (en so ‘n “attitude” het), dan het julle 

nog nie gehoor nie - die Kekkelbek is op die Kongres 

aangewys as die beste nuusbrief ! Goeie nuus (brief) né? 

Dit is Jakaranda-tyd!! Ons moet dit waardeer, ons kan dit 

net vir so ‘n klein rukkie elke jaar geniet.  Die  mooiste tyd 

van die jaar is nou hier vir ons om elke dag te bewonder.  

Ons dank aan die Skepper vir so ‘n groot voorreg. 

 

Het julle geweet die eerste twee jakarandabome in Pretoria is 

in die 1880's uit Brasilië ingevoer en by ‘n skool in  Arcadia, 

Pretoria, geplant. ‘n Ruk daarna het die destydse 

staatskweker, James Clarke, opdrag gekry om bome in die 

Staatskwekery in Groenkloof te kweek.  Hy het ‘n besending 

saad van  Australië bestel waarby ‘n pakkie jakarandasaad 

per abuis ingesluit was.  Teen die jaar 2000 was daar 

ongeveer 70 000 jakarandabome in Pretoria.  Skoliere asook 

studente glo dat hulle goed in die eksamens sal vaar as ‘n 

jakarandabloeisel op hul  kop sou  val.   

 

Ek hoop julle geniet hierdie Kekkelbek net so baie soos die 

voriges.  Lees en geniet! 

 

      REDAKSIE 



KAMPNAWEEK TE 

BLOEKOMPOORT 

30 & 31 OKTOBER – 

1 NOVEMBER 2020 

 
 

  
   

   



 

BOODSKAP VAN DIE 

VOORSITTER 
 

Goeiedag Vriende, 
 

Weer eens het ons almal uitgesien 
na nog ‘n lekker kamp en saamkuier, 
díe keer by Bloekompoort, na ‘n hele 
aantal jare wat ons laas hier gekamp 
het. 

 
Ek was regtig aangenaam verrras met die opgradering van Bloekompoort 
asook die vriendelikheid van al die personeel. 
 
Almal het van vroeg tot laat opgedaag en kamp opgeslaan. Weer eens het 
ons lede mekaar gehelp waar nodig met aanwysings en opslaan van tente. 
 
Vrydagaand se burgers was voorwaar ‘n treffer en baie lekker. Elkeen kon self 
sy of haar burger bou soos jy daarvan hou. 
 
Saterdag se bottelgooi jukskei het vir groot pret gesorg en almal, asook die 
kinders, het dit baie geniet. 
 
Die saambraai Saterdagaand het goed afgeloop ten spyte van die reën wat 
om sesuur begin uitsak het. Gelukkig het ons onder die afdak gebraai en in 
die snoekerkamer gekuier. 
 
Sondagoggend se diens is deur Israel Dibate aangebied. Ek glo sy boodskap 
het  elkeen van ons geraak en tot denke gelaat.  Baie dankie Israel. 
 
Die weer was maar nog steeds vir ons ‘n uitdaging maar, soos ek 
Vaalrivierlede ken, het dit die kampgees geensins belemmer nie. 
 
Baie dankie vir almal (dit sluit besoekers in) se bywoning en deelname aan al 
die verrigtinge. Ons as bestuur nooi julle uit om julle vriende saam te bring en 
die kampe saam met ons te geniet.  Sonder julle kan ‘n kamp nie suksesvol 
wees nie. 
 
Baie dankie Richard en Christa vir ‘n puik en suksesvolle kamp aangebied. 
 
Baie dankie aan Hennie, die eienaar van Bloekompoort, vir ‘n uitstaande 
ontbyt Sondagoggend. Ons bedank hom ook vir die ontbytgelde wat hy terug- 
geskenk het aan SAWA Vaalrivier se geldkas. Die donasie word opreg 
waardeer. 
 



Ons as bestuur nooi julle almal uit na ons volgende kam, wat belowe om ‘n 
baie opwindende kamp te wees. Verdere inligting en besonderhede sal 
binnekort deurgegee word. 
 
Baie eer en lof aan ons Hemelse Vader vir ‘n geseënde naweek, heerlike reën 
asook vir beskerming van ons almal op die paaie en dat Hy ons veilig by ons 
bestemmings besorg het. 
 
Sien julle by Koppisol. 
Groete, 
 

HENRY   HARTSLIEF 
 

  
  

  

 



 

 

BOODSKAP VAN DIE 

ONDER-VOORSITTER 
 

Hallo Vaalrivier, 

 

Seëninge uit die Vaderhand.  Dit is 

hoe ek voel elke keer wat ons die 

voorreg het om die karavaan te 

haak en te gaan kamp. En net so 

was die dankbaarheid toe ek 

Vrydag vroegoggend al my wa by 

Bloekompoort kon staanmaak. 

 

Soos die waens ingekom het, het ek oom Kobus gehelp met sy tent opslaan 

en toe wil oom Zandry hê dat ons sy wa ‘n halwe meter moet lig om hom 

“level” te kry. Dit was omtrent ‘n “living on the edge” geval. Na díe “balancing 

act” was die koue swembadwater ‘n lafenis. 

 

Vrydagaand het Richard en Christa ons bederf met heerlike kekkelbekburgers. 

Ek dink beslis Nando’s kan ‘n les kom vat. 

 

Saterdag se bottelskei was ‘n uitdaging aangesien dit glad nie so maklik was 

as wat dit gelyk het nie. Ek en oom Johan was lekker kompeterend en nie een 

wou bes gee nie, maar danksy my staatmaker spanmaat, Corrie, kon ons toe 

darem die knoop deurhaak. 

 

Oom Frans van der Linde het gemaak dat ek na die naweek koöperasie toe 

moes ry vir ‘n rol doringdraad om die gejeuk te krap. Die dreuning van daai V8 

Chevvy laat ‘n man se hart sommer warm klop. 

 

Dit was lekker om Eugéne Botha en Hannes Coetzer-hulle ook saam met ons 

by die kamp te hê al moes arme Hannes ‘n paar keer gaan werk om seker te 

maak dat ons melk vir die koffie het. Ons hoop om julle van nou af by elke 

kamp saam met ons te hê. 

 



Dankbaarheid vir die groot hoeveelheid kampeerders wat die kamp bygewoon 

het en ook die besoekers. Ons streek doen goed en ek dink die gees is lekker. 

Kom ons bou so voort en maak Vaalrivier DIE streek om aan te behoort. 

 

Nou sien ons uit na die Kersboomkamp. Hopelik sal ons weer so ‘n lekker 

opkoms hê en die kamp beloof om rêrig baie lekker te wees. 

 

Kan nie wag om julle almal weer te sien nie. 

 

Kampgroete, 

 

 

 

Jacques Roux 
 

 
 

 

  
 



 

 

 

DIE 

PENNINGMEESTER(ES) 

SE BOODSKAP 

 
Dagsê,  SAWA vriende & -vriendinne, 

 

 
Ek wil wegspring en eerstens  baie dankie sê  aan al die lede wat saam 

gekamp het by Bloekompoort.  Die opkoms was uitstekend.  Van Vrydagaand 

se kekkelbekburgers tot Sondagoggend se voorsitterstee was al die lede 

betrokke en dit is ‘n bewys van goeie samesyn.  Ek glo en vertrou dat iets 

goeds hieruit kan gebeur vir ons klub in die toekoms.  

Hiermee wil ek as Penningmeester sê:  Baie dankie  vir jul bydrae tot die klub 

se finansies.  Sonder die  lede se bydrae kan geen instansie floreer nie.   Baie 

dankie julle.  

 Stap in liefde met mekaar tot ons weer sien. 



Groetnis, 
 
 

Elize 
 

 

 

DIE SEKRETARESSE SE 

AANTEKENINGE 
 

Kekkelbeklesers, 
 

Wat ‘n lekker kamp was hierdie nie! Vrydagaand 
heerlike kekkelbekburgers (daar hardloop 

heelwat minder hoenders rond as die vorige 
week.  Of hulle hardloop sonder borsies rond 

want ons het hulle borsies opgeëet). 
 

 

Saterdag was heerlik warm en ons hele spul speel bottelskei.  Niemand behalwe Richard en Christa 

het geweet wat ons kan verwag nie.  En was dit nou lekker!! So word mens nooit te oud om te leer 

nie.  Toe dit skemer word, het die reën uitgesak.  Gelukkig was daar ‘n afdak waar almal kon braai, 

eet  en lekker kuier.  Dit het deur die nag so hard gereën dat Henry se middel-tentpaal dit nie kon 

hanteer nie en maar ingegee het (sien foto by die Voorsitter se boodskap). 

Sondagoggend was alles mooi skoon gereën.  Ons is bederf met ‘n spog-ontbyt.  Baie dankie 

Bloekompoort, dit was ‘n wenner.  Die boodskap deur Israel Dibate van Heidelberg was baie gepas in 

die tye waarin ons tans leef. Baie dankie aan Israel.   

Na Voorsitterstee moes ons weer skarrel om alles opgepak te kry want die reën was op pad.  Gou-

gou was die meeste waens gehaak en op pad huis toe. Maar nou kan julle begin regmaak vir die 



Kers- en Verjaardagkamp.  Ons gaan GROOT daardie naweek.  Skud reg julle vere! Tot dan, hou die 

blink kant bo!      

 

Louise 
 

Hierdie was my 

Kekkelbekburger!! 
 

 
 
 

STATISTIEKE  

VIR DIE 

NAWEEK 

 
 
Ons was in totaal 23 woonwaens/tente.  Daar was 4 besoekerspare/gesinne, 
naamlik:  Hennie & Lucinda Greyling 
  Hennie & Lynette van Jaarsveld 
  Maríe en Steven Victor 
  Nadia Botha & Kian Jacobs. 
Dit was baie lekker om julle by ons saamtrek te hê.  Voel vry om weer te kom kuier. 
 

DIE VOLGENDE TOEKENNINGS WORD OORHANDIG: 



Richard & Christa Chapman het as 
kampkommandante opgetree en kry hul 
toekenning daarvoor 

 

Willie & Louisa van Zyl ontvang ‘n 
aansporingstoekenning vir reeds 20 keer 
as kampkommandante opgetree. 

 

Richard & Christa Chapman ontvang hul 
80% bywoningstoekenning vir 2019-20. 

 

 

TOEKENNINGS VANAF KONGRES 
Reney & Susan Connoway het albei ere-
merietetoekennings ontvang. 
Louisa van Zyl het ‘n toekenning ontvang 
vir die beste nuusbrief van die jaar. 

 

WENNERS VAN “LUCKY DRAW” 

EN LOOTJIES 

 
 
 
 
 
Die “Lucky Draw” (nommer op 
die program) is deur Dot 
Pretorius gewen 

 

 
 

LOOTJIES IS GEWEN DEUR: 



  
Louise van Zyl Hannes Coetzer 

 

 

 

EN TOE WAS 

DAAR WEER  

VERDER 

FEESGEVIER 

  
 

 
 



 

 

 

HUWELIKSHERDENKINGS 

 

12 November: Eugéne & Jolandi Botha 

12 November: Anton & Joey Delport 

20 November: Willem & Corrie Pretorius 
------- 

6 Desember:  Johan & Elize v d Schyff 

  (40e herdenking) 

10 Desember:  Richard & Christa 

Chapman 

14 Desember: Christa & Kosie van Arkel 

 

VERJAARDAE 
 

1 November: Jacques Roux 

1 November: Sarie Kellerman 

7 November: Christa van Arkel   

8 November: Bertus Venter 

11 November: Wilma Hartslief 

15 November: Lana Vorster 

16 November: Kaitlyn-May Kukard 

       ------                             

8 Desember: Elize van Rooyen 

9 Desember: Louise van Zyl 

11 Desember: Leandi van Zyl 

14 Deseber: Kobus Kamffer (60 jaar) 

16 Desember: Carine van In 

28 Desember: Rian van Zyl 

 

 

 

 

 

George en Sarie Kellerman het op 3 November 

oupa en ouma van ‘n babadogtertjie geword.  

Mag sy vir julle baie vreugde bring. 

BETERSKAPWENSE 
 



 

 

 

 

Ons wil graag vir Carine van In 

sterkte toewens met die laaste 

gedeelte van die chemo 

behandelings.   

 
  

 

 

 

 

 

Leon Delport het ‘n operasie onder-

gaan.  Ons verneem dat dit nou 

weer goed gaan.  Sterkte ook vir jou. 

  

 

 

 

 

 

Sterkte aan almal wat tans met een 

of ander probleem worstel waarvan 

ons nie bewus is nie, hetsy siekte of 

enigiets anders.  Ons vertrou dat dit 

spoedig beter sal gaan.  

 

JAARPROGRAM VIR 2021 
 



Julle sal sien op die jaarprogram vir 2021 dat ons ‘n paar kampe ingebring het 

waar ons nie die afgelope jaar of twee nie gekamp het nie.  Ons vertrou dat 

julle die veranderings sal geniet.  Baie dankie vir die ondersteuning wat ons 

die afgelope tyd van almal ontvang het.  Ons vertrou dat julle dit in die nuwe 

jaar sal volhou en dat ons met al die kampe so ‘n goeie bywoning sal hê. 

 

DATUM VAN BESPREKING NAAM VAN OORD   
29-31 Januarie 
 

Soetdoring Vakansieplaas 
  

26-28 Februarie 
 

Weltevrede Vakansie-oord 
  

19-21 Maart 
 

Bloekompoort  
  

2-5 April 
 

Klipdraai (Presidente Saamtrek) 
  

30 April-2 Mei 
 

Tava Lingwe Game Lodge 
  

28-30 Mei 
 

Umfula Resort 
  

25-27 Junie 
 

Emanzini Country Resort, Vrede 
  

30 Julie-1 Augustus Sionbergh Kamp 
   

27-29 Augustus  (AJV) 
 

Koppisol Vakansie-oord 
  

23-26 September 
 

Bush Inn (Nasionale saamtrek) 
  

29-31 Oktober 
 

Westvaal 
  

26-28 November (Kerskamp) 
 

Bloekompoort  
  

(Die twee kampe in rooi gemerk, is nie streekskampe nie maar sal as nasionale saamtrekke tel). 

 

Ons het reeds ‘n kampkommandant vir die Soetdoringkamp in Januarie 2021. 

Vir die res van die jaar is daar egter nog geen kampkommandante aangestel 

nie (behalwe vir die AJV en Kerskamp wat deur die bestuur aangebied word). 

Indien daar enige lede is wat hul weg oop sien om vir ons by enige van die 

betrokke kampe as kampkommandante op te tree, sal dit baie waardeer word.  

Julle mag twee gesinne saam as kampkommandante optree by ‘n kamp, dit 

maak die take makliker.  Verwittig asseblief die bestuur indien julle belangstel 

sodat ons die nodige reëlings daaromtrent kan tref.  Baie dankie by voorbaat, 

ons weet julle sal ons nie teleurstel nie. 



IN GESELLIGE LUIM  
Kallie en Jimmy ry saam bus en Jimmy merk op dat Kallie appelpitte uit ‘n 

sakkie eet.  “Kallie, wat eet jy daar?” vra Jimmy. “Dis appelpitte”, antwoord 

Kallie.  “Dit maak ‘n mens vreeslik slim”. So iets klink vir Jimmy na ‘n goeie 

idee, want hy is self nie sy ma se slimste kind nie. “Nou Kallie,” wil Jimmy 

weet, “Wil jy nie dalk ‘n paar van daardie pitte aan my verkoop nie?” 

“Natuurlik Jimmy”, antwoord Kallie inskiklik.  “Jy moet net weet dis duur 

pitte díe, dit kos R2 ‘n pit.” Jimmy besluit dit klink na goeie waarde vir geld 

en gou het hy ‘n sakkie vol pitte van sy eie. Maar, terwyl hy sy duur pitte so 

sit en kou, begin hy dink.  R2 per pit is nogal baie en vir al die geld wat hy 

vir ‘n handvol pitte betaal het, kon hy eintlik ‘n paar kilogram appels gekoop 

het, dan het hy sommer die pitte verniet bygekry. “Maar Kallie,” sê Jimmy 

baie vies, “Jy het my mos nou verneuk!”  “Sien jy,” paai Kallie.  “Net drie pitte 

en jy is sommer al klaar BAIE slimmer”. 

   

  
Die onderwyser sien dat Jannie nie oplet in die klas nie en skree vir hom: 

“Jannie! Wat is 101 + 144 + 201?” Jannie antwoord: “M-net, kykNET en 

Supersport meneer!” 

‘n Boemelaar val flou voor Nando’s. ‘n Tannie sien dit en skree: “Gee hom ‘n 



lemoen, dit sal help.” “Bly stil jy!” skree die boemelaar, “as ek ‘n lemoen wou 

hê, sou ek mos voor Fruit & Veg flou geval het!” 

  
So vier ons die Kekkelbek se prestasie!   Lekker!!! 

 

 
Garath het ‘n nuwe woonwa gekry!! Baie geluk!! 

 

Dit lyk asof die Vaalrivierlede baie gespaar het gedurende “Lockdown”.  

Dis nou al die vierde nuwe woonwa vandat ons weer kamp! 

Dot, Joey en Anton het eerste weggespring en toe Bertus en Monique. 

Baie geluk aan julle ook.  Geniet jul nuwe woonwaens. 

Wie is volgende? Dalk by die Kerskamp ‘n woonwa as Kersgeskenk vir 

iemand? 

 



   
 

KOEL RESEPTE VIR WARM DAE 

 
 

 

 
KERRIE PIESANGSLAAI 
 
3-4 piesangs 
4 eetlepels appelkooskonfyt 
(konfyt met stukkies in is heerlik) 
½ teelepel borrie 
½ teelepel kerrie 
4 eetlepels mayonnaise 
2 eetlepels kondensmelk 
1 eetlepel asyn 
Meng al die bestanddele vir die 
sous en laat 1 uur staan.  Sny 
piesangs in skyfies en meng met 
sous.  Al die piesangs moet met die 
sous bedek wees. 

 

 

 

 



 

 
PYNAPPEL KOOLSLAAI 
2/3 koppie mayonnaise 
2/3 koppie suurroom 
1 teelepel gerasperde ui 
1 eetlepel suurlemoensap 
1 teelepel suiker 
Sout na smaak 
1 blik pynappelstukke (gedreineer) 
1 koppie grof gekapte/gerasperde 
kool. 
Meng alles goed en bewaar oornag 
in die yskas. 

 
Wenke vir ‘n paar variasies: 

Vervang die suurroom met nog mayonnaise, voeg ‘n handvol rosyne by. 
Gebruik ‘n stukkie pers kool om nog kleur te gee.  Jy kan ook die 
“crushed” pynappel gebruik. Rasper ‘n appel by.  Voeg ‘n bietjie kon-
densmelk by as jy dit soeter wil hê of miskien bietjie meer suiker.  
Gebruik helfte mayonnaise en helfte Griekse joghurt. 

 

 
 

 

 

KERSFEES EN 

VERJAARDAG 

JOLYT 

 

 

  
 



Soos julle reeds bewus is, gaan Kersvader ons by Koppisol verras met 

geskenkies vir al die maatjies.  Ons gaan ook Streek Vaalrivier se 40ste 

verjaardag vier.  En dit gaan ‘n groot makietie wees!!  Ons sal binnekort vir 

julle ‘n volledige program stuur van wat alles beplan word vir die naweek.  Hier 

is net so ‘n paar hoogtepunte: 

 

Vrydagaand, 27 November 2020, gaan ons (boere)worsbroodjies verkoop met 

uie- en tamatiesmoor en ander souse.  Die lede gaan ook geskenkies ontvang 

saam met jul programme en nog ander verrassings ook!  

 

Saterdag, 28 November 2020, is dit 09h00 betaaltyd.  Die kampkoste vir die 

naweek beloop R600 per woonwa vir ‘n 2-nag naweek.  Hierdie tarief is vir 4 

persone en 1 voertuig per staanplek. Die tarief sluit nie getroude kinders en 

vriende in nie.  Indien julle vroeër wil gaan (voor Vrydag) sal die tarief vir 

daardie tydperk R200 per nag wees.  Persone wat besoek aflê by die oord, sal 

‘n tarief van R80 per persoon per dag betaal.  Geen troeteldiere word 

toegelaat nie.  

 

Saterdag 12h00 sal Kersvader sy opwagting maak. Saterdagaand sal ‘n 

driegang-ete voorgesit word.  Die prys beloop R100 per persoon vir lede.  

Lede is welkom om vriende saam te nooi vir die ete en dans daarna teen R135 

per persoon (slegs vir nie-Vaalrivier lede).  Besoekertariewe sal met die oord 

bespreek word indien daar sodanige persone gaan wees.   Ons moet vooraf 

van besoekers in kennis gestel word. Vir kinders onder 12 jaar sal ‘n aparte 

tafel voorberei word en lasagne met broodrolletjies en roomys vir nagereg sal 

vir die kinders voorsien word.  Die koste beloop R55 per kind.  ‘n Dans sal na 

die ete gehou word. Kleredrag sal semi-formeel/netjies wees. 

 

Sondag, 18 November 2020, sal ‘n erediens gehou word om 09h00. Daarna sal 

die afsluiting plaasvind met verversings .  

 

Kry solank jul planne agtermekaar en moenie hierdie een keer in ‘n leeftyd 

geselligheid misloop nie.  Ons streek sal nooit weer 40 jaar jonk word nie, en 

ons gaan eers weer makietie hou oor 10 jaar. 

 

Julle kan reeds vir ons laat weet of julle gaan bywoon, ons wil graag so veel as 

moontlik van ons lede teenwoordig hê.  Ons beloof dat julle die naweek sal 

geniet.  

 

Ons gee binnekort nog verdere inligting deur.  Intussen, laat ons van julle 



hoor. 

 

Skud die vere reg, ons kamp is om die draai! 

 

 

  
 

VIR DIE JONGSPAN 

 

 



 
 
AFSLUITING  



 

 
 

LEWENSVREUGDE 

ONDER  

ALLE 

OMSTANDIGHEDE 

MOONTLIK 
(‘n Dagstukkie deur Ewald 

Schmidt)  

Praat Paulus nie so bietjie maklik nie? Weet hy hoe moeilik is die jaar 2020? 
Weet hy hoe swaar ons mense vanjaar kry? Wat sou Paulus sê as hy sou 
weet van die gesondheidskrisis, die ekonomiese krisis, en al die haat en 
geweld rondom ons? Paulus sou presies dieselfde sê. Onthou, hy is onder 
arres as hy hierdie woorde skryf. Hy is 24 uur per dag vasgeketting aan 'n 
Romeinse soldaat. Hy kan sy lewe verloor, sonder dat hy enige misdaad 
gepleeg het. Paulus se opdrag laat nie ruimte vir uitsonderings nie. Ons moet 
ALTYD bly wees. Maar hierdie blydskap wag nie vir die volmaakte 
omstandighede om eendag aan te breek nie. Hierdie blydskap is nie afhanklik 
van ons omgewing nie. Hierdie lewensvreugde vind ons in die Here. Hy is die 
onveranderlike in 'n gelowige se lewe. Hy het ons duur gekoop, en nuut 
gemaak. Hy het vir ons die ewige lewe gegee. Hy sal ons nooit in die steek 
laat nie. Dit is ons vreugde: om Jesus te ken, en Hom te volg. Die fondament 
van hierdie opdrag sien ons in vers 5: “Die Here is naby …” Onthou Jesus se 
laaste woorde in die Mattheus evangelie: “En onthou: Ek is met julle, al die 
dae, tot aan die voleinding van die wêreld” (Mattheus 28:20) 
Omdat Jesus saam met ons die lewenspad stap deur sy Gees, is Hy altyd 
naby. Dit verander ons gesindheid in die lewe. Ons leef tot sy eer. Dit raak 
ook ons menseverhoudinge. Omdat Jesus naby is, is ons inskiklik teenoor alle 
mense. Wat beteken dit? Dit beteken ons begeer die beste vir die mense wat 
ons pad kruis. Ons is vriendelik. Ons probeer hulle dien met die liefde van 
Jesus, ons probeer hulle lewens beter maak omdat Jesus se liefde ons lewe 
kom vul het. 
Ons kan bly wees in die Here, selfs deur die trane heen. Ons is altyd veilig in 
sy hande, al kry ons seer in hierdie wêreld. Dit is hierdie blydskap wat mense 
van Jesus se liefde vertel. Paulus kan lofliedere sing in die tronk. Dit trek 
mense se aandag. Dis die uitdaging, dis ons getuienis: Jesus is naby, en 
daarom is ek altyd bly. 
Gebed: Here Jesus, dankie dat U altyd so naby aan my is deur u Gees, dat U 
selfs my gedagtes ken. U het belowe om met my te wees elke tree van die 
lewenspad, tot U my kom haal. Daarom vra ek vandag dat U my sal help om 
met 'n nuwe gees en gedagtes te lewe. Vul my hart met u blydskap, sodat ek 
altyd kan getuig van u liefde. Help my om inskiklik te wees teenoor alle 
mense, veral in hierdie dae.    AMEN 


