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VANSTADENS

"Nee!", het ek kortaf geant-woord. Hy het my een
verstommende kyk gegee en vinng omgedraai en

KOERANT
Ek het hom kans gegee om so vyf treë uit die klas
te loop voordat ek agter hom aan geroep het:
“Tommy... ek dink nie jy sal ooit vir God vind nie,
maar ek is doodseker dat Hy vir jou sal
vind!" Hy het vir 'n oomblik gehuiwer, en toe uit
my klas en uit my lewe verdwyn.
NG Kerk Vanstdensrivier Augustus 2015

God Het My Gekry!!!
‘n Teologiese proffie (John Powell) vertel die
aangrypende verhaal van Tommy, ‘n student, wat
Jesus se verlossing
bevraagteken het.
Hy skryf: Sowat twaalf jaar gelede het ek gestaan
en kyk hoe my studente die klas instap vir hulle
eerste Teologie-lesing. Daar het ek vir die eerste
keer vir Tommy gesien. Ek het my oë geknip om
seker te maak ek sien reg. Dit was die eerste
keer dat ek 'n student, met sulke lang hare, 12
sentimeter onderkant sy skouers, in my klas gehad
het. In my gedagtes het ek vir Tommy onder ‘n
baie vreemde groep wesens geklassifiseer.
Dit het so uitgedraai dat Tommy die "plaaslike
ateïs" van my klas was. Hy het tot vervelens toe
gestry, smalende aanmerkings gemaak oor die
feit dat God se liefde onvoorwaardelik is. Ons het
mekaar verdra… maar net net. Tog moet ek moet
bely... dat dit dikwels ondraaglik was.
Na die eind-eksamen stap hy na my toe en vra
smalend: “Prof, dink jy ek sal ooit vir God vind?"

Ek moet sê ek was ietwat teleurgesteld, dat hy nie
my slim antwoord: "Hy sal jou vind!" gesnap het
nie.
Ek het later verneem dat Tommy graad gevang
het, en ek was dankbaar. Maar toe kom die
droewige nuus dat Tommy terminale kanker het.
En voordat ek hom kon opsoek - het hy eendag na
my toe gekom. Ek het geskrik toe ek hom in my
kantoor sien instap. Sy liggaam was uitgeteer - en
die pragtige lang hare het uitgeval van die
chemoterapie, maar sy oë het geblink en sy
stemtoon was vir die eerste keer van ek hom
ontmoet het selfversekerd.
"Tommy, ek het so baie aan jou gedink. Ek hoor jy
is siek"… probeer ek kliphard om iets te sê. “O ja,
ek is baie siek. Ek het kanker in albei longe. Ek het
nog net 'n paar weke oor."
"Kan jy daaroor praat, Tommy?" wou ek weet.
"Seker, wat wil Professor weet?" antwoord hy.
"Hoe voel dit om maar net vier-en-twintig en
sterwend te wees?" “Aag, dit kon baie erger
gewees het." "Hoe so?" vra ek. "Wel, ek kon vyftig
gewees het... sonder enige lewens-waardes of
ideale. Vyftig, en al wat tel is drank, vrouens en
geld… asof dit die enigste groot dinge in die lewe
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is wat saak maak. Waaroor ek u eintlik kom sien
het", sê Tommy, "is oor iets wat u op die laaste
dag wat ek in u klas was gesê het. Ek het u gevra
of u dink ek ooit vir God sou vind? En u het ‘nee!’
gesê... iets wat my werklik verbaas het. Maar toe
sê u: ‘Maar ek is seker daarvan Hy sal jou vind.’
Ek het baie hieroor nagedink... alhoewel my soeke
na God steeds nie baie ernstig was nie.
Maar toe kom die slegte nuus, toe die dokters 'n
kwaadaardige knop uit my lies moes verwyder. Dit
is tóé dat ek eers werklik vir God begin soek het.
Die kanker het deur my hele liggaam versprei, en
ek het my vuiste rou geslaan teen die hemel se
poorte…maar God het nie te voorskyn gekom nie.
Om die waarheid te sê, absoluut niks het gebeur
nie! Professor, het u al ooit vir 'n lang tyd baie
hard probeer om iets reg te kry sonder sukses?
Sielkundig takel dit jou totaal en al af. Jy raak
moedeloos, en uiteindelik gee jy moed op.”

Foto: Lilian Zeelie

“Wel, een oggend het ek wakker geword, en in
plaas daarvan dat ek weer 'n paar bakstene oor
daardie hoë muur van die hemel probeer gooi het,
om God, wat dalk nie eers daar is nie, wakker te
maak, het ek net opgehou probeer. Ek het besluit
dat ek rêrig nie meer omgee oor God… of Sy Ewige
Lewe… of enige iets nie. Ek het besluit dat ek die
tydjie wat ek oor het, baie beter kon gebruik ...
deur iets werklik betekenisvol te doen.
Ek het baie gedink aan die dinge wat u in die klas
vir ons gesê het, en een van die dinge wat ek kon
onthou was dat u gesê het: ‘Dit is tragies om deur
die lewe te gaan sonder liefde. Maar dit is nog
meer tragies om hierdie wêreld te verlaat sonder
dat jy vir diegene vir wie jy lief was… vertel het,
dat jy hulle liefhet.’

En so begin ek toe met die moeilikste een - my pa.
Hy het gesit en koerant lees toe ek by hom kom:
"Pa...." het ek gesê. "Ja, wat?" Hy het my
geantwoord… sonder om eers die koerant te laat
sak. "Ek wil graag met Pa praat." "Nou toe, praat
maar." "Pa, dis baie belangrik." Die koerant sak so
effens. "Wat is dit?" “Pa, ek is lief vir Pa. Ek wou
maar net hê dat Pa dit moet weet." (Tommy het
breed geglimlag, en ek kon duidelik sien dat daar
'n warm gloed van vreugde uit hom straal.
"Die koerant het uit my pa se hande geval. En toe
doen hy twee dinge wat hy nog nooit voorheen
gedoen het nie: hy het gehuil en hy het my styf
omhels. Ons het die hele nag deur gesels. Dit was
'n wonderlike gevoel om so naby aan my pa te
wees, om sy trane te sien en sy omhelsing te voel,
en om hom net te kon hoor sê dat hy my liefhet.
As dit die enigste rede is hoekom ek ‘n kankerpad
moes loop… dan was dit beslis die moeite werd.”
“Met my ma en kleinboet was dit makliker. Hulle
het ook saam met my gehuil en my omhels, en ons
het mooi dinge vir mekaar gesê. Ons het die dinge
wat ons al die jare vir mekaar geheim gehou het,
met mekaar gedeel. Daar was net een ding
waaroor ek so bitter jammer was – dat dit so lank
gevat het voordat ek dit gedoen het. En hier was
ek nou, besig om oop te maak teenoor almal wat
al die jare baie naby aan my was. En eendag, toe
ek weer sien, toe was God daar! Hy het nie na my
toe gekom toe ek Hom gesmeek het nie. Ek dink
ek was dalk soos 'n leeutemmer wat met my
hoepel gestaan het… en vir God probeer sê het:
“Spring! Spring! Ek gee U drie dae… dan wil ek ‘n
antwoord hê!
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Dit lyk my God doen dinge op Sy eie manier en op
Sy eie tyd. Maar die belangriktste ding was: dat
God dáár was! Hy het my gevind! Ja u was reg
Professor, Hy het my gekry, selfs nadat ek opgehou
het om na Hom te soek."
My mond het oopgehang: "Tommy, jy het iets baie
belangrik vir my vertel - iets wat baie, baie groter is
as wat jy dalk besef. Wat jy eintlik sê, is dat die
maklikste manier om God NIE te vind nie, is om
Hom jou persoonlike besitting te probeer maak - 'n
soort-van-probleem-oplosser. Maar as jy in liefde
leef, dan leef jy MET God, en God IN jou.
“Tommy, kan ek jou 'n groot guns vra? Jy weet, die
tyd toe jy in my klas was, was jy vir my 'n groot
pyn. Maar ek sou so graag wou hê jy moet na my
Teologie-klas toe kom om vir my studente te kom
vertel wat jy vanoggend vir my vertel het. Jy weet,
as ek dit vir hulle moet vertel sou dit nie naasteby
dieselfde effek hê nie." Ooooo ... ek weet darem
nie so mooi nie - ek was gereed om vanoggend met
u te kom praat, maar vir die klas - daarvoor sien ek
nie so mooi kans nie." "Gaan dink daaroor, en dan
laat
jy
my
weet."
'n Paar dae later skakel Tommy my: hy was gereed
om sy verhaal met die klas te kom deel. Hy wou dit
doen vir God wat Hom gevind het. Ek het 'n
afspraak met hom gemaak, maar hy kon daardie
afspraak nooit nakom nie, want daar was 'n ander,
baie belangriker afspraak wat hy moes nakom baie belangriker as ek, of die klas.
In der waarheid was sy lewe nie beëindig deur sy
dood nie - dit het net verander. Hy het 'n nuwe
lewe gekry, baie mooier as wat ek en jy ooit van
kan droom - baie heerliker as wat enigeen ooit
gesien of ondervind het. Voordat Tommy dood is
het hy nog een laaste maal met my gepraat: "Ek sal
dit nie kan maak na die klas toe nie." "Ek weet
Tommy." "Sal u asseblief vir hulle en die hele
wêreld vertel, asseblief Professor?" "Ek sal,
Tommy, ek sal my bes probeer."
Baie dankie… dat jy tyd afgestaan het om hierdie
kosbare verhaaltjie van liefde te lees. En vir jou,
Tommy, daar waar jy êrens in die hemel is – “ek
het vertel Tommy, so goed as wat ek kon”.

Hierdie is 'n ware verhaal - vertel dit gerus vir
iemand. Met groot dank. ‘n Bevoorregte Teologie
professor, John Powell.
Die Belangrike Vraag: Het God al vir jou gevind?
Hoe weet jy dit? Wat het gebeur? Is jy doodseker
daarvan jy gaan die Ewige lewe be-erwe?

Wat sê die Bybel… wanneer het God jou
gevind?
1 Joh 5:13 Hierdie brief skryf ek sodat julle kan
weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die
Seun van God glo.
Rom 6:23 Die loon wat die sonde gee is die dood;
die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe
in Christus Jesus ons Here.
1 Joh 1:9 As ons ons sondes bely, God is getrou en
regverdig... Hy vergewe ons ons sondes en reinig
ons van alle ongeregtigheid.
Joh 3:16 God het die wêreld so lief gehad, dat Hy
sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom
glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe
sal hê.
Openb 3:20 Kyk Ek staan by die deur en Ek klop. As
iemand My stem hoor en die deur oopmaak, sal
Ek by hom ingaan en saam met hom feesmaal vier.
Joh 10:28 En Ek gee jou die ewige lewe, en jy sal
in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand
sal jou ooit weer uit My hand ruk nie.
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Belangriker as
Rugbyroem

Op 31 Maart is Vanstadens se negende Sportontbyt gehou, met belangrike sprekers soos Jannie
de Beer, Ollie le Roux, Dawie Spies en ses-honderd
gaste. Weereens was dit baie geseënd... op
finansiële en geestelike gebied. Die getuienis van
Jannie de Beer was aangrypend. As hy moet kies
tussen (1) sy wêreldrekord... vyf skepskoppe wat
hy vir Suid-Afrika in ‘n Wêreldbekerwedstryd teen
Engeland oorgeskop het, en (2) sy verhouding met
sy Hemelse Pa én sy aardse pa... dan kies hy die
tweede opsie: sy verhouding met sy Hemelse Pa en
sy aardse pa. Só het die wêreldrekordhouer en
oud-Springbok-losskakel, Jannie de Beer, die
gehoor meegedeel.
Jannie het vertel van die slegte verhouding tussen
hom en sy pa... omdat sy pa hulle as gesin in die
steek gelaat en nie finansieel versorg het nie. In die
jare toe hy opgang gemaak het as provinsiale
speler en ook as Springbok... het sy dronk pa ewe
skielik uit die niet verskyn by oefensessies en was
hy ‘n groot verleentheid. Jannie het dan ook ‘n
interdik teen sy pa gekry dat hy nie naby hom mag
kom nie.

In ‘n stadium het hy ‘n preek gehoor oor
onvergewensgesindheid. Toe gaan soek hy sy pa
en sê vir hom: “Pa, ek vergewe jou vir alles wat jy
aan ons gedoen het.” Dit het egter niks gedoen om
hulle verhouding te hertel nie. Later het hy besef
dat die emosionele boodskap wat jy met jou
woorde uitstuur, nie altyd is wat jy bedoel het nie.
Hy het verduidelik dit is soos wanneer jy jou vrou
vat vir ‘n melkskommel. As jy sien die restaurant
vra R35 vir ‘n melkskommel, sê jy dalk: Ek betaal
nie soveel vir ‘n milkshake nie!” Jy probeer sê dit is
baie duur, maar jou vrou hoor dalk sy is nie vir jou
werd om soveel vir ‘n melkskommel te betaal nie.
En so het hy besef... dat sy woorde eintlik vir sy pa
gesê het: hy is nie goed genoeg nie.”
Toe gaan hy weer na sy pa en sê vir hom; “Pa,
vergewe my dat ek my hart teen pa verhard het.”
Dit is toe eers dat sy verhouding met sy pa kon
herstel.” Dit het weer daartoe bygedra dat sy pa
kon opstaan uit die lewe van ‘n boemelaar, sy
selfrespek kon herwin... en weer sy plek in die
samelewing kon vind, met ‘n eie klein besigheid...
selfversorgend. Vandag praat hy en sy pa weekliks
met mekaar en sy kinders is lief vir hulle oupa.

Dit sal hy vir niks anders in die wêreld
verruil nie: ook nie vir rugbyroem nie!!!
Van die vorige sprekers was: Helgardt Muller,
Danie Gerber, Jean de Villiers, Toks van der Linde,
André Kruger, Schalk Burger snr, Carel du Plessis,
Natalie du Toit, Henning Gericke en Vleis Visagie.
Spesiale dank aan Penny Farthing, Hendrik en
Riekie du Toit vir hulle fenominale insette.
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Verhaal van Garcia
Garcia, ‘n veldkornet, wat teen ‘n diktator geveg
het, het met sy manskappe en hulle families deur
die land getrek. En so het hulle van die een oornagplek in tente na die ander getrek. Ongelukkig het
hulle agtergekom dat daar van hulle kos gesteel
word. Dit was egter baie duidelik dat dit ‘n van
hulle eie mense was. Garcia het onmiddelik baie
streng opgetree en ‘n waarskuwing uitgestuur...
dat as hulle die persoon vang, die persoon baie
swaar met ‘n sambok gestraf gaan word. Daardie
nag het hulle toe die dief betrap... om te ontdek
dat dit Garcia se eie moeder is.

GOEIE TEKKIES
VIR TOP-ATLETE
Ons gemeente ondersteun MTR Kinderhuis Huis no.7.
Tans is daar 11 seuns in die huis. Hulle ouderdomme
wissel tussen 11 en 20 jaar. Die 20-jarige is tans besig
met matriek.
Van die seuns is goeie atlete en het al silwer medaljes
by wedlope ontvang. Elite Atletiekklub het R1000.00
geborg as inskrywingsgeld. Gewoonlik hardloop die
kinders met hulle skoolskoene of kaalvoet, omdat hulle
nie tekkies het nie. Vanstadensgemeente het vir 2
kinders elk ‘n goeie paar hardloop-tekkies gegee. Kyk
net hoe trots staan die manne hier met hulle tekkies.

Garcia was noodwendig baie geskok, maar hy
moes aan sy eie opdragte getrou bly. Tog het hy
ook geweet dat sy moeder se gesondheid van so ‘n
aard was, dat sy sou sterf as sy so ‘n straf moes
ondergaan... en hy het haar lief en wil haar nie
noodwendig straf nie. Tog moet hy regverdig bly
en die straf handhaaf wat hy neergelê het.
Hy kondig toe aan dat die straf die volgende dag,
presies 11:00, voor die veld-kornet se tent
uitgevoer sal word. Die volgende oggend was almal
daar om toe te sien dat geregtigheid geskied... en
toe trek Garcia sy hemp uit en neem self die straf,
al een-en-twintig houe soos vooraf bekend
gemaak. Hierdeur het Garcia sy liefde vir sy
moeder bewys, maar ook geloofwaardig gebly as
veldkornet.

Jes.53:5... vertel ook dié verhaal van
LIEFDE, REGVERDIGHEID EN GELOOFWAARDIGHEID: Oor ons oortredinge is Hy
deurboor, oor ons sondes is Hy verbrysel;
die straf wat vir ons die vrede moes bring,
was op Hom, en deur Sy wonde het daar
vir ons genesing gekom.

Sima Krakra en David Klassen
Die seuns het normale behoeftes. Hulle hou van sokker
speel, skaatsplank ry en “playstation” is natuurlik
heelbo aan hul lys. Ons kan ongelukkig net in sekere
behoeftes voorsien. Die kinders ontvang R50 sakgeld
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per maand (mits hulle soet was) en met ‘n verjaardag
kry elkeen ook ‘n geldjie en natuurlik koek, koeldrank
en lekkergoed. Die kinders is elke keer baie opgewonde as iemand verjaar!
Gedurende 2015 het ons ‘n televisie, ‘n lieflike
sitkamerstel, ‘n gaskan, ‘n twee-plaat-stoof en ‘n
heerlike groot mat, met ‘n “underfelt” geskenk (om te
help teen die koue van die teëls). Baie dankie aan al
ons vriendelike donateurs uit die gemeente.
Ons volgende groot projek wat ons beplan is om hulle
te bewapen met ligte teen beurtkrag. Tans gebruik hul
paraffien-lampies, wat baie gevaarlik is vir die kinders.
Van die kinders het al gebrand met van die lampies.
Tydens beurtkrag mag hulle net in die sitkamer sit.
Ons beplan om klein LED liggies teen die plafonne vas
te sit… hopelik in die sitkamer, kombuis, badkamers en
gange. Dit sal van ‘n motorbattery krag ontvang.
Daarvoor benodig ons ook ‘n batterylaaier . Die projek
gaan ongeveer R2500 kos. Die kinders se veiligheid is
belangrik. As enige iemand ‘n bydrae wil lewer. Kontak
Janet Terblanche…. die gemeente se verteenwoordiger
by die KInderhuis.

HEMELVAART
MET

1672 KINDERS

gemeente met die Boodskap van Hemelvaart
uitgereik het na 4 skole in ons omgewing:
Yellowwoods 240 kinders, Ankervas 460 kinders,
St Albans 481 kinders en Altona 491 kinders.
Woensdag 13 Mei 06:00, nog pikdonker, staan
Elise en Nicolet gereed om ‘n geskenk van 200
brode van die Swiegelaars in ontvangs te neem.
Die leiers van die verskillende skole het die brood
kom

afhaal, en geneem na gewillige hande wat dit
gesmeer het en by die skole besorg het. Intussen
is daar gewoel en gewerskaf in kombuise om
genoeg potte sop gereed te kry. Alles donasies...
met liefde voorberei. Honderd-een-en-twintig
truie is teen R8 000 aangekoop en uitgedeel om
kinderlyfies warm te hou teen die winter...
geskenk deur ‘n klein groepe lidmate wat graag
verkies om anoniem te bly.
Op Hemelvaartdag is die Hemele opnuut geopen
vir elke kindjie... want het Jesus dan nie juis gesê:
“as jy die Koninkryk van God wil be-erwe, moet jy
soos een van hierdie kindertjies word” nie. Saam
met die 1672 kinders sluit ons af: ”Die liefde van
Jesus is wonderbaar... dat Hy my Sy kind noem is
wonderbaar!”
“Die vriendelike kindergesiggies... wat skyn soos
die sterre se liggies, sal ons nog lank by bly!!!”

Op Donderdag 14 Mei 2015, 9:00 kry Jesus se
Hemelvaart nuwe betekenis, toe Vanstadens-

Dankie aan Tannie Liefie en al haar spanne.
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Waarom gaan ons

erediens toe?
Hollandse teoloog... Antonie van Ruler
1. Om nie 'n kans op bekering mis te loop nie
2. Om 'n goeie gewoonte vol te hou
3. Om die lewe voluit te beleef
4. Om sin te maak van wat in die wêreld gebeur
5. Om die wêreld aan God op te dra

‘n Vreemdeling uit
Johannesburg betaal hulle
hele rekening!!!
“Mense wat onder die indruk verkeer dat Fynbos se
lede bestaan uit n klomp sukkelende oumense wat na
oliekolonie en sterksalf ruik, slaan die bal baie ver
mis”... volgens die leidster, Tannie Davida Pieters.
Fynbos, ons gemeente se groep vir Senior Burgers... is
‘n vrolike klomp wat Vrydae bymekaar kom. Hulle sê:
“Vrydae is ons poeding vir die week”. Die vrouens
speel bordspeletjies, gesels ‘n hond uit ‘n bos of hou
hulle besig met ‘n handwerkie of iets. Die mans speel
jukskei, waarvan die peil sodanig verbeter het dat
hulle dit selfs oorweeg om Kroonstad toe te gaan vir
die SA Kampioenskappe. Hulle moet nog net leer tel!

6. Om God se heelmaking te ontvang
7. Om my geloof openbaar te bely
8. Om die sin van die Sondag te verwesenlik
9. Om die verlossing van die wêreld te vier...
nagmaal
10. Om die regte noot te kry vir die lied v/d lewe...
11. Om die tekens van die sakramente te
gebruik... doop /nagmaal
12. Om touwys gemaak te word in die kuns van
die lewe
13. Om in die ritme van die kerklike jaar te kom
14. Om deel van 'n geloofsgemeenskap te word
15. Om lig vir my pad te kry
16. Om die gemeente te help om sy doel te bereik
17. Om rus te vind vir ons siele
18. Om my bestaan tot op die bodem te deurgrond

Die Bloeddruk-Boogie: Jan en Tannie Tina Snyman
Fynbos toer gereeld en het al gereis van Kaapstad tot
Koekenaap...te danke aan Penny Farthing en ander
skenkers, wat al menige keer bydraes tot ons vakansies
gemaak het. “Alles dra by tot wonderlike herinneringe
en lewenservarings” volgens een van die lede.
Fynbos se sosiale lewe woeker ook lustig voort met
vele uitstappies, pieknieks en partytjies. ‘n Wonderlike
ervaring was toe hulle eenkeer by ‘n eetplek in
Walmer Park gaan eet het en ‘n vreemdeling van
Johannesburg hulle hele rekening betaal het. Wat n
heerlike verrassing was dit nie vir hulle nie!
Hulle vertel van “Een Onvergeetlike Aand”... toe hulle
by Willem en Daleen se pragtige plek, Eagle’s Nest, ‘n
danspartytjie gehad het. Die oues het ge-Cholestrol
Cha-cha, ge-Toebors Tango, ge-Bloeddruk Boogie, ge-
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Spierpyn Samba, ge-Rumatiek Rumba en ge-Warfarin
Kotteljons... Alte jolig!

2009 voltooi het. Baie dankie aan Ds Marius en
die Kerkraad van Vanstadens-gemeente... wat vir
my ruimte gee om my gawes uit te leef. Veral
dankie aan Ds. Marius vir sy opregte
ondersteuning en mentorskap.
My vrou, Michelle, is ook saam met my by Lake
Farm betrokke. Sy speel ‘n groot ondersteunende
rol in my lewe, om saam Jesus se liefde by Lake
Farm uit te leef.

Die Cholestrol-Cha-Cha: Maudé, Davida, en Hannie
As jy dalk gewonder het of jy moet aansluit... moenie
verder wonder nie... doen dit net!!! Jou lewe sal nooit
weer dieslefde wees nie... dis nou te sê... as jy jonk
genoeg van gees is!
O ja! Volgens die leidster word die Skepper se opdrag
met die tweede gebod definitief nagekom: “want by
Fynbos leef hul naasteliefde uit tot op die letter.

GETUIENIS:
DANIE SAAYMAN
“Baie kere kan ek nie glo dat die
Here ‘n eenvoudige mens soos ek
kan gebruik vir sy werk nie, maar
ek is dankbaar dat Hy my gekies
het.”
“Op 16 Junie 2008 om 04:08 hoor ek die Here se
stem om by Lake Farm betrokke te raak... en op
22 Augustus 2008 raak ek amptelik betrokke.
“Op 26 Oktober 2008 lewer ek my eerste preek
voor 20 mense. Dis die eerste keer wat ek preek
voor soveel mense. Daarna het dit verander na
een Sondag per maand om by Lake Farm te
preek.”
“By
Lake
Farm
het
my
liefde
vir
Woordverkondiging begin, in so ‘n mate dat ek vir
‘n Kursus in Prediking ingeskryf het en in Oktober

Op 25 Maart 2015 word ek die pos as geestelike
versorger by St Albans Medium B, aangebied. Ek
aanvaar die pos en begin op 01 April 2015... en so
bewaarheid God ‘n lewensdroom in my lewe...
God wat altyd met elkeen van ons op pad is!!! Op
1 Oktober 2015 sal ek 30 jaar in diens van die
Departement van Korrektiewe Dienste wees.
Dis vir my ‘n groot uitdaging om hierdie werk te
kan doen, want die oes is groot. Daar is tans 52
denominasies binne die gevangenis, en dis ‘n
groot taak om te koördineer dat almal se
geestelike behoeftes aandag kry.

Tydens Sondag 19 Julie 2015 se erediens
getuig Braam van Leeuwen wat sy ervaring
was tydens ‘n erediens by Maksimum
gevangenis. Harde misdadigers wat hulle
harte vir die Here gegee het. Die getuienis
het lidmate se harte aangeraak, vier lidmate
het fondse beskikbaar gestel vir die aankoop
van vier audio Bybels vir bejaarde
gevangenes wat tans probleme ondervind met
hul sig, wat nie meer die kleiner skrif van
Bybel kan lees nie. Dankie aan Braam en dat
jy jou ervaring kon deel en dat jy na die Here
se stem geluister het.
Baie kere kan ek nie glo dat die Here ‘n
eenvoudige mens soos ek kan gebruik vir
sy werk nie, maar ek is dankbaar dat Hy my
gekies het. Omdat ek gehoorsaam was aan
Sy roepstem rus die Here my elke dag toe
om Sy werk te doen. Alle eer aan die Here
vir sy krag en genade om Sy werk te kan
doen.
Veral dankie aan my vrou, Michelle, vir jou
ondersteuning en gebede elke dag. Ek
waardeer dit.. Jy’s ‘n ster.”
Danie Saayman
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80 Herlaaibare
Liggies
vir Huis Louisa Meyburgh

MIGHTY MEN
2015

VANSTADENS
Gedurende die naweek van 24-26 April 2015 het
die 5de Karoo Migthy Men Konferensie
plaasgevind, te Middelburg in die Karoo.
Die
afgelope 3 jaar het die bywoning vanuit ons
gemeente gegroei tot 18 manne en seuns... plus 'n
verdere 22 manne en seuns vanuit ander
gemeentes, werkskollegas en vriende se seuns
wat ons vergesel het.
Die sprekers vir die naweek was: Louis
Els, Afrika Mhlophe, Jannie Moolman and Angus
Buchan. Die fokus van die gesprekke het geval op
die verhouding tussen Pa's en seuns.... en die Pa
se verantwoordelikheid binne die gesin. Dit het ‘n
groot impak gehad.
Ongeveer 35 000 manne het onder die Karoosterrehemel uitgekamp. Die KMMC se volgende
datum is reeds bevestig: die naweek van 29 April
-1 Mei 2016.

Met die onlangse herinstelling van beurt-krag, is
die dag tot dag take van versorgers by Louisa
Meyburg baie bemoeilik. Die uitdeel van medikasie
en versorging van veral bed-pasiënte in die donker
was onmoontlik. Daarom is ons baie dankbaar vir
elke skenker uit ons gemeente wat 80 herlaaibare
liggies geskenk het. Die liggies gaan outomaties
aan as die krag afskop. Ons is verheug om te
rapporteer dat omvallende kerse en personeel wat
sukkel met selfoon-liggies in die donker, iets van
die verlede is.
Huis Louisa Meyburgh is die tuiste van bykans 100
bejaardes. Die instansie onder die bekwame
leiding van Suzette Fourie, maak voorsiening vir
bejaardes wat selfversorgend is, sowel as diegene
wat voltydse versorging benodig. Daar is ook ‘n
aantal van ons oud- gemeentelede.
Fondse vir Huis Louisa Meyburgh word aangevul
deur twee insamelings: ‘n oggend-tee en ‘n
basaar in September maand. By vanjaar se
oggend-tee was, die bekende aktrise en skrywer,
Susan Coetzer, die spreker. Dit was ‘n heerlike
oggend met een tafel mooier as die ander. Alles
om fondse in te samel vir ‘n wonderlike doel: tot
eer van Sy naam. Ons gemeente het drie tafels
gehad!
Vir die basaar in September word
alle
gemeentelede uitgenooi om ‘n bydrae te lewer,
hetsy deur iets te bak of brei…. of kom kuier en
eet net lekker. Moet asseblief vir geen oomblik
dink dat u slegs finansieel ‘n bydra kan lewer tot
die tehuis nie. Daar is ‘n hele aantal inwoners wat
dit sal waardeer as u ‘n tydjie kan afstaan en net
vir hulle kan kom lees of sommer net kan kom
gesels.

Kontak: Anrdé Terblanche 084 5566320
Johan Pretorius 082 9498164

U hoef geensins te bekommer dat ‘n besoek aan
die tehuis u neergedruk sal laat nie. Met die
jaarlikse kersete waaarvoor ons gemeente
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grootliks verantwoordelik is, is daar oor en oor
bewys dat baie prettigheid ‘n groot verskil maak in
die senior burgers se lewens. Baie moeite word
gedoen om die tafels mooi te dek, die
voorbereiding van die kos en vermaak deur
Twakkies du Toit.

VAN “WITCHCRAFT”

TOT GHOLF

Ons nooi u elkeen uit, oud of jonk , om te stop en
te kom in loer by Huis Louisa Meyburgh… en
waarde toe te voeg aan mense se lewens aan wie
ons ons sukses vandag te danke het.
Vir verdere inligting kontak gerus Marié Botha
(072 341 1406) of Masunet Strydom (083 399
6709).

Die jaar 2002 was die begin van ‘n groot gebeurtenis in
Vanstadens-gemeente se geskiedenis. Ons heel eerste
gholfdag is gereël... om geld in te samel vir sake vir
Diens van Barmhartigheid. Johan Laubsher was die ou
in wie se hart hierdie mooi saak gebore is, en hy het
dadelik almal betrek: van die jeug tot die vroueaksie
en reëlings is getref vir die groot dag. Vandag 13 jaar
later is die gholfdag nog steeds in volle swang. Dit
word net groter en lekkerder... met Gideon de Lange
wat deesdae aan die stuur van sake is.

DIE VERSKIL TUSSEN WENNERS
EN VELOORDERS








Wenners is altyd deel van die oplossing
en verloorders deel van die probleem;
Die wenner het altyd ‘n program, en die
verloorder het altyd ‘n verskoning;
Die wenner sê: ”Kan ek dit vir jou
doen?” en die verloorder sê: ”Dis nie
my verantwoordelikheid nie.”
Die wenner sien ‘n antwoord vir elke
probleem, en die verloorder sien ‘n
probleem vir elke antwoord;
Die wenner sê: “Dis moeilik, maar dis
moontlik.” Die verloorder sê: “Dit is
moontlik, maar dis moeilik.”

En so het elkeen van ons ‘n keuse of
W
ons ‘n wenner of ‘n verloorder wil wees!

Die Uitenhage gholfbaan is die plek waar alles tot op
hede plaas gevind het. Groot pryse en borge is spel...
en ons is dankbaar vir elke ondersteuner en
deelnemer. Alle dank aan ons Hemelse Vader vir al die
jare se seën. Meer as 200 spelers neem elke keer deel
en geniet hamburgers en slaan “voëltjies” of ”kraaie”...
en bedryf “witchcraft”... of speel gholf.

Waarvoor staan GHOLF vandag?
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Gentleman Here Only…
Ladies Forbidden (17th century).
Daar het baie water in die see geloop sedert die
woorde in die 17de eeu geskryf is. Daar is ook groot
nuwe dinge aan die gebeur met die gholfdag van ons
kerk . Hou asb die spasie dop in ons volgende koerant
om meer uit te vind oor volgende jaar se gholfdag!!!

Foto: Lilian Zeelie

***************************

SWIEGIE’S PLUMBING

VIR GOEIE DIENS kontak RUAN SWIEGELAAR
CELL: 083 984 0917

*************************

Danie’s Service Centre

for Professional and Personal service



We do service’s, Reset service computer,
Do diagnostic’s

Contact Danie Gates Cellnr : 0814889799

Interessante Inligting
Vanstadens Gemeente

Die gemeente word 13 Oktober 1966 van
Uitenhage Moedergemeente afgestig met 521
lidmate... en sal volgende jaar 50 jaar oud wees.
Die gemeente het oor die afgelope 49 jaar 10
voltydse predikante gehad: Di Knipe, Brits, Swart,
Van der Merwe, Van Wyk, Pieters, Van Staden,
Lourens, Matthee, 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 die 12 Junie 28 jaar in die gemeente. Ds
Marius en Mariana is die enigste egpaar vir wie
daar ‘n seun in die gemeente gebore is.
Oom Jan Snyman (Draaifontein), Tannie Sally
Looch (Louisa Meyburg) en Oom Stephan Bryner
(Blue Horizon Baai) is tans die oudste lidmate... al
drie 88 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
11 maande toe sy oorlede is. Oom Jan en Tannie
Tina Snyman en Oom Bill en Tannie Christy is tans
die langs-getroude egpare in ons gemeente... 60
jaar getroud. Hoe bevoorreg is hulle nie! Neem
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kennis dat die wêreldrekord 90 jaar van getroude
lewe is.

Lady slipper

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), Tannie Sally Looch (Huis Louisa
Meyburg), Hattie en Ria Mulder (Boordjiesnek).
Hattie Mulder was op die kerkraad met die
afstigting van die gemeente, Deline Clarke (De
Stades), Mynderd, Kerrie, Hennie en Boetie van
Eyk (Saagmeule-pad), Barend de Lange
(Elandsrivier), Andrew Rose (Rocklands).

plaasmark

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 in Groenbossies.
Altesaam: kinders, kleinkinders, en agter-kleinkinders... is hulle net meer as 150 in totaal. Dit wil
gedoen wees.
Tans bestaan ons gemeente ongeveer uit
doop en belydende lidmate.

950

RAAI RAAI
Ds Marius en Mariana was die 12 Junie 28 jaar in
die gemeente. Jy kan ‘n geslagte vark of ‘n ete vir
twee(tweede prys) wen: Raai Raai hoeveel

preke het hy oor die 28 jaar gemaak en
gepreek in ons gemeente? R10:00 per raai.
Jy kan raai so veel jy wil. Fondse Kermis 2015.

Waar vreemdes vriende word!!! Elke
Saterdag by die Kerk!!!
spek en eiers vetkoek slaptjips
pannekoek vars vrugte groente vleis

jaffels hamburgers klein koekies groot
koeke brood ingemaakte vrugte koffie

vetkoek heuning plante handwerk
juweliersware klere
rokke koeksisters
Daar is gereelde besoekers: soos die fluitende Duiter
wat elke Saterdag by Philip se stalletjie twintig hoedervlerkies koop... en hulle fluit-fluit op(vr)eet. Oom Henk
Diederick 86 jaar, van Sunridge Park mis nie ‘n ontbyt
by die mark nie. Daarna vul hy sy voorraad vir die week
aan met anys-beskuit en kleinkoekies. Die gesels bly
altyd ryk en lekker!!! Tannie Lisa, sy vrou (84 jaar) het
altyd saamgekom, totdat haar gesondheid haar in die
steek gelaat het... maar markdag is hy daar!
‘n Uitnodiging aan ieder en elk... om Saterdag te kom
inloer, jou trommeldik te eet, vriende te maak, te kuier en
jou voorrade aan te vul. Jy sal nie spyt wees nie!
Kontak Naas 082 7894183 Anne-Marie 084 2000331
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TANNIE LIEFIE SE
TUISGEMAAKTE FUDGE

vere galore

SOUT EN SOET SKONS
VEREKUSSINGS EN KOMBERSE BULSAK VOL VERE VERE-OORBELLE
EN VERE OP ’N HOEDJIE! ! ! KONTAK

KONTAK LIEFIE ERASMUS
041 7761396 072 6369100

*******************

KISUMU
BLOMME / FLOWERS

die geveerde vrou
ELIZE VOSLOO TEL: 0720207652

********************

g+tool hire

BLOMMEKUNS LESSE / FLORAL ART LESSONS

Rangskikkings vir alle geleenthede
Arrangements for all occasions
KWIKKIE PRETORIUS 0731587986 / 0419555454

***********************

KISUMU HANDYMAN
FOR ELECTRICAL, PLUMBING
AND BUILDING REPAIRS

CALL JOHAN PRETORIUS 0829498164 0419555454

*****************************

*041 453 9968 * 082 441 4768*
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