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vanstadens fees 50 

koerant 

 
NG Kerk Vanstadensrivier 13 Oktober 2016 

VANSTADENS-GEMEENTE 

50 JAAR JONK!!! 

Daar is ‘n  Nederlandse uitdrukking wat sê: 
“Slegte mense sing nie”. Iets wat Vanstadens-
gemeente baie goed kan doen! Want ons is goeie 
mense!!!   

“Hierdie is my huis , dis my familie! So het 
Gretha Schoeman dit eendag baie mooi gestel.  

Plaas,   gasvry,   humor,    liefdevol, 

kreatief, sonder fieterjasies, hartlik, 

omgee,  spontaan en  50 jaar jonk!! Dit 

is karaktereienskappe wat  Vanstadens-

gemeente spesiaal maak. Fynbos, die Lady 

Slipper Plaasmark,  ‘n singende 

gemeente, die sport-onbyt,  gholfdag,  

plaas-kermis en  uitreike  na  

minderbevoorregte skole en Lake 

Farm-wesies... is dienswerk waarin ons 

gemeente uitblink en ons uniek maak!  

Die Katkisasiekampskrum 2016: Carel Havenga, 
Shanler le Roux, Lance Schmidt en Ds Marius… 

Vanstadensriviergemeente is op 13 Oktober 1966 
van Uitenhage Moedergemeente afgestig met 521 

lidmate... en is op 13 Oktober 2016, 50 jaar oud. 

Die gemeente het oor die afgelope 50 jaar 10 
voltydse predikante gehad: Di Knipe, Brits, Swart, 
Van der Merwe, Van Wyk, Pieters, Van Staden, 

Lourens, Matthee en Crouse. Die eerste pastorie is 
1966 vir R8 000 aangekoop... en die kerkkompleks  
is in 1973 voltooi deur die firma Strydom Basson 
en Tait vir die bedrag van  R83 362.00. Ds Marius 
was op 12 Junie 29 jaar in die gemeente. Ds 
Marius en Mariana is die enigste predikantspaar 
vir wie daar ‘n seun in die gemeente gebore is.   

Oom Jan Snyman (Draaifontein) en Oom Stephan 

Bryner (Blue Horizon Baai) is tans die oudste 

lidmate... 90 jaar oud. Sover ons kennis strek,  was 

Tannie Anne van Rensburg die oudste lidmaat wat 

ons gemeente nog gehad het... sy was 95 jaar en 

http://www.google.co.za/url?url=http://www.christianhome11.com/2013/02/blog-post_672.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OHRnVce0CujnsATSl4CoAw&ved=0CDUQ9QEwEDg8&sig2=GZt18EVsBvtndKcSuRpj9A&usg=AFQjCNHG5Zstp9okF2-_96p6D-TbeVRmAg
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11 maande toe sy oorlede is. Oom Sep de Lange 

en Michael Nel was kort op haar hakke, met 94 

jaar oud voor hulle oorlede is. Oom Jan en Tannie 

Tina Snyman  is tans die langs-getroude egpaar in 

ons gemeente... 62 jaar getroud. Hoe bevoorreg is 

hulle nie! Neem kennis dat die wêreldrekord 90 

jaar van getroude lewe is.  

 

Oom Stephan (90jr) en Tannie Katrien Bryner 

Van die lidmate wat die langste deel is van die 

gemeente... Tannie Sêra Moolman en Marietjie 

Moolman (Tembani) en Japie en Amanda Strydom 

(Colleen Glen), Hattie en Ria Mulder (Boordjies-

nek), Deline Clarke (De Stades), Mynderd, 

Johannes, Hennie en Boetie van Eyk (Saagmeule-

pad), Barend de Lange (Elandsrivier), Andrew Rose 

(Rocklands). Hattie Mulder was op die kerkraad 

met die afstigting van die gemeente.  

In ons gemeente is daar die Delport-familie wat 

redelik onlangs die “Huisgenoot” gehaal het. Die 

familie bestaan uit 16 broers en susters... waarvan 

die oudste broer, Burger Delport en ‘n jonger 

broer Gerhard, in Waterkloof bly, Doup in Seaview 

en Tiekie Kapp ‘n getroude suster ook in Seaview. 

Altesaam: kinders, kleinkinders, en agter-klein-

kinders... is hulle net meer as 150 in totaal. Dit wil 

gedoen wees. 

Tans bestaan ons gemeente ongeveer uit  950 

doop- en belydende lidmate.  

Lidmate wat op ‘n besondere manier 

gepresteer het: Op rugby-gebied het  Kerrie 

van Eyk  vir die SA Barbarians uitgedraf en 

Dewald Potgieter, het tot redelik onlangs nog 

vir die Blou Bulle, en ook vir die Springbokke 

gespeel. Op die gebied van  skoonheid, was Tessa 

Potgieter as Mej Tiener SA gekies. Op ligte-

musiek-gebied presteer Ruhan du Toit en 

Christiaan Kritzinger op die oomblik baie goed. 

 

“Die Lam Van God”  Marius Lourens 

so het dit alles begin 

Vanstadensgemeete 

1935… Broeder C.M. Saayman en die heer Vermaak 

begin met huisdienste in St. Albans. Met groeiende 

opkomste word hulle genoodsaak om Vermaak se 
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stoor te gebruik en later is dienste in die skoolgebou 

gehou. 

1946… Die huidige kerkgrond word deur die kerkraad 

van Mnr. Merrington gekoop. 

1951… Die wyk bestaan toe reeds uit 582 siele, 

waarvan  334 lidmate was. 

1953… Die huidige kerksaal met 400 sitplekke word 

gebou en ingewy. Hierna word twee dienste per 

maand gehou. 

1957… Prop. J.A.V. Knipe word as derde medeleraar 

van Uitenhage Moedergemeente met standplaas St. 

Albans, bevestig. 

1958… Ds. Knipe neem beroep na Retief aan.  

Predikante van Moedergemeente neem weer die 

dienste waar.   

 

afstigting 

13 OKTOBER 1966… Die gemeente Vanstadensrivier 

word van Uitenhage-Moedergemeente afgestig, met  

521 lidmate. Ds. SW van der Walt tree op as konsulent. 

2 DESEMBER 1966… Die kerkraad besluit om die huis in 

Kaapweg, wat as pastorie gehuur word en op 10 morge 

grond staan, aan te koop. 

21/22 JANUARIE 1967… Prop. C.P.F. Brits word as 

eerste leraar van die gemeente ontvang en georden. 

1967… Die kombuis word by die kerksaal aangebou. 

1967 Mnr. Hollis Smith-Shedden skenk grond vir die 

begraafplaas. 

10/11 APRIL 1970… Ds. G.J. Swart word as tweede 

leraar van die gemeente ontvang. 

1971… Evangelis S. Xaluva begin om die lidmate van 

die N.G. Kerk in Afrika wat binne ons gemeentegrense 

woon, te bearbei. 

25/26 FEBRUARIE 1972… Prop. J.A. van der Merwe 

word ontvang en as leraar georden. 

1 OKTOBER 1973… Die kerkraad besluit om ‘n kerk te 

laat bou. 

10 DESEMBER 1973… ’n Tender van R83362,00 van die 

firma Strydom, Basson en Tait word aanvaar vir die bou 

van die kerkkompleks. 

23 FEBRUARIE 1974… ’n Plegtige sooispitfunksie word 

gehou vir die bou van die kompleks. 

2 AUGUSTUS 1974… Die hoeksteenlegging word deur 

Ds. J.A. van der Merwe waargeneem. 

6 OKTOBER 1974… Die laaste erediens word in die 

kerksaal gehou. 

12 OKTOBER 1974… In feestelike stemming, en met 

dankbare, nederige verootmoediging, neem die 

gemeente die kerkkompleks in gebruik. Ons gemeente 

groei tot 642 belydende en 420 dooplidmate. 

6 OKTOBER 1978… Ds. J.A. van Wyk word as leraar 

bevestig. 

13 JANUARIE 1979… Ds. H.B. Pieters sluit aan as 

kapelaan by St. Albans gevangenis. 

6 DESEMBER 1984… Ds. H.B. Pieters word ontvang en 

as voltydse leraar by Vanstadensrivier bevestig. Die 

kategese-klaskamers word ook in hierdie jaar gebou. 

8 FEBRUARIE 1985… Ds. H.J. Kritzinger word as 

gevangeniskapelaan deur die gemeente ontvang en 

bevestig. 

1986… ‘n Huis word vir die evangelis van die N.G. Kerk 

in Afrika in ons gemeente gebou. 
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22 FEBRUARIE 1987… Ds. C.A. van Staden word 

ontvang en bevestig. Arlington Sandpits (Jaap Strydom 

en Cassie Hay) skenk grond langs die Tembanipad aan 

die kerkraad. 

12 JUNIE 1987… Prop. M. Lourens word ontvang en 

bevestig. 

12 MEI 1990… ’n Sooispitfunksie word gehou by die 

Tembanipad-grond om ’n tweede pastorie te bou. Die 

woning word onder toesig van oom Pieter Strydom in 

Oktober 1990 voltooi. 

12 OKTOBER 1990… Prop.  D. Matthee word ontvang 

en as leraar georden.  

Van ongeveer 2002 het  Ds Manie Pieters weer by ons 

afgelos todat hy in 2004 oorlede is. 

Vanaf 2005 - 31 MAART 2014…  was Ds. Manie 

Crouse amptelike leraar van ons gemeente. Die 

gemeente bestaan toe uit 1027 belydende en 468 

dooplidmate. 

Momente wat Vanstadens-

gemeente uniek maak: 

projek vir minderbevoorregte skole 

Jare gelede het het die Here dit op Tannie Agnes 

du  Preez van Blue Horizon Bay se hart gelê om ‘n 

projek vir minderbevoorregte skole in ons omgewing  

te begin. Dit het klein begin en het met die tyd 

saam het dit al hoe groter en groter geword. 

Vandag sit Liefie Erasmus, ook van Blue Horizon 

Bay, en haar spanne dit voort. Daar word 

ongeveer ‘n 1000 kinders per keer bedien met 

truie, sop en brood. So het die Here dit ook op 

Danie Saayman se hart gelê om namens ons 

gemeente uit te reik na Lake Farm Nasorg-

sentrum se inwoners. ‘n Baie spesiale projek 

wat mooi gekoester word.   

Die Lady Slipper Plaasmark is een van die 

belangrikse gebeure op ‘n Saterdag in Port 

Elizabeth. Dit is deur Denise Redelinghuys en  Naas 

d’Assonville begin, vandag, na ongeveer 10 jaar 

staan die Plaasmark nog sterk. Phillip en 

Annemarie Fourie is op die oomblik in beheer van 

die plaasmark en hulle doen dit uitstekend. 

  

St Albans Primêr (bo) en Yellowoods Farm School (onder)

 

Die Vanstadens-Gholfdag is deur Johan en 

Hannetjie Laubsher begin... en word tans deur 

Gideon de Lange en Fanie du Toit hanteer. Dit het 

op Uitenhage se golfbaan begin, maar het intussen 

geskuif na Humewood se gholfbaan. Die borge van 

hierdie prestige gholfdag is SMEC, Techni Civils en 

Penny Farthing.  En hulle doen dit ook baie goed. 

Die  Sport-ontbyt  is ‘n fondsin-

samelingsprojek wat deur Hendrik en Riekie du 

Toit en Ds Manie Crouse begin is... 9 jaar gelede. 

Dit is tans ‘n glans-gebeure wat deur 600 mense 

bygewoon word en van die land se bekendste 

sporthelde, soos Jean de Villiers, Jannie de 

Beer, Ollie le Roux,  Natalie du toit, Vleis 

Visagie, Danie Gerber en Corne Krige  het al by 

die geleentheid opgetree. Theuns Stofberg 

en Jaco van der Westhuizen was by vanjaar 

se ontbyt die sprekers. Weereens baie dankie aan 

Penny Farthing wat ook hier as Borg optree.  
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Jaco van der Westhuizen... Sport-onbyt 20 

lekker sing!!! 

Om Saam te Sing:  Is om saam in God se hart 

te gaan kuier en jou te verlustig in die mooiste 

harmonië van Sy liefde en samesyn... en saam te sweef 

op die vleuels van die wind.  Iets wat Vanstadens-

gemeente baie goed kan doen! 

 

Blokfluitspelers: St Albans Primêr olv Mnr Brian Arends... en 

Freddie met die inwyding van die orrel (regs)     

Ons eerste orrelis was Freddie van Rensburg se 

pa, en daarna Freddie, van 1964 tot 2003, toe hy 

oorlede is... vir 39 jaar. Freddie het ook die 

kerkkoor afgerig, wat gereeld by eredienste en 

kerssangdienste opgetree het.  Daar was ook 

mense soos Ella Pietersen, Venita van Onselen, 

Elmien Kritzinger en Tannie Etta Fick, wat ook  

almal hulle bydrae op die orrel of klavier gelewer 

het.  

So 25 jaar gelede het daar  nuwer en ligter 

invloede van kerkmusiek die erediens betree. 

Verskillende variasies van orkeste en rolspelers 

het na vore getree... soos Ds. Danie Matthee op sy 

kitaar, Llise Dodd en Hester Jansen van Vuuren op 

klavier, Willie (kitaar), Twakkies du Toit en sy twee 

seuns, Ruhan en Jeandré (sangers) en Lilian Zeelie 

op klavier (toe nog op skool) en Biance Pienaar en 

Jolandi v/d Westhuizen, as sangers.   Later het 

Coen en Ethel Bezuidenhout, Dirk en Anjo de Wit  

hulle musikale bydrae kom lewer.  

Tans bestaan Musiekbediening uit Dirk de Wit, 

André Terblanché, Tannie Erica Uys (83) en haar 

dogter, Rencia en Lilian Zeelie, leier van die span. 

Cheryl Vermaak is die aflos-orrelis. En saam is 

hulle ‘n gedugte span wat die gemeentesang tot 

groot hoogtes aanvoer.  
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Ds Marius, wat al by drie produksies van CD’s 

betrokke was, se mooi baritonstem is dikwels oor 

“Alle volke Loof die Here... Fanie Smit RSG” 

gehoor. Hy het ook die voorreg gehad om in Fanie 

Smit se laaste twee konserte wat hy op aarde 

gereël het, op te tree, saam met “IKOON”. Ikoon 

is tans weer besig met die CD-opnames. 

Ruhan du Toit en Christiaan Kritzinger het hulle 

op besondere manier onderskei in die Suid- 

Afrikaanse musiek-wêreld. Ruhan is tans lid van 

“Touch of Class” en sy karaktervolle stem word 

dikwels oor die radio gehoor. In die produksie 

“Classics is Groot”, saam met Amira von 

Willenhagen, die Nederlandse jong sang-sensasie, 

het hulle staande ovasies in Pretoria ontlok.  

Christiaan Kritzinger (seun van Ds Hennie en 

Elmien Kritzinger)  is ‘n liedjieskrywer van formaat 

... ook vir ander sangers. Sy stem word ook dikwels 

oor die radio gehoor en hy het het al verskeie 

musiektoekennings gewen. Ons is baie trots op 

hierdie twee ouens van ons gemeente wat op 

nasionale vlak presteer.   

 

En dan is daar ons eie Lilian Zeelie:  wat 

ook in die gemeente grootgeword het. Lilian is ‘n 

musiekonderwyseres van Port Elizabeth. Sy is tans 

werksaam by Laerskool Charlo. Self speel en 

onderrig sy ondermeer klavier, fluit, blokfluit en 

orrel. Haar groot liefde is klavier en sy was al 

pianiste vir  talle verskillende “shows” wat insluit 

kaberette, grootskaalse musiekblyspeles en simfonie 

optredes. Sy tree as  musikale regisseur op vir talle 

van hierdie shows waarvoor sy twee Showtime 

awards en twee ATKV toekennings verwerf 

het. Sy neem ook deel aan produksies by die KKNK 

en Woordfees. 

Sy werk graag die laaste 10 jaar saam met Pieter 

Rademeyer en saam het hulle al heelwat Afrikaanse 

produksies op die planke gebring. Hoogtepunte was 

die gewilde musiekblyspel Ro(c)k 'n Taal asook 

die kabaret Onthou om te onthou wat saam met 

Marelize Booyens Barnard aangebied is.  
 

 

Lilian het oor die jare ook produksies saam met 

regisseur en skrywer Danie Matthee aangepak. Haar 

gunsteling was die stuk Tollenaars en 

Sondaars en mees onlangste was Kersfees in 

September in 2015.  
 

Verder begelei sy die Oos Kaap junior Kinderkoor, 

wat onderleiding staan van dirigent Hanlie Young, 

vanaf 2010. Die koor lê haar baie naby aan die hart 

en sy en Hanlie maak 'n gedugde span. 
 
 

Lilian se groot passie is om 'n liefde te kweek vir 

musiek by alle mense. Sy is deel van die ATKV asook 

die Suid Afrikaanse Musiekonderwysers Vereniging 

wat hul beywer vir die bevordering van musiek 

ondermeer in Port Elizabeth.  Sy was 13 jaar 

betrokke by Studente Gemeente se aanbiddingsspan 

en beklee tans die musiekbedieningspos by NG 

Vanstadensrivier en het 'n liefde vir 

aanbiddingsmusiek en die begeleiding daarvan.  

 

 
Baba Black Sheep en haar Maatjie. Ons Koster: 

Elize Vosloo sal nooit ‘n vlieg skade aan doen nie!!! 
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Ek Onthou 

Kindergedagtes... Attie 

Schoeman 

Ek Onthou… As 12-jarige jong seun het ons 

vanuit die stad ( P.E.) na Greenbushes verhuis… 

gedurende 1962. Dit het ook meegebring dat ek 

vanaf ‘n groot skool  (Exelsior) oorgeplaas is na die 

klein plaasskooltjie     “Greenbushes  Laerskool. “ 

Ek Onthou… Sondae het ons met oom Gawie van 

Vuuren se blou skoolbus  kerk toe gery. Oom 

Gawie se bus het snaakse geluide gemaak, veral 

wanneer hy ratte verwissel het, het dit geklink 

soos  wanneer stampkarre resies  jaag. En skielik 

was Oom Gawie se bus nie meer daar nie. 

Ek Onthou… ons het van toe af met Oom Jan 

Cronje se groen  lorrie  kerk toe gery. Dit was n 

baie groot trok met ‘n groen tuisgemaakte 

“canopy” op. Ons het met ‘n hout leer agterop 

geklim. Oom Jan het twee dogters gehad, een ligte 

hare en die ander een donker hare.  Oom Jan het 

nie ‘n vrou gehad nie. 

 

Attie en Tannie Mollie Schoeman (88 jaar) 

Ek Onthou… Eredienste was in die saal op “St 

Albums” gehou, op die hoek van ou Kaapweg  

waar jy wegdraai na Rocklands toe. ‘n Dominee 

het van Uitenhage gekom om vir ons te preek. 

Ek Onthou… Ons het gereeld kerk toe gegaan; 

nooit ‘n Sondag oorgeslaan nie. My aandag tydens 

die erediens was  meer gerig op die koster ( kan 

nie sy naam onthou nie… Maar wel dat ek altyd 

gedink het dis seker hoe “die Sprinkaanbeampte 

van Sluis” (ou voorgeskrewe boek) moes gelyk het. 

Ek het hom dopgehou om te sien wanneer hy van 

sy stoel gaan afval. Want sien, hy het altyd heel 

voor reg by die sydeur gesit en slaap. Wanneer hy 

dan so halfpad omval en sy kop teen die muur 

stamp, het hy ‘n kug gegee, opgestaan en kamma 

na iets gaan omsien wat buite gebeur het.  

Ek Onthou… dat ek nie veel van die preke 

verstaan of onthou het nie, maar wel presies 

geweet het hoever deur die preek die koster aan 

die slaap geraak het. 

Ek Onthou… Die Kerkraad met hul swart pakke en 

wit dasse. Die plegtige intog seremonie gelei deur 

die dominee in sy toga gevolg deur die ouderlinge 

en die diakens. Pappie het effens mank geloop, 

oom Martiens  Loock heeltemal ( van polio ) 

terwyl oom Johan Moolman en oom Jan Cronje 

altyd kers- regop geloop het. 

Ek Onthou… Die dominee het altyd eers ‘n rukkie  

kop onderste bo by die preekstoel gestaan voor hy 

begin praat het. 

Ek Onthou… Dat ek altyd gedink het hy kyk seker 

of sy skoene skoon is  voor hy begin preek. Ek het 

altyd gewonder of hy rerig sy skoene eers sou 

blink vryf, daar voor almal, indien hulle nie blink 

genoeg was na sy sin nie. 

Ek Onthou… Oom Jan Cronje se sterk stem as ons  

sing. Oom Jan het altyd voorgesing, tydens kerk en 

Sondagskool. (Ons het nog Sondagskool gehad, nie 

Kategese  nie). 
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Ek Onthou… Paal het die orrel gespeel, aan 

die begin het hy so bietjie gesukkel en so 

nou en dan ‘n snaakse noot laat deurkom. 

Dit was nie lank nie, toe speel hy so goed 

soos enige boere-orkes. 

Ek Onthou… Die ou grys hardeband “Katkisasie 

boek”… Die baie vrae en antwoorde agterin wat 

ons uit ons kop moes leer. 

Ek Onthou… Die 14 dae katkisasie ( vir die jonger 

geslag : in die ou dae was die gebruik om vir 2 

weke elke aand klas  te loop by die dominee, voor 

jy aangeneem kon  word.) 

Ek Onthou …. Die “toets” aan die einde van die 2 

weke…  Dominee het vir die ouderling gesê hy kan 

die eer hê om die eerste vraag te stel. 

Ek onthou … dat ek heel voor op die punt gesit 

het… Dat die ouderling vir my gevra het :   

“Hoeveel gebooie is daar in die tien gebooie ? “ 

Ek Onthou… Ek het my finale jaar katkisasie op 

Cradock gehad ( was daar op Landbouskool.) 

Ek Onthou… dat Pappie (oorlede Willie 

Schoeman) daarop aangedring het dat ek by die 

huis voorgestel moet word. 

Ek Onthou… hoe my bene gebewe het toe ek 

alleen voor die gemeente moes staan en deur Ds 

Brits voorgestel was (Ek dink dit was aan die begin 

van 1967.) 

Ek Onthou… Ek was die eerste persoon wat 

deur Ds Brits as predikant voorgestel was.  

Ek Onthou… Dat ek die eerste lidmaat was, 

wat in die nuut gestigde gemeente Van 

Stadensrivier voorgestel was. 

Ek onthou… Adriaan Schoeman (Koos) 

ook bekend as Attie, tans woonagtig in 

Vereeniging en lidmaat van die NG kerk 

Drieriviere-Oos. 

 

Sondagskool-piekniek-vleispaleise 

 

en moenie die oulike girls vergeet nie!! 

 

en die twee dierbaarste waternimfies!!! 
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 HANDTEKENING 

OP PAPIER 
Daar is die verhaal van Everett Howard. Hy het 36 

jaar gewy aan sendingdiens... ‘n leeftyd wat te 

vinnig verby gegaan het.  

So vertel hy: “Omtrent 50 jaar gelede, toe ek nog 

‘n jong seun was, het ek geweet dat God my 

roep. Maar ek was deurmekaar en het nie lekker 

verstaan nie.  Jare het verby gegaan. Nadat ek 

skool en kollege voltooi het, is ek Universiteit toe. 

Tog het ek net aangeploeter, omdat ek onseker 

was oor God se plan met my lewe. 

Op ‘n dag het ek egter op ‘n punt gekom, waar ek 

‘n besluit moes neem. Ek het toe na ‘n klein 

kerkie, waar my pa die leraar was, gegaan. Ek het 

die deure agter my gesluit, sodat ek alleen kon 

wees. Ek veronderstel dat ek seker maar skaam 

was dat iemand  my sou hoor bid. Ek het by die 

klein altaar gekniel, met ‘n stuk blanko-papier en 

potlood byderhand. Toe skryf ek: “Dit is vir 
altyd”! 

 

Ek het alles op die papier neergeskryf. Beloftes 

oor wat ek vir God gaan doen... insluitend my 

gewilligheid om ‘n sendeling te wees, asook elke 

moontlike alternatief waaraan ek kon dink. Ek het 

belowe om in die koor te sing, my tiende te gee, 

die Bybel te lees... en al die dinge te doen wat ek 

gedink het God van my verwag.  

Ek het ‘n lang lys beloftes neergeskryf. En wat 

meer is... ek het dit alles bedoel. Toe ek die stuk 

papier vol geskryf  het, het ek my naam onderaan 

geteken en dit op die altaar neergelê.  Alleen 

daar in die kerk het ek opgekyk en gewag op die 

donder en blits uit die hemel, of enige ander 

tekens wat God se goedkeuring sou aandui.  Ek 

het gedink ek sal iets ervaar soos Paulus op die 

pad na Damaskus... of ten 

minste iets net so dramaties. Veral het ek gedink, 

omdat ek as ‘n jong outjie beloftes soos dié 

gemaak het, God baie trots op my sou wees. 

Heelaas, niks het gebeur nie. Dit was stil, 

doodstil, in die klein kerkie... en ek was baie 

teleurgesteld. Ek kon dit nie verstaan nie en 

gedink dat ek het seker iets vergeet het. Ek het 

my potlood gevat en gewonder wat ek uitgelaat 

het, maar ek kon nie aan enige iets anders dink 

nie.  

Toe het ek weer begin bid en vir God 

vertel dat ek alles moontlik op papier 

geskryf het, maar ek luister graag as ek 

iets uitgelaat het. Tog het ek niks gehoor 

nie... en niks het gebeur nie, al het ek 

gewag en gewag. 

En toe ewe skielik... toe het dit gekom. Ek het 

ervaar hoe God se stem in my hart praat. Hy het 

nie geskree, of my oor die kop geslaan nie. Net ‘n 

stem wat helder en duidelik praat. En die stem 

het gesê: “Seun, jy gaan verkeerd te werk. Ek wil 

nie beloftes soos dié hê nie. Skeur die papier 

waarop jy geskryf het, op.”  

En ek het gesê: “Goed Here...,” en die stuk papier 

gevat waarop ek alles so sorgvuldig geskryf het 

en dit opgeskeur. Toe hoor ek weer die stem van 

God: “Seun, ek wil hê jy moet ‘n skoon stuk 

http://www.google.co.za/url?url=http://realestatecambria.com/testimonials/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwixtrS-gvnOAhVHHxoKHcMWCtk4rAIQwW4IOTAS&usg=AFQjCNFICRUWuLv775M8iKmp2FJ6lT6EeQ
http://missionalcanadian.com/wp-content/uploads/2014/09/Islamic-Prayer-Western-Man-1.jpg
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papier vat en jou naam onderaan teken... dan 

sal Ek dit vir jou invul.” 

Ek het gedoen wat Hy vir my gesê het, daar by die 

altaar van die klein kerkie. Dit was soos ‘n 

konneksie tussen my en God toe ek daardie 

skoon stuk papier teken. 

En so het God vir my die papier vir die afgelope 

36 jaar ingevul. Miskien was ek bly dat ek nie 

geweet het wat op die bladsy geskryf gaan word 

nie. Dinge soos siek lê in die eensame berge van 

die Kaap Verdiese Eilande, brandende koors met 

geen medisyne of ‘n dokter nie. Die naaste 

hospitaal amper 5 000 km ver... en vanweë 

hongersnood het amper ‘n derde van die 

bevolking omgekom.  Geld en hulp het ons nie 

bereik nie... nege maande sonder salaris, nie ‘n 

blou duit nie. Alles wat ons besit het, moes 

verkoop word om aan die lewe te bly. Definitief 

was dit nie op die bladsy geskryf nie, totdat die 

tyd aangebreek het dat dit gebeur het. Tog was 

daar geen terneergedruktheid van enige aard nie, 

want God was daar... elke keer! As ek van voor af 

kon begin, sal ek die pad weer net so wou loop 

soos die afgelope 36 jaar. 

Aan julle wat vandag deel uitmaak van hierdie 

gesprek -  ek hoop julle sal ook bereid wees om 

julle name teken aan die onderkant van ‘n leë vel 

papier en vir God toelaat om dit vir julle in te 

vul... sonder om julle te bekommer oor waarheen 

Hy julle sal lei of watter moeilikhede julle sal  

ondervind nie. Hiervan is ek absoluut seker: God 

sal Sy plan en doel bekend maak, met genoeg tyd 

vir jou om daarop te reageer.” 

Everett Howard het na 36 jaar in diens van sy 

Meester afgetree en bevestig dat God nog steeds 

op daardie bladsy van sy lewe skryf waarop hy as 

jongeling geteken het. Daar het volumes boeke 

uit sy pen gevloei. Mag sy storie van hoop ons 

elkeen bemoedig om ons lewens in God se hande 

te gee en Hom toe laat om die rigting te bepaal 

wat ons lewens gaan inslaan. 

Die vraag is: Hoe seker is jy dat God met jou op 

pad is?  Is jy ook bereid om soos Everett Howard 

jou handtekening op ‘n leë vel papier te sit, 

sodat God sy reis met jou kan invul? 

Gebed: Here God, ek is vandag bereid is om my 

handtekening op papier te sit... dat U my lewe vir 

my kan invul... en die rigting van my lewe kan 

bepaal. Dankie dat ek verseker kan weet U sal U 

plan en doel aan my bekend maak... met genoeg 

tyd vir my om daarop te reageer. Amen 

Tydens oggend-

Bybelstudie gesels die vroue oor 

hoe om in 'n liefdevolle verhouding met 

jou man te leef. 

 

Die studieleier vra hulle toe: "Hoeveel van 
julle, is lief vir jul mans?" Al die vroue steek 
hulle hande op en toe vra sy wanneer laas 
hulle dit vir hulle mans gesê het dat hulle lief is 
vir hom? 'n Paar sê gister... vandag …en 'n 
paar kon nie onthou nie. Die Studieleier sê toe 
om sommer nou 'n sms na hul mans te stuur 
wat lui: "Ek het jou lief, liefling"... Na 'n paar 
minute antwoord hul mans terug en sy vra hul 
moet dit hardop voorlees…  

 
 

   HIER IS 'n PAAR REAKSIES   
 
1. Ma van my kinders, is jy siek? 
2. Het jy die kar gestamp? 
3. Verstaan nie wat jy bedoel nie, wat het    
jy nou aangevang??? 
4. Droom ek?? 
5. Sê net hoeveel jy nodig het! 
6. Vir wie was die boodskap bedoel? 
7. Jou ma kom alweer kuier nè? 

http://www.google.co.za/url?url=http://cqmsjt.com/files6/liefde.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiGqbCm667PAhXDIsAKHR0qBtIQwW4ILzAN&usg=AFQjCNFlNkrcT3-Z8yM6GQQ-k6ExlYvLUg
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8. Jy het belowe om nie deur die dag te 
drink nie! 
 9. Waar is jy?  Word jy ge-hijack? 
 

 
                                 Kategese Kamp 2016 

 

niks plaas ’n mens so buite 

bereik van die duiwel nie… as 
nederigheid 

 

Gideon de Lange… ons leier-diaken, 
ook bekend as Giepie,  Generator, of 
Pavarotti le Dinge… en sy mooi gesin  

 

Onthou: Toe ek sewe jaar gelede vir die eerste 

keer in konsistorie instap, was dit ’n wonderlike 
begin van vriendskap en samewerking. Iets wat ek 
nog nie beleef het nie. Ek is glad nie in die diep 
kant in gegooi nie… en het by die beste mense 
geleer van hoe en waar dinge moet gebeur. Die 
moeilikste was om te bid voor almal, dit is nie 
maklik nie. Maar die mense en die Heilige Gees 
het my deur alles bygestaan. Grappe en vriende 
maak was vir my die grootste bate in hierdie 
gemeente en kerkraad.  
Ek het alle rede om vir die Here dankie te sê, wat 
my by die pad gebring het waar ek nou is. Sonder 
Hom is ek tot niks in staat nie. En neem duidelik 
kennis: Niks plaas ’n mens so buite bereik van die 
duiwel as nederigheid nie!!!  
 
Ons kinders se onthou van ons gemeente:  
1.  Die glybaan by die trappe in die vierkant voor 

die saal… dis die 1ste gedagte wat hul al drie 
gelyk gesê het; 

2.  Die dominee lag baie (en hard) en is vriendelik; 
3. Mooi geverfde prente in die kerk; 
4. Leer van Liewe Jesus se liefde; 
5. Lekker eier-toebroodjies tydens tee in saal; 
6. Shanler wat onder-deur die kerkbanke kruip (6-
7jaar oud) tydens erediens en kliphard skreeu: 
"Hier is ek mamma" (Gideon); 
6. Ons pragtige diens met ons troue... (Monica)  

 

AMANDA STRYDOM   

(MOOLMAN) EN MARINDA 

(LOOCK) ONTHOU 

As die Kerkraad binnegekom het, 

was dit vir my so mooi om te sien 

hoe hulle die manelle se splete 

ooptrek en gelyktydig gaan sit. 

My pa, Johan Moolman en Oom Martiens 

Loock, Marinda se pa, het ’n stuk grond 

skuins oorkant Laerskool Altona gekoop en 

huis gebou. Ek het in 1958 daar begin 

skoolgaan. Die Sondagskool was in ’n klein 

sink geboutjie oorkant die FM toring. My pa 

en Oom Pieter Bam was die Sondagskool 

onderwysers. Ek is nie seker of ons toe nog 

deel van Uitenhage Moedergemeente was nie. 

Sondagskool was voor kerk en kerk was hier 

in die kerksaal. Die preekstoel het op die 

verhoog gestaan en die stoele was in twee rye 

in die lengte van die saal gepak. Ek sien nog 

vir Ds. Erasmus statig met sy swart toga 

agter die preekstoel. Ds. Knipe het weer een 

Sondag sy glas water van die preekstoel 

afgeklap. Ernstig, terwyl hy gepreek het.  Die 

kerk-gangers het probeer wakker bly. Die 

stilte in die kerk was anders as nou. Jy het 

ook altyd geweet dis tannie Buks de Kock wat 

ingestap kom en haar voor die klavier of 

orreltjie tuismaak. Jy het ook geweet wat sy 

gaan speel. As die Kerkraad binnegekom 

het, was dit vir my so mooi om te sien 

hoe hulle die manelle se splete ooptrek 

en gelyktydig gaan sit. Ds. Erasmus het 

altyd begin met      “Ek slaan my oë op na die 

berge, waar sal my hulp vandaan kom? My 

hulp is in die Naam van die Here wat hemel 
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en aarde gemaak het en nooit laat vaar die 

werke van sy Hande nie.” Ek het altyd 

aandagtig na die 10 gebooie geluister en as 

dit kom by jy mag nie begeer nie, was ek 

altyd bang dat ek skuldig was. Kosie Nel ’n 

sendingwerker, het een Sondag gesê dat as 

jy sou weet die wêreld  vergaan môre, 

moet jy vandag ’n boom plant. Dit is al wat 

ek kan onthou van preke. Ek weet daar 

was preke wat my laat wens het dat ek ’n 

predikant was, want hulle het ten minste 

geweet hulle gaan Hemel toe!  Oom Jannie 

Cronje een van my Sondagskool-onderwysers 

het altyd sy Bybel voor sy bors vasgehou. 

Wanneer hy bid het ek altyd hierdie gevoel 

van moedeloosheid gekry, want ek het gedink 

ek sou nooit in der ewigheid soos hy kan bid 

nie. 

Ons het mekaar almal geken in die kerk. Dit 

was voordat die gevangenis hier gebou is. Ek 

was altyd onrustig as ek die kerk binnekom 

en ek mis iemand wat nie op sy plek sit nie. 

Ek het altyd tannie Mollie Schoeman eerste 

raak gesien. Sy het ’n hoed bly dra toe al die 

vrouens opgehou het daarmee. Sy het in die 

middel voor die predikant gesit en sy het 

ook nie geskroom om die predikant reg te 

help as iets fout was met sy preek nie. 

Sondagaande na kerk het ons weer 

bymekaargekom en hallelujaliedere gesing. 

Dit was baie lekker. Ek en Japie het aan die 

einde van my matriekjaar begin uitgaan. Een 

Sondagaand sit ons saam en sing toe daar 

ewe skielik die allervreeslikste spinnekop 

teen die ruglening van die stoel voor my 

opkruip. Japie merk dit toe dat ek my 

regmaak om in aksie oor  te gaan en gryp toe 

die spinnekop en sit die spinnekop in sy 

baadjiesak langs my. Groter katastrofe! 

Vandat ek onthou, was my pa diaken, 

ouderling en Sondagskoolonderwyser. Met 

Kerkraadsvergaderings het die wyksvroue 

beurte gekry om tee en koffie te maak. Ons 

moes saamgaan as dit my ma se beurt was, 

want ons kon nie alleen by die huis bly nie. 

Partykeer het dit tot LAAT aangehou, maar ek 

kon nooit onthou dat my ma daaroor gekla 

het nie. Ek is my ouers dankbaar vir die 

voorbeeld wat hulle gestel het. Saterdae het 

my Pa gaan huisbesoek doen in die wyk.  

 

KERSSANGDIENS met Vanstadens se kinders 

Pierie Strydom, die bekende jokkie, was een 

jaar in my pa se Sondagskoolklas. Terwyl my 

pa besig was met die les, merk hy op dat 

Pierie se gedagtes op ’n heel ander plek is. Die 

ander plek was heel moontlik die Durban 

July, want duidelik was hy op daardie 

oomblik op ’n perd se rug met houding en 

gesigsuitdrukkings. 

Die KJV was baie lekker  - Andrew Rose se 

broer, Tommy was die voorsitter. Ons het 

baie aande daar by hulle gekuier, speletjies 

gespeel en saamgesing terwyl hulle pa vir ons 

musiek gemaak het. Ons het safari – etes 

gehad waar ons van huis tot huis geëet het. 

Voorgereg hier, Hoofgereg daar en Poeding by 

’n ander. Ek het vir 3 jaar op Graaff-Reinet 

studeer en soos ek en Marinda rondgedelf het 

in die verlede, het ek besef ons het nogal 

uitgemis op ’n paar dinge. Sy was 

sekretaresse van die KJV en vertel die 

volgende staaltjies. Die KJV het gereeld gaan 

kuier by Gemeentes op Uitenhage en 

Despatch.   

So was hulle een aand op pad na Retief 

Gemeente, Helloise Strydom-Barlow het ’n 

motor gekoop en Marinda en Ds. Brits het 

saam met haar gery. Die straat verby 

Bothasrus na Retief Gemeente was lekker 

afdraend met ’n skelm draai onder in die pad. 

Aan die linkerkant was ’n petrolstasie. 
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Helloise  het ’n bietjie te vinnig gery, maar 

alles het goed gegaan tot by die afdraend, 

waar hulle toe sommer kortpad vat tussen die 

petrolpompe deur. Helloise se skrik was nie 

so groot soos Ds. Brits s’n nie en was reg 

om net weer verder te ry, toe Ds. Brits tot 

verhaal kom sê hy :”Kom laat ons eers bid 

en dankie sê. “ 

 

“2015 Mighty Men Middelburg” 

Die Sondagskool pieknieks op Welcome 

Woods waar Ria Mulder se pa, Oom Micheal 

Nel, geboer het, was baie spesiaal. Net so 

spesiaal was Oom Gawie van Vuuren se blou 

bus wat die kinders orals heen gery het. 

Die Kerkbasaars onthou ek ook goed. My ma 

het popklere vir die naaldwerktafel gemaak en 

dit was vir my lekker om haar dop te hou hoe 

sy dit maak. Net voor die basaar is daar 

koekies gebak en poedings gemaak. Later het 

sy saam met Tannie Sally Loock jafels gebak. 

Marinda onthou dat sy altyd wanneer 

dit basaar was na die konsistorie 

gegaan het en op die traporreltjie “In 

the Mood” gespeel het. Dit het haar 

verskriklik skuldig laat voel en dan het 

sy ernstig om vergifnis gevra oor die 

dansmusiek wat sy in die kerk gespeel 

het. Maar die volgende jaar met die 

basaar, is die versoeking te groot, en 

dan doen sy dit maar weer!!! 

Ek onthou die tye dat my skoonma, Ria 

Strydom, saam met Tannie van Eyk wors 

gemaak het. Dit was altyd so wonderlik om 

na hulle te kyk en te dink kan mens harde 

werk so geniet, so lekker gesels en lekker lag ! 

Japie onthou Oom J.S.J. van Vuuren en wat 

hy alles te sê gehad het. Daar was blykbaar 

eenkeer ongelukkigheid rondom die 

begraaf-plaas se omheining. Hy sê toe 

hy kan nie verstaan hoekom daar ’n 

probleem is nie, want dié wat daar 

binne is, kan nie uit nie en dié wat 

buite is, wil nie in nie. 

My kinders is al drie hier gedoop en het 

Sondagskool hier voltooi. Ek het met tye 

Sondagskool gehou en onthou die oggend toe 

ons ‘n verskriklike slag gehoor het. Toe ek by 

die venster uitkyk, sien ek ’n rooi karretjie 

wat deur die telefoonpaal oor die gevangenis-

heining aan die ander kant geland het. Met 

die dat ek terugdraai om verder klas te gee, 

was daar geen kind in die klas nie, maar 

almal buite langs die draadheining. Daar was 

nie altyd tee in die saal na kerk nie. Ek en 

Japie het dan vinnig weggeglip na die 

kwekery hier naby terwyl die kinders 

Sondagskool gehad het. Hulle het die 

lekkerste botterbroodjies met 

appelkooskonfyt en room bedien. Ons moes 

net sorg dat ons terug is voordat die kinders 

klaar met Sondagskool was, anders was daar 

groot moeilikheid omdat ons sonder hulle 

daar was. 

Daar is soveel mooi memories wat steeds 

terugkom. Ek onthou die Kerkklokke 

wat gelui het voor die oggenddiens 

begin het, die middernagdienste op 

Oujaar en die mooi Paasfeeste van Ds. 

Lourens en Ds. Matthee. 

Gelukkig is hier ’n paar van ons by wie daar 

’n herinnering van ouds deurskemer as ons 

mekaar in die oog kyk. As ek vir Mavis en 

Hennie saam sien, dink ek aan 43 jaar 

gelede in die hysbak van ’n hotel in 

Kaapstad. Ons is op dieselfde dag getroud 

en het heel toevallig in dieselfde hotel 

wittebrood gehou.  
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Voorbokke Sondagskool-piekniek:                

Giepie, Danie en Liefie 

Die klein Strydompies onthou: Japie en 

Amanda se kleinkinders: Marie-Louise,  Jaco en 

André... Petrus en Masunet se kinders.  Hulle is saam 

met hulle ouers by al die aktiwiteite van die gemeente 

betrokke. Hope drukkies, tannie Riekie wat hulle 

bederf met Pick a Pay of Checkers versamel-

stukkies, heerlik sing, die dominee wat sommer 

met die hand op die kansel gegroet word... vir wie 

hulle baie lief is... en ‘n gemeenskap wat ons toe laat 

om ons grapperige self te wees.  Jaco is vasberade 

om  eendag ‘n dominee te word, maar wil ook nog 

kleingeld uit die kollekte-bordie neem... as sy ma 

nie kyk nie... en hy kan ook nooit die kerkgebou 

verlaat,  sonder om sy noot op tannie Lil se 
klavier te druk nie. 

Wat gaan jy maak as jy so ‘n 

gesig in die nag sien?

              

 Jy begin te bid!!! 

As Bekommernis soos ‘n 

miswolk oor jou kom hang! 

Waaroor is jy op die oomblik baie 

bekommerd? En as jy nie iets het om oor 

bekommerd te wees nie, kan ek altyd vir jou 

iets gee om oor bekommerd te wees: 

Byvoorbeeld waar gaan die president nou weer 

die geld steel om sy Nkandla-skuld te betaal? Daar 

is wragtie waar genoeg redes om oor bekommerd 

te wees: finansieël, die kerk en gays, familie-

issues, swak erediensbywoning en die politiek.  En 

wanneer jy nie bekommerd is nie, is daar dalk fout 

met jou... so voel ‘n mens om te sê! 

En nou wonder ek of jy weet: waaruit bestaan ‘n 

miswolk? Uit water natuurlik. En dan is die volgende 

vraag: uit hoeveel water bestaan ‘n miswolk van so 30 

meter diep, genoeg om sewe straatblokke toe te 

maak? 100 liter? 50 liter? 10 liter? En die grappie is: ‘n 

miswolk van dertig meter diep... bestaan uit minder as 

een glas water. Wat beteken een glas water kan die 

hele Oliver Tambo Internasionale Lughawe in 

Johannesburg tot stilstand bring. 

Netso kan ‘n klein bietjie bekommernis soos ‘n 

digte miswolk oor jou lewe kom hang en jou hele 

uitsig versper. ‘n Aards-kommeraar het eenkeer 

gesê: Ek het nou so baie moeilikheid... as daar 

vandag nog iets moet gebeur, sal ek my eers oor 

twee weke daaroor kan bekommer. 

En so ken ons dit....mense bekommer hulle oor 

allerhande nietighede: dat ek iemand se naam sal 

vergeet;  of ek is bang ek raak swanger en dat my naam 

in die Guiness Book of Records aangeteken gaan 

word... as die oudste vrou wat ‘n nalatige lammetjie 

gehad het; of ek bekommer my oor wat my hond van 

my dink as ek uit die stort kom; of een van my grootste 

bekommernisse natuurlik is: dat wetenskaplikes 

eendag gaan uitvind dat dit toe al die tyd slaaiblare 

was wat ‘n mens laat gewig optel;  of ek bekommer my 

die hele tyd oor my kinders en oor my kleinkinders... 

want daar is geen toekoms vir hulle in hierdie land nie; 
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of ek bekommer my oor my werk, oor my wankelende 

huwelik, oor geld... en oor wat mense van my dink? 

 

Natuurlik is dit nie verkeerd om op ‘n gesonde manier 

bekommerd te wees nie, want ek het dit nodig om 

gemotiveerd en verantwoordelik te leef. Bedoelende 

gesonde bekommernis motiveer jou tot aksie. Die 

probleem is egter... dit kan gebeur dat bekommernis 

jou heeltemal verlam... en dan word jy ‘n geestelike en 

emosionele verkreupeld, wat beteken jou hele lewe 

kom tot stilstand. 

En die probleem is, sê Ferdinand Deist:  

Bekommernisse word voortgebring deur jou 

gedagte-wêreld wat vrye teuels gekry het en al 

die sê-nou-maars van die lewe. Sê nou maar dit 

gebeur... en sê nou maar dat gebeur? Noodwendig kan 

dit slegs beheer word as ek doelbewus beheer daaroor 

neem, en môre vir môre los.  

Dit natuurlik is presies wat geloof is... en wat geloof 

prakties beteken: om vandag met oorgawe te leef, die 

oog gevestig op Jesus en die uitdagings van more vir 

môre te los... veilig in God se hande! 

Vir die meeste van ons gelowiges werk dit ongelukkig 

so: eers wanneer daar geen uitweg meer is nie, kry jy 

dit reg om jou lewe in God se hande te gee. En dis juis 

dan wanneer ons Jesus se woorde moet hoor: Moet jy 

jou nie bekommer oor julle lewe en oor wat julle moet 

eet nie... of oor julle liggaam en oor wat julle moet 

aantrek nie. Los dit in God se hande. En dan klink dit 

asof Jesus eerstens vir ons wil sê:  Kyk weg van jouself! 

“Kyk!” sê Jesus. “Kyk! na die kraaie, kyk na die lelies!” 

God voed die kraaie en Hy klee die lelies. Hoeveel te 

meer sal God nie vir sy kinders sorg nie.  

Tweedens is dit belangrik om te verstaan... dat ons ons 

bekommernisse nie maar net passief  in God se hande 

kan los nie. Jesus sê hier baie duidelik: dat die beste 

aksie-stap om te neem, wanneer jy jou bekommer... is 

om aktief te gee. Want as jy gee, kry jy meer terug. 

Dit klink “weird” nê... min of meer so iets: wanneer jy 

honger is... en bekommerd oor kos en klere... moet jy 

van jou kos en jou klere uit te deel aan ander wat dit 

nodig het. Bedoelende... Jesus se logika werk anders: 

wanneer jy behoefte het om te ontvang, moet jy 

uitdeel. En meer as dit... as jy net vir jouself bymekaar 

maak, verloor jy... ook dit wat jy het, want dan is jy ‘n 

onbetroubare rentmeester!!! 

 

St Albans se pragtige kinders!!! 

Wat dan beteken as jy bekommernis wil uit 

kanselleer... moenie sit en wag dat die slegste 

moet gebeur nie, doen iets pro-aktief! En die 

kanse  is baie goed dat iets “great” sal gebeur. En 

die slegste... wat jy gevrees sal gebeur, het toe 

nooit gebeur nie. 

‘n Vriend vertel die volgende verhaal:  hy en sy ouer 

broer moes altyd Saterdae die familie se voertuie was. 

Een Saterdag toe hulle klaar was besluit hulle om net 

gou vir ‘n oomblik om die blok te ry. Hulle jongste 
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broer het egter gesien wat gebeur het en het 

onmiddelik vir hulle pa, wat besig was om ‘n 

middagslapie te vang, gaan sê. Sy pa skrik hom toe 

buite weste en toe hulle van die winkel se kant af by 

die hek ingery kom, staan hy reeds by die tuinhekkie vir 

hulle en wag. “Dis toe dat hulle begin te ‘worry’”... sê 

hy.  “Jy kan nie glo wat alles deur jou gedagtes gegaan 

het. totdat die motor tot stilstand gekom het nie”. Die 

ongemak het letterlik  soos ‘n digte miswolk oor hulle 

kom hang. In hulle gedagtes het hulle beleef hoe hulle 

kamer toe stap... en hulle pa se lang “speech”. 

Uiteindelik die belt wat losgemaak en afgehaal word. 

Dan luister hulle  hoe die ander een se houe val. 

En toe sy broer stilgehou en het hulle uitgeklim. 

Sy pa het nader gestap en gesê: ”Ek was 

bekommerd oor julle... ek is bly julle is veilig by 

die huis... en omgedraai en teruggestap in die 

huis. En hulle het dit nooit weer gewaag nie!!! 

Is jy dalk een van die komkommerkouse van die lewe?  

Dis heeltemal onnodig. Gewoonlik kan ‘n mens in elk 

geval niks daaraan doen nie. Daarom, raak liewer rustig 

en gaan vertel vir jou Hemelse Vader van al die dinge 

waaroor jy slapelose nagte het. En vergeet daarvan. Jy 

aanbid mos die lewende Hemelse Vader wat alles 

weet, wat orals is, wat ons elkeen uniek geskape het en 

wat jou lewe vooruitgedink het (Ps 139). Dis per slot 

van rekening wat ons Sondae in die kerk bely. Ons 

Hemelse Vader wat vandag, môre en oormôre vir jou 

sorg, net soos gister en eergister en die dag voor dit. 

Leo Aikman sê: Geseënd is hulle wat 

gedurende die dag te besig is...  en snags 

te moeg is om bekommerd te wees.  

John Benton het gesê: “ Bekommernis is 

90% onheile wat ons uitdink, maar wat 

ons nooit tref nie. 

Mary Cowley sê: Voor ek saans gaan 

slaap, gee ek al my bekommernisse van 

die dag aan God oor. Hy gaan in elk geval 

die hele nag wakker bly. 

In Lukas 12:22 – 34 beveel Jesus ons om ons nie te 

bekommer nie, want bekommernis is sinneloos en dit 

voorsien in geen behoefte nie, dis dwaas en dit maak 

niks beter nie. Want God wat die voëls, die blomme en 

die goud in myne geskep het, het ons lief en weet wat 

ons nodig het. Daarom mag ons as gelowiges nie 

toelaat dat bekommernis soos ‘n miswolk oor ons kom 

hang nie. Soos  Mary Cowley moet ook ek en jy, voor 

ons saans gaan slaap, al ons bekommernisse aan God 

oorgee. Hy gaan in elk geval die hele nag wakker bly. 

Want as dit in God se hande is, is my kanse in elke 

geval die beste dat dit gaan uitwerk...soos wat God 

weet dit die beste is! 

Jos 1:1-9 sê: “Wees sterk, wees vasberade. 

Moenie skrik nie, moenie ‘bekommerd’ wees nie, 

want Ek is die Here jou God, is by jou oral waar jy 

gaan.”  AMEN  

die van Eyks onthou 

galg toe met die dominee!!! 

Johannes van Eyk ONTHOU: Dominee 

Lourens 

 het pas by ons 

gemeente gekom. Met die eerste kermis het ek ‘n  

galg gebou. Dit was iets waarop die dominee 

moes sit en dan gooi ‘n ander persoon met ‘n 

tennisbal teen iets vas. Sodra hy dan raakgooi, 

dan val die persoon wat sit, binne-in ‘n groot houer 

met water... (een van die  beeste se waterbakke, 

wat Johannes nie die moeite gedoen het om   te 

was voordat hy dit daar gesit het nie.) 

https://www.google.co.za/url?url=https://3docean.net/item/low-poly-wild-west-gallow/14844049&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjw7831qpLPAhWmDcAKHRSkCbc4oAEQwW4IMTAO&usg=AFQjCNEov4BaqXFjPVpydP5qMT8C-9iqRQ
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Ds Lourens moes “gedoop” word en op die galg 

gaan sit, maar hy was so ‘n bietjie bang en het in 

die konsistorie gaan wegkruip. Cassie Hay het 

hom daar gaan kry en hy moes noodgedwonge op 

die galg klim. Dominee van Staden het die 

gooiwerk gedoen en na ‘n hele paar misgooie, het 

hy darem raak gegooi ook... en het dominee 

Lourens met luide toejuiging van die skare in die 

beeste se waterbak beland. Ongelukkig vir die 

dominee het Johannes die tou ‘n bietjies te lank 

gemaak en het die dominee baie hard met die 

bodem van die bak kennis gemaak. Die water het 

‘n sterk-koeiemis-en-melasse-reuk gehad. Die 

dominee het lank gevryf waar dit nodig was om te 

vryf... maar sy protes-aksie het op dooie ore geval. 

Daarna was die Mariana se beurt... en die effek 

was dieselfde!!! Daardie dag was daar hope geld 

gemaak met die “Johannes-galg”... en dit was 

een groot lekkerte vir almal om die vallery te 

aanskou.  

Dominee Lourens glo tot vandag toe dat 

Johannes die tou aspris te lank gemaak, 

maar Johannes sê dit is nie so nie en hy 

wil nie verskoning vra nie! Miskien sal 

hy dit nog eendag doen!!! 

Johannes van Eyk ONTHOU: Agteruit met 

die dominee vorentoe!!! Ds van Standen moes 

een Sondag by die weermag in PE gaan preek, 

maar die Saterdag-nag is sy bakkie gesteel. Hy 

vind die bakkie  waar dit langs die pad in ‘n sloot 

beland het, seker so twee kilometer van die 

pastorie af. Hy kontak my toe vroegoggend om 

hom te kom help, maar ek was nog baie deur die 

slaap. Ek spring in my bakkie en haak  sy bakkie 

aan die agterkant,en trek dit uit die sloot, maar van 

deur die slaap wees, trek ek sy bakkie sommer so 

agteruit pastorie toe. Wat ek nooit besef het nie is 

dat die dominee  nou in tru-rat reguit die bakkie in 

die pad moes hou... tot by die pastorie. Gelukkig 

kon hy sy vaardigheid met ‘n stuurwiel gestand 

doen en het ons veilig by die pastorie uitgekom. 

Johannes van Eyk ONTHOU: Ek het een oggend 

vir Bokkie van Eyk gebel, maar verkeerd geskakel 

en by Ds. van Staden uitgekom. Toe dominee 

antwoord vreet ek hom uit, omdat hy so laat slaap 

en vertel hom dat, as hy wil boer moet hy sy 

agterstewe vroeër lig in die oggend. Hy kan nie lê 

en slaap totdat die son hom uitbak nie. Die 

dominee aan die anderkant het net tjoepstil gebly, 

seker maar van skok. En toe eers besef ek, ek 

praat nie met Bokkie nie, maar met Ds. van 

Staden. Dit was ‘n groot verleentheid. 

Hennie van Eyk ONTHOU: Ds Brits was nog in 

ons gemeente en was baie lief vir pannekoek. My 

ma het gereeld pannekoek gebak en hom dan 

genooi. So het sy eendag ‘n dun lap in ‘n sirkel 

gesny en dit netjies in die pan gesit en deeg 

oorgegooi. Sy het gesorg dat dié spesifieke 

pannekoek in Ds Brits se bord beland. Hy kon nie 

verstaan hoekom die pannekoek so bitter taai was 

nie. Ons het lekker gelag. Hy was gelukkig ‘n ou 

wat ‘n grap kon vat. 

Mavis van Eyk ONTHOU: Ons kInders was nog 

klein... Marli, toe seker so 2 jaar. Ds van Wyk was 

nog in die gemeente. Dit was die Sondag 

Nagmaal. Ons het redelik agter in die kerk, met die 

drie kinders, gesit.  Ds van Wyk het gevra, wie is 

oorgeslaan met die brood en wyn. Marli het haar 

hand in die lug opgesteek en die ander twee 

kinders het kliphard uitgebars van die lag. Hennie 

was hoogs geïrriteerd met die kinders en sê toe 

saggies, maar hard genoeg dat almal rondom ons 

dit kon hoor: “Hou julle bekke”. Almal het 

onderlangs gegiggel. Gelukkig het die dominee 

niks gehoor ... of gesien nie!!! 

Rudolph van Eyk                        

Die groot boerseun met  

‘n  klein hart. 

Huldeblyk: Liezel (Suster) 
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5 Junie 2016 was Rudolph Van Eyk se laaste 

dag op hierdie aarde – maar daar is baie 

wat hom nog lank sal onthou. Rudolph,  

was deel van ‘n gemeenskap, sy familie, 

medemens - en vriende was vir hom 

belangrik.  

Die Here het Rudoplh gemaak om ander te help.  

Of dit nou was om vuur dood te slaan in die 

middel van die nag, of om te help met ‘n koei wat 

kalf of sommer net iemand in die nood by te 

staan. Hy het altyd die potensiaal van almal  

raakgesien. Gelukkig is daar vele wie eindelose 

stories en staaltjies van Rudolph kan vertel  

Rudolph se hart was so klein soos wat sy 

persoonlikheid groot was, ‘n terg hier – ‘n 

drukkie daar – ‘n kopvryf of klap of die rug – en ‘n 

passievolle gesprek oor die boerdery of die 

toestand van ons land. Dit als is met oorgawe 

gedoen. Met sy skaam glimlaggie, wanneer mens 

hom geklomplimenteer het, het hy net dieper in 

mense se harte ingekruip. 

Rudolph het geleef vir die oomblik en dit wat hom 

gelukkig gemaak het: sy familie, sy mooi gesin, 

visvang, jag en sy vriende... nooit ‘n spesifieke 

volgorde nie. Hy het mense se behoeftes gelees 

soos die gety van die see en soos die rigting van 

die wind... en dan sommer daarvolgens ingeval. 

Die eenvoudige dinge in die lewe was vir Rudolph 

belangrik: ‘n laataand oproep, ‘n oggend-draai ry, 

Desember-vakansies by die see, ‘n braai, bietjie 

hengel en biltong uitdeel.  

Rudolph het reeds van kleinsaf, bankvas agter pa 

Johannes gestaan.  Sy ouers was sy alles. Van 

kleinsaf het Regardt en Rudolph saam met hul Ma 

Estelle op die plaas rondgery en beeste gevoer. 

Waar pa Johannes was, was hy... sy liefde, respek 

en bewondering vir sy pa, was wat hom so 

spesiaal gemaak het. Rudoph was onafskeidbaar 

van sy pa. Toe hy ongeveer  5 jaar oud was, met 

vakansie soos altyd op Kaap St Francis, vang almal 

vis. Rudolph kom aangehardloop ... trane naby, 

want hy het net ‘n groot rooi krap gevang... maar 

dié sit aan sy vinger vas. Na alles belowe pa 

Johannes hy sal ‘n vis vang met die krap. ’n Rukkie 

later is ‘n groot Mosselkraker gevang.  Nietemin 

kon Rudolph hierdie nie glo... hy het dadelik weer 

krappe gaan soek, terug gekom met een,  aan sy 

vinger vas, en gesê: “Hier is nog een pa”. En pa het 

gesê: “Gaan vang nog ‘n vis”. Is dit nie kenmerkend 

van Rudolph nie?                                                                                

Rudolph het geleef vir sy gesin en familie. 

Annemieke was sy alles en sy pragtige kinders 

Mine en Kruger sy trots.  Dis jammer sy kinders 

gaan uitmis op sy beste eienskappe.  

Rudolph se rol in my (Liezel), Juan en Regardt se 

lewe spreek vanself. Ons  vier was altyd daar vir 

mekaar, wat in ons lewe al soveel hartseer met 

mekaar moes deel. Vandag moet ons aangaan 

sonder die een wat almal altyd bymekaar gehou 

het. 

Rudolph was ‘n man wat met ‘n  voorbeeld gelei 

het, sodat sy seun ook eendag kan sê: ”Ek wil ‘n 

man soos my pa wees”!!! 

Die Gelykenis van die 

Ryk Familie 

Daar is die ware verhaal van ‘n familie... wat in 

oorvloed geleef het: Paasfees 1946. Dit vertel die 

onuitwisbare verhaal van my familie en ons verhouding 

met God. Daarom sal ek dit nooit vergeet nie. So sê die 

skrywer.  

Ek was veertien, my kleinsus Maggie was twaalf en 

my ouer suster Dalene was 16. Ons   het saam met 

my ma in ‘n eenvoudige huisie gebly. Maar soos 

wat dit was, het die vier van ons het geweet hoe om 

met min klaar te kom. In hierdie gesin het ek die lesse 

van die lewe geleer. My pa het paar jaar gelede gesterf 

en ma sonder geld agter gelaat om ons 7 kinders groot 
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te maak. Teen 1946 was my die ouer suster al getroud 

en my broers het reeds die huis verlaat. Maar ons drie 

kinders wat nog in die huis was, was  baie geheg aan 

mekaar.

Die maand voor Paasfees, het die predikant van ons 

gemeente afgekondig, dat daar op Paassondag ‘n 

spesiale kollekte opgeneem sou word vir ‘n arm gesin 

in ons gemeente. En hy het vir almal gevra om ‘n 

geldjie weg te sit vir hierdie goeie doel. En toe ons by 

die huis kom , het ons koppe by mekaar gesit oor wat 

ons bydrae sou wees. Ons het besluit om ‘n groot 

klomp aartappels te koop... en hoofsaaklik  vir die 

volgende maand net daarop te leef. En op die manier 

sou ons R200 op ons kruideniersgeld kon spaar. En ook 

het ons besluit om so min as moontlik radio te luister 

en nie die ligte onnodig aan te skakel nie, want so sou 

ons ook krag kon spaar. Grapjas Maggie het kwyt 

geraak dat die aartappels seker later by ons ore sou 

uitgroei. Dalene het huis-skoonmaak-werkies gedoen 

in die straat. En ons ander twee het kinders opgepas vir 

die vales, vir almal wat van ons dienste gebruik wou 

maak. En Ma het baba-klere gebrei en dit verkoop. 

Aartappels of te nie... maar hierdie maand was een van 

die heel bestes in ons lewe.  

En ons het elke dag die geld getel om te sien hoeveel 

ons reeds gespaar het. Saans het ons in die halfskemer 

geluister na ma se stories oor hoe spesiaal ons gesin is. 

Ons het ook vir mekaar vertel hoe die arm familie 

hierdie geld sou geniet  wat ons gemeente vir hulle 

gaan gee. Miskien voel hulle dan net so spesiaal soos 

ons. Dit was ‘n klein gemeente. Maar sekerlik sou die 

gemeente se bydrae darem so twintig maal meer wees 

as wat ons gesin kon bydra. Altans so het ons gedink. 

En die predikant het ons elke Sondag herinner aan die 

wondelike saak waaraan ons almal meewerk. Die dag 

voor Paasfees het ons al ons kleingeld gaan omruil vir 

note en ek en Maggie  het met hierdie nuwe note 

uitbundig by die huis aangeharloop gekom. Drie R200-

note en een R100-noot. 

Ons het nog nooit so baie geld in ons huis gehad nie. 

En daardie nag kon ons amper nie slaap van al die 

opgewondenheid nie. Die oggend toe ons diens toe 

stap het dit ons min gepla dat ons nie nuwe rokke vir 

Paasfees gekry het nie, soos dit in die gewoonte was 

nie, want al wat getel het was die R700.00 wat ons vir 

die arm gesin ingesamel het. 

Op Paassondag het dit katte en honde gereën. Ons het 

nie ‘n sambreel gehad nie, maar dit het ons min 

geskeel dat ons sopnat gereën het. Dalene se skoene 

was onder stukkend en dit het sulke sagte suig -geluide 

gemaak. Dit het geklink asof sy in die water loop, tot 

groot pret van die ander kinders wat baie netjies 

uitgetof in hulle nuwe klere was... en agter hulle hand 

gefluister het toe ons die kerk binnestap. Ons susters 

het ons baie min gesteur aan die ander kinders se 

nuwe klere want ons het net aan die rykdom in ons 

binne-sak gedink. En toe die kollektebordjie verby kom, 

het ons susters elkeen ‘n R200-noot ingegooi en ma ‘n 

R100-noot.  Toe ons huis toe stap het ons die hele pad 

gesing.  Middag-ete het ma ons verras met eiers wat sy 

spesiaal gekoop en gekook het en dit saam met 

gebraaide aartappels voorgesit. Dit was voortreflik, net 

soos ma dit kon maak.  

 

Piekniek:  Michelle, Carina, Simone, ?  en Werner 

Laat-middag het die predikant met sy motor by ons 

huis gestop, wat ietwat snaaks was, want huisbesoek 

was nou nie so hoog op sy prioriteitslys nie. Ma het die 

deur vir hom oopgemaak. Hy het ‘n oomblik met haar 
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gepraat... en sy het met ‘n koevert in haar hand na ons 

teruggekeer. Toe ons die koevert oopmaak het daar 

drie R200-note en een R100-noot en sewentien R10-

note uitgekom. Ma op haar beurt het baie 

teleurgesteld gelyk en die geld teruggesit in die koevert 

ons kon glad nie met mekaar praat nie. Maggie, die 

familie-nar, se trane het oor haar wange gerol. Ek het 

by myself gedink: Die een oomblik het ons soos 

miljoeners gevoel, maar nou voel ons soos die lae-klas-

skuim van die dorp. En wat meer is: Ons drie het altyd 

gevoel ons is een van die gelukkigse families op aarde... 

en ons het ander families jammer gekry wat nie soveel 

pret soos ons gehad het nie. Maar nou het die prentjie 

ewe skielik verander. 

Daar het dikwels mense by ons kuier en ons het gedog 

dit was groot pret om die eetgerei te deel en elke aand 

te sien wie die vurk kry en wie dan die mes kry... en 

wie die lepel. Sien, ons het van ons eetgerei vir ander 

mense gegee wat niks gehad het nie. Die ding wat ek 

net nie kon verstaan nie, was: ek het geweet dat ons 

nie ryk is nie, maar ek het nooit aan ons gedink as arm 

nie. Maar die blote feit dat die predikant anders gedink 

het, het ons laat voel:  maar dan is ons seker maar arm 

in ander se oë. Tog moet ek eerlik wees... ek het niks 

van die idee gehou dat ons as arm geidentifiseer word 

nie.  Want, as mense ons regtig geken het, sou hulle 

nooit so ‘n etiket om ons nekke gehang het nie. 

Daardie aand het ons maar stil-stil gaan slaap. Die 

daaropvolgende week, was ‘n lang en stil week. En die 

Saterdag het ma vir ons gevra: wat ons nou met die 

geld wil maak wat ons gekry het. Niemand het met ‘n 

voorstel voor ’n dag gekom nie. Die Sondag wou ons 

nie kerk toe gaan nie, want ons wou nie as arm gesien 

word nie.  Maar Ma het gesê: ons sal gaan! 

Die Sondag het net ma liedjies gesing toe ons op pad 

kerk toe was. Ons ander het nie lus gehad vir sing nie. 

Die erediens moet ek sê was egter ‘n varrassing, want 

daar het ‘n sendeling uit Afrika by ons gepreek en hy 

het vertel dat sy kerkgebou ‘n dak nodig gehad het . Dit 

sou ‘n R1000 kos om die dak te vervang.  Ons predikant 

het gevra of die gemeente nie ‘n bydrae wil lewer om 

die arm mense in Afrika te help nie. En ons het na 

mekaar gekyk en vir die eerste keer in die week het ons 

vir mekaar geglimlag. Ma het die koevert uit haar 

handsak gehaal en sy het vir Daleen gegee... wat 

dit weer op haar beurt een my gegee het... en ek 

het dit weer vir Maggie gegee... wat dit in die 

kollektebordjie gegooi het.  Nadat die offergawes 

getel was, het die predikant na ons kant toe 

geloer, geglimlag en aangekondig dat ons net so ‘n 

bietjie meer as ‘n R1000 in gesamel het. Die 

Sendeling op sy beurt was oorstelp van vreugde en 

het van die kansel af gesê: “Julle moet  baie ryk 

mense in die gemeente hê.” En skielik het dit ons 

getref: ons  het R870 van die bietjie meer as 

R1000 gegee en ons was die ryk mense na wie die 

sendeling verwys het. En ek het na Ma, Dalene en 

Maggie gekyk... en besef: deur hulle het Jesus my 

skatryk gemaak... maar meer nog: ek kon Jesus in 

hulle raaksien!!! 

 
Gretha by Yellowwoods Farmschool 

 

EK DINK AAN 
Elize Vosloo 

 

Toe  ons dienste gehad het in die saal en 
’n prediker van Moedergemeente 
Uitenhage kom preek het. 
 

Partykeer het ’n ouderling, Oom Saaiman 
of Oom Okkie of selfs Oom Jannie Cronje, 

wat diaken was, gepreek. 
 

Oom Wynand de Kok (oom Kokkie) wat op 

’n kol skriba-koster en “klikbek” was en 
waar ons agter in die saal gesit het, dan 

het hy agter ons gaan sit en dan het jy nie 
gewaag om jou kop te draai nie dan tik hy 
jou op die skouer en sê jy moet stilsit. 
 

My Pa, oom Dirk, was diaken en is op 
Uitenhage in die Moedergemeente voor-

gestel. 
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Ek, my Suster Maria, twee broers Hannes 
en Neels is hier in die saal voorgestel, 

aangeneem en getroud. 
 

My Ma, tannie Dora, het vreeslike groot 
koeke vir die basaar gebak.   
 

My Pa het altyd geslag vir die basaar en 
gebraai. Ons het baie aande op die hoek 

van Fitches Corner tente opgeslaan, ge-
braai en basaar gehou. Die Vermaak’s en 

Smith-Sheddens was my pa se 
regterhande gewees. 
 

Oom Botes was koster en met Pinkster het 
hy, die Tannie en die kinders met ’n flits 

kerk toe gestap. My Ma het altyd gesê 
“Shame, dit lyk soos ’n eend met haar 
klomp kuikens”. 
 

My Pa se begrafnis was die eerste in die 
Nuwe Kerk in 1974. 
 

 

Koffie uit ’n fles en broodjies was nog 
nooit so lekker soos na Sondagskool, voor 
ons Kerk toe moes gaan nie. My ma het 

vir ons ’n mandjie gepak. Sy moes later al 
groter gaan, want almal wou hê. Daar 
was nie soos nou se dae, eetgoed na die 

diens nie. Sondagskool was voor kerk. 
 

Dit was ’n belewenis toe Ds. Knipe as 
proponent hierheen beroep is. Die 
gemeente het hom op Rocklands ingewag. 
 
 

 

GETUIGSKRIF:  

Talle aktiwiteite bied vir elke 

lidmaat voldoende geleentheid om 

sy of haar talente in diens van die 

Here uit te leef. 

Peet Vermaak… Leier-ouderling  Die eerste keer 

dat ek in die kerkgebou van die gemeente gekom 

het was met ‘n begrafnisdiens. Ek was aangenaam 

verras met die huislike atmosfeer wat in die kerk 

geheers het. Die uitleg van die gebou en die skilderye 

teen die mure het my dadelik tuis laat voel in hierdie 

huis van die Here. Ek sou later uitvind dat die skilderye 

deur die talentvolle Ds Marius Lourens geskilder is. 

Met my aftrede aan die einde van 2006 het ek en my 

eggenote Cheryl in Blue Horizon Baai gaan woon. Ons 

het ons lidmaatskap na die gemeente laat oorplaas en 

het dadelik tuis gevoel. Dit was opvallend dat die 

predikante Ds Marius Lourens en Ds Manie Crous baie 

moeite gedoen het om gemeentelede te laat welkom 

voel in die erediens. Hul gebruik om nuwe intrekkers 

te verwelkom, na mense se welsyn te verneem, om 

persone wat voorbidding nodig het uit te lig en oor die 

algemeen die gemeentelede van mekaar se voor-  en 

teenspoede (veral wat gesondheid betref) bewus te maak , 

het ‘n gevoel van samehorigheid en omgee vir mekaar 

geskep. Hierdie pragtige gebruik is nog steeds deel van die 

erediens. 

Ds Marius en Ds Manie (wat onlangs afgetree het) slaag baie 

goed daarin om die Here se Woord aan die gemeente oor te 

dra. Hul preke is deurgaans deeglik in die Woord van 

God gefundeer en dui baie duidelik die pad aan wat die 

Here wil hê ons moet loop. Die gebruik van gemeentelede 

en besoekers om  getuienis van hul Geestelike ervarings 

tydens erediense te lewer het verdere trefkrag aan hul 

boodskappe verleen.  Ons beskik ook oor die dienste van 

Danie Saayman wat eredienste op ‘n besondere manier lei 

en baie goeie werk by die Gevangenisdiens en Lake Farm 

verrig. Die NG Gemeente Vanstadensrivier is ook veral 

bekend vir die uitstekende gemeentesang tydens 

eredienste. Die Musiekbediening onder leiding van die baie 

begaafde Lilian Zeelie het ‘n groot aandeel hieraan. Ds 

Marius se pragtige sangstem word ook dikwels gehoor. Die 

leraars van die gemeente doen ook uitstekende pastorale 

werk en lidmate met gesondheids of persoonlike probleme 

word gereeld in hospitale en tuis besoek en ondersteun. 

Daar is verskeie Bybelstudiegroepe in die gemeente wat 

almal die Here se seën geniet. Die manne groep van BHB se 

getalle het mooi gegroei die afgelope aantal jare en het sterk 

geestelik gegroei.  

Met my verkiesing as lid van die Kerkraad het ek by die 

bestuur van die gemeente betrokke geraak en het ek 

deeglik bewus geraak van die magdom aktiwiteite 

waarby die gemeente betrokke is. Die talle 

sendingaksies, uitreik-aksies en bedieninge by 

http://www.google.co.za/url?url=http://realestatecambria.com/testimonials/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwixtrS-gvnOAhVHHxoKHcMWCtk4rAIQwW4IOTAS&usg=AFQjCNFICRUWuLv775M8iKmp2FJ6lT6EeQ
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talle skole, MTR Kinderhuis, die  gevangenisdiens 

en Lake Farm, tesame met die uitstekende werk 

van die Kerkraad se diensgroepe word op ‘n 

skitterende wyse deur kerkraadslede saam met 

gemeentelede hanteer en word duidelik deur die Here 

geseën. 

Die kerkraad is hardwerkend met ‘n uitstekende gees 

van gemoedelikheid en samewerking wat die 

gemeente op ‘n besondere wyse dien. Dit is vir my ‘n 

voorreg om saam met leiers soos Gretha Schoeman, Gideon 

de Lange en Carel Havenga aan die spits van so ‘n 

besonderse groep gelowiges te kan wees.  Die gemeente se 

Jeugbediening  verseker ook dat daar deeglik na die 

geestelike ontwikkeling van die gemeente se jeug 

omgesien word. Die geestelike groei onder die jongmense is 

baie bemoedigend. Alle eer moet gaan aan Ds Marius en die 

jeugleiers Petro Roux en Michelle Saayman wat oor die jare 

op hierdie terrein groot werk  verrig het.  

Al hierdie werksaamhede word die afgelope aantal jare goed 

ondersteun deur uitstekende administratiewe 

personeel  soos Sarie Kruishaar, Marihete Muller en tans 

Nicolet Gates.  In samewerking met Carel Havenga en 

voorheen Ds Manie Crous, sorg hulle dat die kerk se 

administrasie op ‘n baie gesonde grondslag is. Ons is 

geseënd om oor die dienste van lojale kosters te kan 

beskik. Wyle Oom Willie Gerber het sy take deeglik en 

noukeurig en met ‘n positiewe gesindheid uitgevoer. Tans 

verrig die hardwerkende Elise Vosloo die belangrike taak 

met soortgelyke ywer en deeglikheid. 

 

SPORT-ONBYT: Andre saam met drie Sprinkbokke 

Ons gemeente is ook bekend vir die reël van die 

Sportontbyt, Golfdag en Kermis. Hierdie funksies behels 

groot organisasie vermoë en energie maar gemeentelede 

met reuse ondersteuning van besighede verseker dat dit 

jaarliks uiters suksesvol plaasvind en broodnodige fondse vir 

die gemeente genereer. Die Plaasmark is welbekend in die 

Oos-Kaap. Saterdag-oggende is die kerk se terrein ‘n miernes 

van mense en bedrywighede. Mense van selfs buite die 

gemeentegrense is gereeld te sien waar hulle heerlik tussen 

die verskeidenheid stalletjies kuier. Naas d’Assonville dien 

reeds baie jare as die kerk se skakelpersoon met die 

Plaasmark wat die afgelope tyd deur in geheel deur Philip en 

Anna-Marè Fourie bestuur word.   

Dit is vir my ‘n voorreg om in die 50ste bestaans-

jaar van die NG Gemeente Vanstadensrivier ‘n lid 

van die gemeente te wees. Die gemeente is ‘n 

groep sterk gelowiges saam met wie dit ‘n plesier 

is om te aanbid. Die talle aktiwiteite bied vir elke 

lidmaat voldoende geleentheid om sy of haar 

talente in diens van die Here uit te leef. My 

gebed is dat die gemeente vir die volgende vyftig 

jaar die Here se seën net so mildelik sal ervaar, 

soos gedurende die afgelope vyftig jaar. Ek sluit 

af met die boodskap wat ek jare gelede met my 

aftrede gekry het: Jeremia 29:11: Ek weet wat Ek 

vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie 

teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n 

verwagting!   

ROZANNE COWLEY 

 

SE VERHAAL LEEF VOORT 

deur Tania Diederichs (moeder) 
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Ruzanne Cowley is al twee jaar by haar Hemelse 
Vader en vir ons as gesin nog moeilik om te aanvaar 
en te glo. Haar naam duik nog elke dag in n gesprek 
of grappie op, asof sy nog teenwoordig is, maar 
anders kon dit ook nie.   Sy het so ‘n impak, die 
laaste 
agttien maande van haar lewe, op ons as gesin en 
op elke individu wat met haar te doen gehad het, 
gemaak. Haar deursettings – vermoë en gesindheid 
teenoor die lewe... en die mooiste en die grootste 
van alles: haar geloof en vertroue in die Here. 

 

Ruzanne is op 8 Mei 1992 as tweede kind van vier 
kinders, gebore.   As eerste dogter was sy fris en 
gesond.  As kleuter was sy baie woelig en het haar 
broer ’n harde tyd gegee. Op laerskool het sy 
uitgeblink in sport, veral netbal en lang-afstande. Sy 
was ‘n regte rabbedoe en tomboy. Sy het altyd ‘n 
verskoning gehad om nie te leer nie. In graad nege 
het sy besluit sy wil ‘n geoktrooide rekenmeester 
word. Byna oornag het my tomboy in ‘n doelgerigte 
jong dame verander. 

 Sy het baie meer begin leer en doelgerig aan haar 
doelwitte gewerk wat teen haar kas opgeplak was. 
Dit was haar drie-jaar plan tot matriek.   So het sy 
een vir een regmerkies gemaak.   Akademiese 
ereklere, lisensie, matrikulasie vrystelling. Onnodig 
om te sê: sy het elkeen bereik. In 2011 is sy NMMU 
toe as eerste- jaar student..   Weer was daar ‘n drie-
jaar plan teen die kas... met doelwitte om die 
B.Comm.-graad te kry. Haar eerste jaar het uit 
studies en werk bestaan.   Sy het begin as kelnerin 
by Elephant Walk.   So het haar onafhanklikheid en 
ambisie ook gegroei, wat nie altyd goed, reg en mooi 
was nie.  Haar passie vir die lewe was ongelooflik. Ek 
en sy het nog elke dag saam ons drafsessie gehad. 
Ma- en-dogter-tyd wat nie altyd so goed geëindig het 
nie. Ek het gevoel sy fokus so hard om uit te kom en 
onafhanklik te wees, dat sy vergeet het wie sy regtig 
is. Dit het net beter en beter met haar gegaan.  

 Aan die einde van haar tweede jaar het sy aanvaar 
om in haar derde jaar as "accounting tutor" vir  eerste 
jaars op te tree. Nog ‘n doelwit is bereik. Sy is  
bevorder tot Bestuurderes by Elephant Walk.   Aan 
die einde van 2012 kwalifiseer ek en sy om die Two 
Oceans Marathon in 2013 te gaan hardloop.  Dit kan 
nie beter gaan nie. 
Doelwitte vir 2013 weer teen die kas:  1. Kry graad 
die jaar; 2 Word 21, gaan bungi jump; 3  Gaan Two  
Oceans marathon in Kaapstad hardloop; 4  Trek uit. 
Haar jaar  beplan, op die kruin van die lewe, maar 
God het ander planne met 2013 gehad. 
 
In Januarie 2013 begin sy gewig optel en sukkel met 
hardloop en oefen en raak siek.   Na baie toetse 
eindig ons in  Johannesburg Hospitaal in Februarie 
en hulle deel haar mee dat sy minder as ‘n maand 
oor het as  sy nie ‘n lewer-oorplanting kry nie. Sy 
moes voor 18 Maart 2013 n skenker kry.    Hoe vra jy 
vir die Here vir n skenker as jy weet dit gaan iemand 

anders se lewe kos om my kind se lewe te red. 
 
Ek ek Ruzanne was toe onbepaald in Johannesburg. 
Sy in die Donald Gordon Hospitaal en ek in ‘n 
gastehuis so 5 km van haar af. Elke oggend 05h00 
draf ek hospitaal toe vir die dag en vanaand 18h00 
weer terug. Ek en sy praat geweldig baie en bid na 
elke toetsuitslae. Alles is nou in die Here se hande 
en elke dag raak sy swakker en swakker, maar ek 
kan sien hier is ook iets anders wat met my kind 
gebeur. Sy praat meer openlik, veral oor Godsdiens 
en God. Saans as ek by die gastehuis was, het sy vir 
my bybeltekse en boodskappies gestuur.   Later het 
die oppervlakkige gesprekke om die dag om te kry 
“diep” geraak en ons het die versies bespreek wat sy 
vir my gestuur het.   Sy was nooit negatief of 
verwytend oor haar siekte nie.   Op ‘n dag sê sy dat 
sy nou verstaan wat dit beteken "die mens beplan 
maar God  beskik.   Haar jaar was beplan, sy moes 
nou op universiteit in ‘n klas gewees het en ons sou 
die laaste voorbereiding gedoen het vir Two Oceans. 

 Sondag oggend 17 Maart kry ons die goeie nuus, 
daar is ‘n skenker.   Daar tree komplikasies in 
gedurende die operasie, medies gesproke moes sy 
dit nie gemaak het nie, maar God het ‘n ander plan 
met haar lewe.   Sy herstel volkome en 2 maande 
later begin sy weer oefen. Haar doelwit was om in 
2014 aan die Orgaanskenking Spele in Kaapstad vir 
S.A. deel te neem. Sy moes kwalifiserende tye 
behaal. 
 
Na 6 maande kom die skokkende nuus daar is ‘n 
gewas en dit is kwaadaardig. Wat beteken... sy 
oorleef die lewer-oorplanting en herstel 100% en nou 
kanker. Sy was baie kalm en rustig daaroor, geen 
vrae gevra nie of in opstand gekom nie.   Net 
aanvaar en geglo daar is n doel hiermee nes haar 
leweroorplanting.   Haar lewe het net voortgegaan en 
haar geloof net sterker geword – niks het haar onder 
gekry nie. 

 Gedurende die chemo en radiasie behandeling het 
sy bly oefen, gewerk en studeer.   Ek het geleer wat 
geloof is en haar benadering vir die lewe het die 
liefde van Jesus vir ons uitgestraal. Sy het ‘n 
inspirasie vir baie geword, wat haar kop hoog hou en 
aanhou was daar nie einde nie.   Sy was die een wat 
altyd positief was en ons moed ingepraat het. 2014 Is 
baie positief ontvang en sy was nog druk besig om 
haar oefenprogram  te volg.   Haar tye en afstande 
het goed gelyk om te kwalifiseer vir die Spele. In 
Maart het sy Iron - Woman gedoen en 4 de in haar 
ouderdomsgroep geëindig. Intussen het sy haar 
chemo behandeling nog gereeld gekry.   Sy was 
regtig ’n inspirasie vir almal om haar. Nooit het sy 
gekla of hoekom gevra nie. Sy het moeiliker begin 
loop en die pyn in haar rug het erger geword. 
Meimaand is ons Kaapstad toe om die gewas wat om 
haar rugwerwels gegroei het, te verwyder. 
 
Op haar 22 ste verjaarsdag, 8 Mei 2014, het die 
spesialis haar slegte nuus meegedeel. Haar reaksie 
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was ongelooflik kalm.   Ek en sy het in die kar geklim 
en gastehuis toe gery in stilte. In die kamer het ons in 
trane uitgebars. Sy was die sterk een en altyd die 
positiewe gesien.   Sy het gesê sy lewe nog en dit is 
al wat tel. Ons het gepak en die pad terug P.E. toe 
aangepak. In die kar het sy begin om n "bucketlist" te 
maak. Julie-maand het sy verlam geword in haar 
onderlyf en ‘n rolstoel begin gebruik. Elke dag 
gedurende die Julie skoolvakansie het ons iets op 
haar “bucketlist” gedoen. Sy wou haar vrees vir 
slange oorkom. Ons is museum toe en daar het sy 
aan slange gevat en foto’s geneem. Sy was so kalm 
en het heeltyd/die hele tyd ander se behoeftes en 
belange bo haar eie gestel.  

Geleidelik het sy verswak tot sy die laaste paar 
weke voor haar dood bedlêend was en toe ook 
nooit gekla nie. Die laaste paar weke het sy elke 
oggend in ons bed  kom lê. Daar het ons ure 
gesels en gehuil. Sy was gereed om na haar 
Hemelse Vader te gaan. Sy het gesê hoe en waar 
haar roudiens gehou moes word. Dit moes vrolik 
wees. 
Sy was gereed om na haar Hemelse Vader te 
gaan. Maande na haar dood het ek nog stukkies  
koerantpapier  in my Bybel gekry waarop sy 
bybeltekse  gemerk het, of ’n boodskap wat op my 
foon “gesave” is. Ek kan net  vir die Here  dankie 
se dat hy my gekies het om Ruzanne vir 22 jaar te 
kon grootmaak, Dit was vir my ‘n voorreg  en eer 
om haar ma te kon wees. 
  

 

 
 

HASIE SE STORIE 

 

 

Carina, Hennie, Stella, Edit, Rencia en Liefie 

EK IS ’n HAKKELAAR 
Theuns Stofberg, oud-rugby-kaptein, was 

een van die sprekers by vanjaar se Sport-

ontbyt. Hierdie is sy unieke storie. 

Of mense daarmee gebore word of dit ’n aanwensel is, 

weet ek nie, maar van kleins af het ek gehakkel. 

Geleerdes sê: “Eenmaal ’n hakkelaar, altyd ’n 

hakkelaar”. So op ses, sewe het ek begin hakkel. 

Die gehakkel het my gepla, maar natuurlik net wanneer 

ek moes praat (ek het gelukkig nie gehakkel as ek sing 

of stilbly nie). Ek het dit baie keer op skool uitgebuit. Ek 

net nie nodig gehad om voor te berei vir mondelinge 

nie – geweet die juffrou sou my nooit vra nie, want dan 

het die ander nie kans gehad om te praat nie. My praat 

het eenvoudig té lank geneem. 

So is ek deur skool met die voordele en nadele van 

hakkel. Girls het om die een of ander rede gedink dit is 

sweet. Ek het weer gedink hulle kry my jammer en dit 

was ’n belediging. Ek wou nie sweet wees nie. Ek het 

sanglesse geneem by Parrabek, ons sangonderwyser by 

Grey Kollege, maar dit het niks gehelp nie, want ’n 

mens hakkel mos nie wanneer jy sing nie. Hy het my 

oudisie vyf maal deurgeluister en nie kans gesien dat 

ek in sy koor sing nie en voorgestel ek moes eerder 

gaan rugby speel. ’n Mens kan ook nie jou lewe 

deurgaan deur te sing as jy moet praat nie. 

So, ek het my maar uitgewoed in rugby. Alle frustrasies 

is daar uitgehaal, wat beloon is met sukses. Ek het slot 

gespeel en daar was niks erger vir ’n slot as jou 

opponent jou wil vashou as jy wil spring in die lynstaan 

nie. In ons dae is slotte nie opgetel soos vandag nie. Jy 
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moes met eie veerkrag in die lug kom en hoër spring as 

jou opponent, anders klop hy jou op pad na die bal toe. 

 

So toer ons in matriek deur die ou Rhodesië en speel 

by ’n skool in Salisbury. Nadat ek my derde lynstaan 

met gemak gewen het, besluit my opponent om my 

vas te hou. DIT moes hy nie doen nie. Toe ek omdraai 

om mooi vir hom te verduidelik, haak ek vas op: “Do it 

again, and i will m-m-m-m#*r you!”  Toe ek my oë 

oopmaak, hardloop hy al ’n paar treë verder. Hy het 

my nie eers gehoor nie! Toe hy my by die volgende 

lynstaan weer vashou, toe m#*r ek hom, maar 

sommerso voor ek kon verduidelik. 

Van die onderhoofseun van Grey Kollege word verwag 

om te speech met die aankondiging van die volgende 

jaar se prefekte en dit nogal voor die hele skool se 

seuns en personeel. Geen Grey boytjie het gewaag om 

te lag vir die eerste span se slot nie en ek het die 

uitdaging soos ’n man aanvaar. 

Toe kom 1981. Die koerante voorspel die volgende 

Springbok-kaptein sal Theuns Stofberg wees. Die 

toesprake is my gespaar, want die keurkomitee het 

anders besluit en my onderkaptein van die toer 

gemaak, alhoewel ek meer as een keer die span op die 

nat velde v.a.b. Nieu-Seeland moes lei. Ons toerkaptein 

het nog die plig gehad om al die toesprake te lewer en 

die vrae tydens onderhoude te antwoord. 

Toe hoor ek van prof. Slabber. Prof. Slabber was 

verbonde aan die spraakterapie-departement by die 

Tygerberg-hospitaal. Soos koning George VI het ek my 

afspraak in die geheim gemaak. Tygerberg-hospitaal se 

gange is saam 13 km lank. As jy daar verdwaal, voel jy 

later soos Hansie en Grietjie. Nie eens broodkrummels 

sal jou teruglei na waar jy vandaan kom nie. Dan is dit 

nog soveel erger as jy nie eens weet waarnatoe jy 

onderweg is nie. En jy hakkel. En die woord 

spraakterapeut het ’n lelike “sp”- klank wat plof en wat 

jy as ’n hakkelaar baaie moeilik uitkry as jy moet begin 

vra waar die spraakterapie-departement is. So jy vra 

nie sommer nie. Teen die tyd dat jy weet jy móét vra 

waar die spraakterapie-departement is, is die spanning 

al hoog genoeg dat jy meer hakkel as normaalweg. So , 

nou begin jy vroegtydig ’n sin kry wat nie plofklanke 

het nie. Ek werk dit toe mooi uit. Ek gaan die regte 

hoorder kry, iemand wat sal verstaan  en ek sal dié sin 

gebruik: “ Vertel my asseblief waar die opleiding vir 

hakkelaars is.” 

Êrens tussenverdieping drie en sewe in ’n baie lang 

gang sien ek iemand wat besig is om die gang te vee. 

Hy was my teiken – ’n regte Wes-Kapenaar. Hy weet dit 

nog nie, maar 10 m van hom af begin ek my geoefende 

sinnetjie: “ K-k-kan j-j-jy m-m-my sê w-w-waar die o-o-

o-opleiding vir ha-ha-hakkelaars is?”  Dit neem my 

amper ’n halfminuut om die paar woorde te sê met so 

’n gesig-trekkery dat dit ’n aardigheid is. Hy hoor egter 

eers die twee laaste woorde toe ek by hom kom. Hy 

staan verbaas en uit die veld geslaan so half regop en 

vra my: “Hoe sê djy?” 

 

Dawie, Jaco, Theuns, Hendrik, Anél,  Riekie, Mariana, 

Steppie, Pieter, en Marius BY DIE SPORT-ONBYT 

Toe moet ek maar weer voor begin en dit neem 

nog langer om die woorde uit te kry. K-k-k-k-kan 

j-j-jy mmmmmmy sê w-w-waar die o-o-o-

opleiding vir ha-ha-hakkelaars is?” Ongeërg leun 

hy so teen die besem en sê: “Djy soek die 

opleiding vir hakkelaars, maar djy het nie 

OPLEIDING nodig nie, djy hakkel dan soos ’n 

CHAMP!” Dit het nie regtig gebeur nie, maar dis ’n 

http://www.google.co.za/url?url=http://www.netwerk24.com/Sport/Rugby/staaltjies-vir-n-hele-leeftyd-20160401&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiO6Zr0_PjOAhXCJsAKHVdJD_UQwW4IJTAI&usg=AFQjCNFf4eJkO-o1bsR890M-DvJfFGcixw
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wonderlike ysbreker as ek ’n speech moet maak en dit 

help my gehoor om te verstaan as ek dalk vassteek... 

alhoewel dit vandag maar selde gebeur, want ek het 

daardie dag by my Lionel uitgekom. Ná ’n lang gesprek 

het hy verstaan ek het hulp nodig om toesprake te 

lewer. 

My huiswerk ná die eerste onderhoud en evaluasie was 

om ’n praatjie te gaan voorberei. Ek het dit uitgeskryf 

en na Lionel geneem die week daarna.Met die woorde 

in my kop en in my sak daag ek op om ’n foutlose 

voordrag vir hom te gee. Ek moes saam met hom in 

die gang afstap en tot my verbasing sit daar ’n 

lesingsaal byna vol susters en verpleegsters, waar hy 

my vra dat ek my toespraak moet lewer. Hulle ken al 

die dril, maar ek weet dit nie. Hy sit agter in die saal 

met my geskrewe notas en maak aantekeninge so ver 

ek praat, maar dit gaan nie goed nie, dis  erger as erg. 

Ek strompel-struikel hak-hak voort en soek ompaaie en 

alternatiewe en haal elke toertjie in die boek uit om my 

selfbeeld staande te hou as die macho Springbok-

kaptein – maar herlaas, no joy! Ek stap daar uit, 

natgesweet, uitasem en my selfbeeld so laag soos 

slangpoefies. 

Die gesprek in die kantoor het min of meer so verloop: 

Ek: “ Wat het Prof. aan my gedoen?” Prof.: “ Hoe was 

dit gewees?” Ek: “ Erg baaaie erg.” Prof.: “ Hoe erg? 

”Ek: “Baaaie , baaaie erg.” Prof.: “ In vergelyking met 

ander kere?” Ek: “ Erger as ooit. Kan nie dink dit was 

ooit so erg nie.” Prof.: “ Hoe dink jy was die speech 

self?” Ek: “ Totale mislukking.” Prof.:” Hoekom?” Ek: “ 

Ek kon nie ’n woord uitkry nie.’ Prof.: “ Op hoeveel 

woorde dink jy het jy gehakkel?” Ek: “ Ek dink almal.” 

Prof.:” Hier is jou speech. Ek het getel, daar is omtrent 

700 woorde. Jy het op minder as 70 woorde gehakkel.” 

Ek: “ Kan nie wees nie. Dit moes baie meer gewees 

het.” Prof.:” Ek kan jou belowe, ek het hulle een vir een 

getel. Dit is minder as 10% van die woorde. Op 640 

woorde het jy NIE gehakkel nie. Besef jy dit? Deur 

aandag te gee aan 70 woorde waarmee jy sukkel 

inplaas van 640 waarmee jy nie sukkel nie, voel dit soos 

’n mislukking. Plaas jy besef jy het ’n 90% -slaagsyfer 

gehad.” 

En dis my storie. Dis wat Prof. Slabber met my kon 

regkry. Ek kon ’n mind switch maak. Nie net my praat 

het verbeter nie, maar ek het ook ’n duur lewenslessie 

geleer. Ons gee soveel aandag aan die paar negatiewe 

dinge in ons lewens dat dit alles oorheers en alles voel 

donker, terwyl daar ’n geweldige oorgrote 

meerderheid positiewe dinge is. Ek het dit reggekry om 

toesprake te gaan maak – by Sondagskoolklassies 

regdeur tot binne-in die parlement. Stelselmatig het dit 

met die praat beter gegaan. Nie oornag nie. Dit het 

tyd in beslag geneem en geleidelik verbeter, 

maar vandag kan ek praat – wel nog steeds as ’n 

hakkelaar, maar sonder dat iemand dit agterkom 

en ek kan suksesvol my sê sê voor ’n gehoor. 

Die lewensles het nie net my spraak 

verbeter nie, maar ook my lewe verander. 
(Uit Stories v/d Kantlyn) 

Hemelse Vader 

baie dankie vir hierdie klompie vriende                     

wat U aan my gegee het 

hulle is vir my soos ‘n park vol pragtige 

blomme waarin ek my kan verlustig 

elke een met sy eie kleur                                         

en geur... en aard 

dis my gebed 

dat U met U genadige hand sal snoei                      

en losspit waar dit nodig is 

maar bowenal dat die sonskyn en reën             

van U liefde en genade                                                

hulle lewens sal verwarm en benat 

sodat hulle steeds mooier sal groei en bloei                  

tot verheerliking van U grote Naam 

AMEN 

Jassie Thirion  



27 
 
 


