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Die jaar 2015 is byna verby.  Vir sommige kom die einde van die jaar net te vinnig 

nader want . . . “daar is nog so baie te doen”.  Ander kan weer nie wag dat die  

somerreses moet aanbreek nie.  In watter kategorie val jy?  Tyd is kosbaar, so baie  

kosbaar.  Dit is gewoonlik eers wanneer mens begin ouer word dat jy besef hoe  

kosbaar tyd werklik is.  Onvermydelik besef mens dan dat die kwota tyd wat deur 

genade aan jou toegeken was, al byna opgebruik is en:  “Ek kon soveel meer gedoen 

het as ek my kosbare tyd nie so gruwelik verspeel het nie.”   

 

Ons gemeente het die afgelope jaar baie vermag, maar kon ons nie dalk meer gedoen 

het nie?  Dit moet elke lidmaat vir homself uitmaak.  Ek wonder hoeveel lidmate  

onthou nog die woorde van die Halleluja-lied: “Werk want die nag kom nader.  Werk 

deur die hele dag…” 

 

 Die besluit wat by die Algemene Sinode van 2015 oor selfdegeslagverhoudings 

geneem is, was absoluut ingrypend, maar het ook gespreek van `n onvoorwaardelike 

liefde vir ons naastes wat geneties/biologies anders saamgestel is as die meeste van 

ons.  Juis daarom mag niemand diesulkes verwerp of veroordeel nie, want ons 

liefdevolle Skepper God veroordeel en verwerp hulle nie.  Mag ons gemeente genade 

en liefde teenoor ons homoseksuele naastes bewys soos wat die Here dit van ons 

verwag. 

 

Met alles wat gedurende 2015 in ons kerk en ons gemeente gebeur het, kan `n mens 

net wonder wat in 2016 vir ons voorlê.  `n Onbekende avontuur met struikelblokke, 

maar sekerlik ook soms goeie tye en gelyk paaie.  Soms lyk take so oorweldigend, so 

onuitvoerbaar, maar die heel beste manier om dit  

gedoen te kry, is om te begin. 

 

Sentraalnuus wens ons lesers `n geseënde Kerstyd en 

`n heilsame rustyd toe.  Mag ons ook in die nuwe jaar 

die genade ontvang om ons ten volle in ons  

gemeente uit te leef, met liefde en deernis vir almal. 

Gemeente-inligting op die agterblad 
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Uit die Hart...Uit die Hart...Uit die Hart...Uit die Hart...    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Skenk ons ŉ helder Somerkersfees in hierdie land, o Heer!” 

Hierdie woorde van Koos du Plessis se bekende gebed, was weereens die tema van die afgelope Kersmark 

wat ons gemeente gehou het. Die woorde herinner my daaraan dat sneeumanne, serpe en witgekleurde 

kersbome tot ŉ ander kontinent en konteks behoort. Ons vier kersfees in Afrika. Ons vergeet dalk te  

maklik en vinnig (dalk gerieflikheidshalwe?) dat Stellenbosch ook aan die suidpunt van Afrika lê. 

 

Koos Doep het dalk beter verstaan as ons, dat die kerk altyd binne ŉ spesifieke tyd en plek haar roeping 

moet uitleef. Selfs die kersverhaal word jaarliks met wintertonele én somertonele oorvertel. Die evan-

gelie vind ŉ tuiste in die mees verrassende plekke, lyk dit vir my. Die evangelie kom tuis in hierdie tyd van 

die jaar, in die koue noordelike halfrond én ook aan hierdie kant van die ewenaar waar die somerson op 

ons vel brand. 

 

Maar ten spyte van al die verskille van kontekste en samelewings, bly die Kersboodskap universeel en 

tydloos. Die krip en die boodskap van die geboorte van die Verlosser sluit almal in. Van die noordpool tot 

die suidpool. Dis ŉ eeu oue verhaal van ŉ weerlose kind wat gebore is as ons verlossingsgeskenk. 

 

Dalk is Kersfees ŉ oomblik in die jaar wanneer ons kan vergeet van ons verskille. Die krip en die kruis 

maak ons immers bewus van ons gebrokenheid en die onvermoë van die mens om enigiets self te kan 

doen om sy saligheid te bewerk. Is dit nie juis in hierdie seisoen dat die ganse aarde saam sug na hoop, 

vrede, vreugde en liefde nie? Ons verskille raak nietig wanneer ons die boodskap – die ware betekenis – 

van die evangelie begin verstaan en glo. 

 

Die Kersverhaal vertel van ŉ plek en tyd toe God vir die mensdom kom sê het: “Ek het hierdie wêreld lief!” 

En met die geboorte van Jesus, word daar grense oorgesteek. Ons leef in ŉ tyd waarin ons land, kerk en 

kontinent voor enorme uitdagings staan. Ons verdraagsaamheid teenoor mense wat van ons verskil word 

getoets. Dalk is dit iemand met ŉ ander taalvoorkeur, ŉ ander seksuele oriëntasie of dalk hulle wat teen 

onreg opstaan op ŉ wyse waarvan ek verskil. Ek het ŉ vermoede ons integriteit word in sulke tye getoets. 

Ons geloofsbelydenisse. 

 

Ek sal hierdie Christusfees myself moet toets en afvra: “Tot watter mate breek ek grense af… of rig ek 

mure op?” Daar is baie mense wat “anders” is as ek, tog herinner die evangelieboodkskap my daaraan, 

dat ek baie meer in gemeen het met “hulle” as wat ek dalk mag dink. 

 

Mag die liefde van Jesus ons in hierdie Somerkersfees weerloos maak om mense onvoorwaardelik lief te 

hê te midde van verskille en diversiteit, in hierdie land, o Heer! 
          Ds Dolf du Plooÿ 
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By die doopfont 
 

Liné Pienaar was die heel eerste baba wat ek gedoop het. Net na 

my intreepreek, soos wat ek nog afstap met die kansel se  

trappies, kom ŉ bruingebrande gesig na my toe aangestap. Hy 

steek sy hand uit en groet: 

“Jan Pienaar van  

Jakkalsfontein. Dominee, hoe 

moet ŉ mens maak om te 

doop?” Ek was uit die veld 

geslaan. Skielik probeer ek dink waar ons dit op 

Kweekskool geleer het, maar ek kan nie aan ŉ 

antwoord dink nie. 

 

So volg dan my eerste gesprekke met doopouers 

en die kennismaking met die ware betekenis van die doop. Oor die doop is daar al 

baie geskryf, baie gepraat, baie verskil en baie baklei. Die Nederlandse  

Geloofsbelydenis sê dat “deur die doop word ons in die kerk van God opgeneem en 

van alle ongelowiges en vreemde godsdienste afgesonder om heeltemal sy eiendom 

te wees” (artikel 34). By die doop speel iets heiligs voor ons oë af. Ons kan dit nie 

met woorde verklaar of met ons verstand begryp nie.  

 

By die doop kom verbind God Homself aan die mens. Ons kan hoogstens getuies 

wees van hierdie wonderwerk wat voor ons oë afspeel. God kies vir ons, en so word 

ons getuies van genade in aksie. En so gebeur dit dat ŉ geloofsgemeenskap ŉ fami-

lie word van ŉ klein babatjie, wat geen ideë het wat rondom hom/haar afspeel nie. 

 

Vroeër die jaar het ek weer die voorreg gehad om ŉ eerste te beleef toe Van Zyl en 

Erica Botha hulle drieling, Christopher, Emma en Lara ten doop gebring het. Wat ŉ 

voorreg om drie keer in ŉ erediens herinner te word aan die drie-enige God se  

verbintenis aan mensekinders. 
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Die laaste doop wat ek bedien het, sal ek ook nog lank onthou. Toe De Bruyn 

en Liesl Annandale vir Stefan laat doop het, was dit duidelik dat Stefan en sy 

boetie meer belangstel in die water as aan al die mense wat grootoog 

dophou.  Pa en ma het nog probeer keer, maar ek het die twee boeties 

aangemoedig om aan die water te vat.  Die gevolg is dat ek ook omtrent  

sopnat was.  Dit het amper meer na ŉ onderdompeling as besprinkeling gelyk! 

 

 

Dit het my laat dink aan Martin Luther wat gesê het dat die ou mens, wat in 

sonde ontvang en gebore is, by die doop verdrink en ŉ nuwe mens, wat uit 

genade gebore is, te voorskyn kom.  Dit is daarom goed om dalk meer water 

te gebruik by die doop om ons daaraan te herinner dat die sondige, ou mens 

by die doop verdrink.  Maar Luther sal ons ook daaraan herinner dat die doop 

en water slegs tekens is en dat dit nie die doop is wat ons red nie, maar die 

Een in wie se Naam ons gedoop is. 

 

 

Ek kan Liné se naam onthou saam met heelwat ander kinders wat ek al  

gedoop het.  Tog is daar van die gesiggies waarvan ek die name al vergeet 

het.   Die troos in ons doop is egter, dat God ons op ons naam geroep het en 

ons ken en ons altyd sal onthou.   

 

 

Mag Stellenbosch-Sentraal gemeente ŉ familie wees wat ons kinders sal  

herinner en wys dat God hulle ken en onvoorwaardelik liefhet, nog voordat 

hulle self hulle name kon skryf. 
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        Wat ons droom vir ons gemeente betref, sal  

        ons graag die Here se opdrag om Sy koningkryk 

        uit te bou wil nakom.  (Soos ook in die begin  

        van die jaar se nuusbrief genoem).  Daarom het 

      ons sowat R480 000 nodig vir die jaar, wat  

    beteken dat 100 gemeentelede se bydraes 

  met ‘n minimum van R400 per maand moet  

 verhoog.  Dit sal beteken dat ons vir elke Rand wat ons 

 ontvang, 27c vir werk in Sy koningkryk daar buite kan gee. 

  

Dankie vir almal se Oktoberfeesdankoffers.  Die totale bedrag was R18 168-50.  

Ons is baie dankbaar vir die Here wat vir ons so baie gee en met die Feesdankof-

fer het ons weer die geleentheid om vir Sy koningkryk terug te gee.  Indien u 

steeds ‘n Feesdankoffer wil gee, is u welkom om die dankoffer in ‘n koevert by die 

erediens in die mandjie te plaas of per elektroniese oorplasing in die gemeente se 

bankrekening, nl.  ABSA met takkode 632005 en reknr 405 981 8820 met  

verwysing Feesdankoffer.  Elke bydrae, hoe gering ookal, sal die kerkraad met 

verantwoordelike rentmeesterskap aanwend tot eer aan Hom. 

  

By ons vorige kerkraadsvergadering het die opbrengs op die gemeente se beleg-

gings tot einde September nie waffers gelyk nie (4%).  Daar moes besin en gebid 

word oor hoe ons hierdie tekort gaan oorkom.  Ons was egter baie geseënd in  

Oktober.  Die opbrengs op die beleggings staan nou op ‘n effektiewe jaarlikse  

koers van 14% (ons het begroot vir 10%).  Ons is die Here baie dankbaar. 

 

Fin
ans

ies
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Pieter van der Poel  
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Huis Ebenhaeser 
Die fondse wat bewillig is vir hierdie instansie word deurlopend aangewend soos voorheen besluit.  
Die projek is in plek tot Junie 2016 wanneer daar verder oor besin sal word.  Dit blyk dat die fondse 
wat aangevra is ruim voldoende is vir die doel wat oorspronklik beoog was en daar word nou beplan 
om vir elke inwoner ‘n klein, mooi opgemaakte geskenkie, met ‘n kersboodskap by, vir Kersfees te 
gee.   

Die blokke-brei projek is suksesvol afgehandel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Uitstappie na Babilonstoren en Taalmonument 

Twaalf persone het die besoek meegemaak en dit was werklik ‘n aangename en  
besonderse ervaring.  Sien berig en fotos  elders in hierdie nuusbrief. 

 
 

Bediening aan buitelandse studente 
Op Dinsdag 20 Oktober het Magdaleen Goosen van  bogenoemde bediening ‘n Suid-Afrikaanse dag 
vir die vrouens van die studente by haar huis aangebied. Hierdie groep kom gereeld op ‘n Dinsdag 
by die Kaya sosiaal bymekaar ter ondersteuning van hierdie vroue.  Die groep staan, baie gepas, as 
die “Spice Group” bekend.  ‘n Paar van ons gemeente se dames het die geleentheid bygewoon. Agt 
lande is verteenwoordig en mens kon nie anders as om bewus te word van die uitdaging wat dit vir 
hierdie vroue, baie met  jong kindertjies, is om in die vreemde aan te pas nie.  Meeste van die mans 
is nagraadse studente of gee klas aan die universiteit. 
 
Tydens die oggend is ‘n kort skets van Suid-Afrika se geskiedenis en inligting oor Suid-Afrika se  
nasionale blom, -dier en -vis, en  oor die landsvlag gegee.  Ook ‘n resep of twee van tradisionele  

Suid-Afrikaanse kos. Van hierdie disse is voorberei vir die ete wat aangebied is. 

Die laaste blokke word gebrei Kombersies word uitgepak 
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      Potjiekos-ete 

 
‘n Potjiekos-ete word vir ‘n Saterdag, laatmiddag/vroegaand, in die eerste kwartaal beplan.  Per-
sone sal genader word, of kan aanbied om ‘n potjie voor te berei en kaartjies sal verkoop word vir 
die ete.  Die kosmakers sal vergoed word vir die bestanddele.  Hierdie sal ‘n proeflopie wees, maar 

daar is gevoel dat dit iets is wat by alle ouderdomsgroepe byval kan vind. 
 

‘n Gemeente-uitstappie 
‘n Besoek aan een of ander interessante plek sal vir die eerste kwartaal gereël word. 

 
Gemeente-ete op `n Sondagmiddag  

Bogenoemde geleentheid word vir die derde kwartaal beplan. 

 
      Vroue-tee 

‘ 
n Damestee word saam met die Jeugbediening beplan vir die derde kwartaal.    

Daar sal gekyk word na die moontlikheid om dit op ‘n Saterdagoggend i.p.v. Sondag te doen aangesien dit 
waarskynlik vir meer mense ‘n gerieflike tyd  kan wees.   

Dit bly die jeug se inisiatief en ons sit graag hand by soos deur hulle benodig. 

 
 

Barmhartigheidsprojek by Geluksoord 
 

Daar is reeds van ons gemeentelede aktief en met entoesiasme betrokke by  
ondersteuning en hulpverlening aan Geluksoord-tehuis vir Bejaardes in Onderpapegaaiberg.   

Ons bediening sou graag in 2016 in ondersteunende hoedanigheid wou aanhaak hierby,  
sonder om enigsins die indruk te skep dat ons wil oorneem.   

 
Daar is gesprek gevoer met Rina Stears wat saam met Richeard baie tyd en aandag  
daar skenk, en die voorstel is verwelkom.  Richeard het in die verlede al gevoel dat  

groter betrokkenheid van die gemeente se kant hulle taak sal vergemaklik. 
Die bediening Praktiese Diens en Barmhartigheid kyk met dankbaarheid terug op  
‘n geseënde jaar waarin ons glo ‘n positiewe verskil in mense se lewens gemaak  

kon word.  Daar is ook groot waardering vir al die gewillige helpers. 
 

 

 

 

Truida  Murray  ( Bediening Praktiese Diens en Barmhartigheid ) 
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Dit was soos altyd ’n besondere voorreg en vreugde om hierdie geleentheid saam met 
ons tweelinggemeente te vier.  ’n Mens ervaar daar ’n warmte en omgee wat jou 

hartsnare roer! 
 
Ten spyte daarvan dat die vrouelidmate van Kylemore die naweek ander verpligtinge 

gehad het en baie van hulle nie by die erediens teenwoordig was nie, het die 
jongmense daarvoor opgemaak met hulle aansteeklike en entoesiastiese sang – voor 

die aanvang van die erediens sowel as gedurende die diens.  Die gemeente se 
begeleier/orrelis is werklik uitstekend in die manier waarop hy die sang lei en hy is 
by hierdie geleentheid baie bekwaam bygestaan deur twee seuns wat trompet 

gespeel het. 
 
Ds Dolf het op ’n besonderse manier sterkte toegewens vir die matrieks en ander 

leerders wat moet eksamen skryf.  ’n Ouderling van die gemeente, br Christopher 
Carelse, het hulle dank en waardering uitgespreek vir ons gemeente se hulp en 
betrokkenheid by die sopprojek gedurende die wintermaande.  Daar is groot 

waardering vir die feit dat ons nie net geld bewillig het nie, maar ook fisies 
teenwoordig was wanneer die sop uitgedeel is.  Dit het besondere indruk gemaak dat 
ons jongmense ook een aand daar was, en hulle besorgdheid oor die paar mense wat 

die aand sonder ’n porsie sop moes huis te gaan, het besonders getref. 
 

Ds Jan van Zyl het die boodskap gebring (vanweë ’n kanselruiling tussen Kylemore en 
Moedergemeente op hierdie Sondag) en sy boodskap oor menswaardigheid, spesifiek 
om te luister, het gekom uit Mark 5 : 21 – 42, waar Jesus die dogtertjie van Jaïrus 

en die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, gesond gemaak het.  Hy het treffend 
gewys op die manier waarop Jesus, te midde van die gedrang rondom Hom, tyd 
gemaak het om te luister na Jaïrus en die vrou met hulle nood.  Die vrou wat twaalf 

jaar lank aan bloedvloeiing gely het, se bloedvloeiing het Jesus gestop.  Die 
dogtertjie van twaalf jaar, wie se bloed in haar are ophou vloei het, se bloed het 
Jesus weer laat vloei! 

Hervormingsfees  

saam met VGK 

Kylemore:  

25 Oktober 2015 
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Ter afsluiting van die boodskap het ds Jan vertel van twee insidente uit sy eie 
ervaringsveld.  Sy vriend Gielie moes onlangs een middag om 14:00 aanmeld vir ’n 
visumaansoek.  Daar aangekom, was daar ’n lang tou van mense wat almal op dieselfde 

tyd moes aanmeld en wat uiters gefrustreerd was dat die tou nie juis korter geword 
het nie.  Die moontlikhede het sleg gelyk dat hulle spoedig gehelp sou word.  Na ’n 
ruk het daar twee swart mans by hulle aangesluit.  Gielie het hulle desperaatheid 

opgemerk en met hulle gaan praat.  Hulle het spesiaal uit die Oos-Kaap gekom vir die 
visumaansoek en moes binnekort weer ’n vliegtuig haal terug huis toe, om die 

volgende dag oorsee te vertrek.  Gielie het die hele tou mense se aandag gevra en 
die versoek gerig dat hierdie twee mans eerste gehelp moes word.  Almal het 
ingewillig – en skielik het mense met mekaar begin praat, oor wie hulle was, en wat 

hulle storie was.  ’n Heel nuwe atmosfeer het posgevat!   
 
Die tweede insident het saamgehang met die studente-onrus op kampus.  Die 

bestuur van die ring het geoordeel dat hulle nie onbetrokke kon toekyk nie.  Hulle 
het ’n vergadering gehou met die leiers van die studente om op hoogte te kom van 
hulle besware.  Daarna het hulle hul simpatie betuig met die situasie van die 

studente en ’n verklaring opgestel oor hul steun aan die studente se saak, wat aan 
die universiteitsbestuur oorhandig is.  Die volgende dag, toe die rektor die 
vergadering op die hoek van Merrimanlaan en Andringastraat moes toespreek, het 

hierdie kerkleiers hom omring.   
 

Dit was ’n baie besonderse geleentheid, wat deur respek, ordelikheid en dissipline 
gekenmerk is.  Ons as Christene kan dus ’n verskil maak as ons bereid is om na 
mekaar te luister! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosie Smit 
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Die gespreksgroep Ons Godsdiens en die Wetenskappe bestaan al bykans 13 jaar as 

‘n inisiatief van die NGK-gemeente Stellenbosch-Sentraal.   Die presiese ontstaan 

van die gespreksgroep is nie heeltemal duidelik nie.  Dit blyk dat die aanddienste op 

Sondae se bywoning getaan het en dat daar toe besluit is om dit om te skakel na  

bespreking van godsdiens-relevante onderwerpe.  Dit het ‘n geleidelike evolusie  

ondergaan en mettertyd na Dinsdagaande verskuif met formele voordragte van  

onderwerpe beurtelings uit die teologiese omgewing aan die een kant en die 

natuurwetenskappe aan die ander kant.  Aanvanklik is ook gepoog om die  

wetenskap-onderwerpe so na as moontlik met die godsdiens in verband  te bring.   

 

Die dryfveer agter hierdie aktiwiteit was vir baie jare oom Jan Nel wat  

bygestaan is deur ‘n klein komitee.  Weens swak gesondheid het hy uitgetree  

en die verantwoordelike persone is tans prof Hendrik Bosman, teologie, as  

voorsitter en prof Piet Walters, wetenskappe, as sekretaris.  Tans het ons die 

situasie dat per semester sowat agt geleenthede gereël word, waarvan vier  

uit die teologiese, maatskaplike en musiekomgewings kom en vier uit die  

natuurwetenskap, ingenieurswese en tegnologiese omgewings.  Die opkoms  

na die byeenkomste wissel tussen 25 en 70, met beter bywoning van die  

wetenskap-georiënteerde onderwerpe.   

 

Die lede kom hoofsaaklik uit die afgetrede gemeenskap.  Die verantwoordelikheid 

vir die keuse van onderwerpe kom maar hoofsaaklik neer op die voorsitter en 

sekretaris, en soms deur versoeke van die lede.   

 

Die byeenkomste word in die plaaslike weeklikse koerante 

adverteer, asook Sondae in die gemeentekennisgewings  

van alle Stellenbosse kerke.  E-posse word ook aan  

lede op ons distribusielys van sowat 139 gestuur.   
 

 

 

Piet Walters 
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      Op 29 September het `n twaalftal van ons gemeentelede `n 

baie aangename uitstappie na Babilonstoren en die Taalmonument onderneem.  Voor ons 

vertrek is daar natuurlik eers `n foto van die avontuurlustiges by die bussie geneem. 

 

Met ons aankoms by Babilonstoren het ons deur die groot tuine gestap tot waar `n lushof 

van “Clivias” (Boslelies) ons in al hulle prag begroet het.  Ons het al met die riviertjie langs 

gestap waarvan die walle met oranje en geel en ook ander kleure boslelies, versier was.  

Daar het Johann Murray `n mooi foto van `n paar van ons tussen die pragtige blomme 

geneem. 

 

Verder aan, kon ons die name lees van die blomme wat in potte geplant was.  Na `n lang 

staptog terug tot by die winkeltjie kon ons heerlike lemoene koop vir die dors en ook oulike 

aandenkings.  Om 11h30 het ons na die Taalmonument vertrek waar ons `n heerlike  

middagete geniet het.  `n Paar van ons het tot heelbo by die Taalmonument gestap,  

vanwaar ons `n onbeskryflike mooi uitsig geniet het.  Met ons tuiskoms was ons dit eens 

dat die uitstappie nou rêrig die moeite werd was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
Wenda Conradie 

 

Fotos: Johann Murray 

Vyf rose van Stellenbosch-Sentraal tussen die pragtige 

boslelies van Babilonstoren (Truida, Erina, Roelien,  

Wenda en Dulcie) 

 

Wat kan dan mooier? 
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Die Jeugbedieningsgroep het besluit om  

vanjaar weer die Santa Shoe Box-projek aan te 

pak.  En net soos verlede jaar, was dit `n baie 

groot sukses.  Ons het hierdie jaar vir elkeen 

van Devon Vallei se graad R leerders `n  

kersgeskenk opgemaak. `n Baie groot dankie 

gaan aan al die gemeentelede wat gehelp het 

om `n pakkie op te maak.  Die kinders en hulle  

onderwysers was baie dankbaar en opgewonde 

oor hulle pakkies.  Die onderwysers het heeltyd 

dankie gesê en die kinders kon net nie genoeg 

van hulle bokse kry nie en het dit heeltyd uit 

en weer ingepak. 

 

`n Spesiale dankie aan Elzanne van der 

Westhuizen, ons jeugwerker, vir al die moeite 

wat sy gedoen het om die projek `n sukses te maak.  En bo alles, `n baie 

groot dankie aan ons  

Hemelse Vader wat so 

oneindig goed is vir ons 

en wat met soveel liefde 

en genade na ons as sy 

kinders omsien. 

Marko Meyer was baie  

bly oor sy rugby bal en het 

dit nie vir 5 sekondes 

alleen gelos nie  

Juffrou April (die onderwyseres) en Elzanne  

saam met die klas wat "brag" oor hul geskenke 
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Hier is Anelle Abarahams wat nie kon glo  

dat alles in daardie boks net aan  

haar behoort nie 

Cleo Oliphant sê baie dankie vir  

die albasters.  Hy kon nie meer  

wag om te speel nie 

Roslyn Abrahams is baie opgewonde  

oor haar geskenk. En sy sê baie dankie daarvoor 

Minjonne Lepen 
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Kansa Ondersteuning 
Die maand van Oktober was KANSA maand en JA het 
alles pienk gedoen. Ons het die Sunflower Bandanas 
ook met trots gedra. Een van ons ouers het pragtige 
borsspelde gemaak wat ons ook ten bate van kinders 
met kanker verkoop het. 

Mamma Markie 
Op 29 Oktober het JA die geleentheid gegee vir mammas met ‘n kreatiewe 
talent om hulle produkte te kom uitstal. Hierdie was die eerste van sy soort 
en die mammas het dit baie geniet. Ons beplan om dit weer volgende jaar te 
doen met ‘n paar uitbreidings. 
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Junior Akademie se tweejaarlikse 
skouspel het hierdie jaar geheet: 
Mamma ek wil ‘n man hê. Daar was 

hierdie jaar 2 aandvertonings wat die 
kerksaal  

volgepak het 
met 300 mense 

per aand. Ons het ook ‘n spesiale kleedrepetisie 
oopgestel vir die oumas en oupas van die gemeente.  
Die kinders het dit vreeslik geniet en ons baie trots 

gemaak. Van die 
kleinste outjies 

(13maande) tot die 
oudstes (5jaar) het 
sy deeltjie gedoen 

om van hierdie geleentheid weer ‘n  
spoggeleentheid te maak. Ons het gereis 
deur die wêreld en lande besoek soos, 

Skotland, Hawaii, Switserland, Amerika en weer 
terug na ons eie land se boeremeisies. Die laaste 

aand het 
Aitsa  

Nasorg van 
Kylemore, 
JA se 

uitreikskool, 
hulle  

maatjies  
gebring, ‘n 
volle 65 en 

hulle het die gehoor vermaak met  
hulle pragtige liedjies.   

 
Ons het die aand afgesluit met ’n lieflike piek-

niek op die speelgronde.  
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Gedurende November deel ons skoenbokse uit en 
maak ons kersbokse op vir die 65 kleuters van 

Aitsa Nasorg.  
 

Junior Akademie wil graag dankie sê vir ‘n  
heerlike God gesëende jaar en wens almal ‘n 
Gesëende Kersfees toe en mag 2016 net so  

voorspoedig wees! 

 
 
`n Wonderlike feesdag`n Wonderlike feesdag`n Wonderlike feesdag`n Wonderlike feesdag    
 
Soos elke oggend, staan boer Bossie vroeg op.  Met sy kierie stap hy uit op die 
stoep en kyk oor die koringlande.  Hy glimlag en dink hardop:  “Dit is `n  
wonderlike oggend.  Die lug ruik vars na die heerlike reën en vandag gaan die son 
lekker skyn.  Die koring het goed opgeskiet en die duiwe koer al vroeg.  Ek is 
baie geseënd!” 
 

Hy gaan na sy skuur en gee vir sy perd `n groot bak pitvoer. 
“Grote griet!” sê Gert, die ou perd. 
“Dis nou vir jou `n wonderlike fees!” 

Hy eet hom trommeldik en gaan staan daar eenkant. 
Sommer gou raak hy net daar aan die slaap. 

So nou en dan hoor `n mens hoe Gert se ore flap-flap as hy sy kop skud. 
Verder is dit stil in die skuur. 

 

 Inligting verskaf deur René Markgraaff 
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My naam is Gert.   

Kleur my in. 
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Terwyl Gert staan en slaap, stap Tooitjie, die bokooitjie, by die skuur in. 

Sy bekyk die oorskiet van Gert, die ou perd, se fees en sê: 
“Liewe land, is dit nou nie `n wonderlike fees nie!” 

Sy eet tot sy nie meer kan nie en stap toe weer by die skuur uit. 
Alles is weer doodstil in die skuur. 

 

“Haai dit is `n verrassing!  Hier is nou vir jou `n wonderlike fees!” kwaak Leentjie, die  
eendjie, toe sy by die skuur inloer en die kos op die vloer sien. 

Sy eet haar versadig aan die koringkorrels en wiegel-waggel stap sy verder. 
 

Net toe stap Hannie, die hennetjie, by die skuur in.  Sy is  
opsoek na iets vir ontbyt.  “Kindertjies, kindertjies, kom tog 
gou!” roep sy hulle.  “Kloek-kloek!  Hier is vir ons `n  

wonderlike fees!”  Vinnig is daar net klein geel kuikentjies waar 
jy kyk.  Dis `n hele lawaai en groot doenigheid soos hulle  
feesvier.  Maar toe hulle uit is, is alles weer stil in die skuur. 

 
“O liewe aarde!” fluister Mienie, die muis.  Sy loer-loer deur  

die gat in die vloer. 
 
 
 
“Piep-piep, piep-piep!” 
Sy skarrel oor die vloer 
waar nog net `n paar 
koringkorrels rondlê.  
Sy dra soveel as sy 
kan na haar huis. 
Die hele tyd praat sy 
met haarself: 
“Wat `n wonderlike 
fees!” 
 

Retha de Wet 
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Geskenkies met `n  

Christelike tema kry 

altyd goeie aftrek 

Soos in die verlede was die hele gemeente, oud en jonk,  
betrokke by die Kersmark, en is die heerlike  
samewerking `n groot deel van die sukses wat  

met die mark behaal is. 

`n Kostent is `n belangrike deel 

van `n suksesvolle Kersmark 

Leonora ondersteun vir 

Truida, die voorvatter by 

die kostent 
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Ons jeugdige koster, Neco Smit, tweede van links,  
het die jeug opgekommandeer om by die  

betaalpunte diens te doen. 

 

 Daar sal volledig in die Maart 2016-uitgawe verslag 

gedoen word oor die Kersmark. 
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By Langverwag is daar in November twee maal ’n “High Tea” aangebied.  By die eerste  

geleentheid het die Huiskomitee die inwoners en ’n aantal eregaste onthaal.  Die tweede is 

gereël om vir ’n verandering die personeel te bederf; dit wil sê die personeel van  

Geratecvoedseldiens wat elke dag se lekker kos voorberei en ook vir die versorgers wat die  

inwoners so getrou bystaan. 

 

Hier by ons is die tipies Britse “High Tea” nie juis algemeen nie.  (Die naaste daaraan is dalk mid-

dagkoffie en beskuit.)  Dus eers iets oor die oorsprong daarvan. Google verskaf die  

volgende inligting.  In die 1700’s het die Britse arm werkersklas ’n gratis midddagete met ’n 

groot beker tee gekry.  Dit is bedien in die kroeë of “pubs”waar die toonbanke besonder hoog 

was – en nog is.  So het dié werkers die uitdrukking “High tea” gemunt. 

 

Drie eeue later het Anna, hertogin van Bedford glo gesê: “Oh, that sinking feeling during late 

afternoon . . . ”  Toentertyd het die Britte net ontbyt en aandete genuttig en teen die laat mid-

dag was hulle al baie honger.  Die oplossing besluit die hertogin, is: “A pot of tea and a snack in 

my boudoir during the afternoon.”  Hierdie gebruik het ook posgevat in Brittanje en sy kolonies. 

 

Die Huiskomitee het met opwinding en vindingrykheid hul eerste “High Tea” a la  

Langverwag aangebied.  Ann Botello, hulpsekretaresse, het die “funky”  uitnodigingkaartjies 

ontwerp en feitlik al die inwoners van Langverwag het gekom.  Die manne is diplomaties ver-

soek om ’n das te dra!  Hulle het hul nie onbetuig gelaat nie en opgedaag met krawatte en  

selfontwerpte dasse uitgedos.  Ds David Botha het byvoorbeeld die oog gevang met sy kleurvolle 

hemp uit Malawi. 

 

Die eetsaal, ingangsportaal en die tafels was opgevrolik met massas blomme uit Coreen Krige se 

asemrowende tuin op Lingen.  En raai-raai! Deesdae het alle sportsterre mos borge.  En, ja daar 

kry ons ook ’n borg. Barbara Schwalb, ma van George en Ronel Schwalb, het die dag voor ons 

funksie verjaar en so kry ons toe ’n verrassende donasie van die Schwalb-gesin!!  Die fyn-fyn 

versnaperinge sou bepaald die Hertogin van Windsor se “snacks” na die 

kroon kon steek.  Dit word toe ’n heerlike gesellige saam-wees en ’n 

vreugde. 

 

Die nie-inwonende eregaste was die voorsitters van die Trustees en Bes-

tuur, nl. Magriet Treurnicht en Coreen Krige onderskeidelik. Die in-

wonende eregaste was ons kundige bestuurder, Hannelie Swanepoel, 

“our super efficient medical sister, Joan Cockrell”, Mariana Strauss die 

Voedseldiensbestuurder wat alles veil het vir haar trotse  

Geratec-groenspan, Ann Botello, hulpsekretaresse.  Irma Horn ons 

vriendelike aflosbestuurder het ook die funksie bygewoon.  

 
 

 



24 

 
 

 

 

 

Spontaan, op voorstel van Liesel Heyns – die 

brein agter die funksies – besluit ons op nóg ’n koppie tee 

met watertand versnaperinge.  Op Vrydag, 20 November, 

onthaal ons toe dié mense wat vir ons in Langverwag so 

baie beteken: die Geratec-voedseldiensspan en al die  

versorgers.  Hulle word ook uitgenooi met prettige kaart-

jies weer eens pragtig ontwerp deur Ann Botello. 

 

Ons was bly en verras deur die reaksie van die inwoners 

om op versoek, anoniem en vrywillig bydraes tot die  

funksie te maak. 

 

Al die werkers het in oorspronklike, glinsterende, sjiek en 

stylvolle uitrustings vrolik by die hoofingang ingekom.  Almal het vol vreugde die  

geleentheid geniet.  Erina de Kock, ’n inwoner met verskeie toekennings van die bekende 

Toast Masters, lewer ’n lekker-luister monoloog.  Vir die Huiskomitee was dit ’n lekkerte om 

op dié manier groot dankie te sê aan die wonder-mense wat altyd vol vriendelikheid en 

vreugde aan ons ’n uitmuntende diens lewer.  
Jeannette Lombard 

 

 

 
 

 
Dit was `n trietsige dag in Julie.  Later het dit  
begin ooptrek en ek en Elsa van der Watt het die pad 

van Langverwag tot by Lanzerac se hek aangedurf.  
Daar het ek gesien dit trek aan die westekant toe. 
 

Groot druppels het ons by die eerste dorpshuise begroet.  Ek het Elsa gewaarsku om 
nie onder `n lamppaal deur te loop nie, want dit het geblits en gedonder.  Dit het so 
hard begin reën, dat ek besluit het om duim te gooi. 

 
Gelukkig het `n gawe vrou ons opgelaai en ons by Langverwag se groot hek afgelaai.  
Tot by die voordeur het dit op ons gestortreën.  Met ons tuiskoms was ons  

deurweek.  Nogtans het ons die gewaagde avontuur nogal geniet. 
 

        Wenda Conradie 
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`n Klompie mense vol lewenslus en medemenslikheid is hier in die oord saamgegooi.  Gelukkige  

opgeruimde mense.  Elke een is merkwaardig op `n eie manier, elke een kosbaar, en elke een beteken vir 

elke ander een so baie.  Ons is ook almal in verskillende stadiums van verwering, maar maak die beste 

van wat ons nog het.  Ek kan nie van almal vertel nie, daarom vertel ek vandag net van Bettie  

Immelman.  Wat met haar gebeur het, gebeur met baie ander, elk op `n ander  

manier en in eie konteks. 

 

Ek het die skraal Bettie hier in die oord leer ken.  Sy kan mos nie `n enkele mens verbyloop sonder om aan 

die gesels te raak nie.  Niks is vir haar lekkerder as gesels nie, ellelange gesprekke van mens tot mens; 

wat is tog lekkerder? 

 

“Jy is vreemd hier in Stellenbosch?” vra sy toe nog vir my, `n wildvreemde mens.  “Nou maar kom dan, ek 

gaan wys jou die dorp.”  Sy ry met my strate op en af.  Wys plekke uit en het `n storie oor elkeen wat  

vergange hier of daar gewoon het.  Amper elke tweede persoon het sy “so reg onder haar oë sien  

grootword,” en baie duidelik vir haarself as persoonlike besitting toegeëien. 

 

Ja, rondry in haar motor en gesels is haar groot plesiere.  “Ek gaan dorptoe, wil jy saam,”  Of “Kom, kom, 

dis `n lieflike sonskyndag, ons kan nie hier vir die dood sit en wag nie, kom ons gaan ry iewers heen.” 

 

Bettie is altyd die eerste een wat opmerk waar `n nood of `n behoefte is, soos iemand wat met `n rolstoel 

sukkel, of dalk verdwaal is, dan is sy onmiddellik by om te help.  Regte engel is sy, maar nou ook nie altyd 

die heilige soort nie.  Sy vertel haar onnutsige grappies en sy weet ook van baklei.  “Ek het So-en-So, die 

ou buffel, gaan vertel hy kan nie hier maak soos hy wil nie, hier is ook ander wat regte het.” 

 

Algaande beweeg die flinke Bettie stadiger, versigtiger, vermy trappe en gaan staan telkemaal `n rukkie 

stil asof daar `n pyn is wat moet skietgee.  “Die dokters sê my gebeente is nou so bros, as ek weer iets 

breek, sal hulle niks vir my kan doen nie, so dan sal ek maar moet vat wat kom.” 

 

Sy moet eintlik `n kierie gebruik, maar “`n kierie is te lastig,” sê sy.  Natuurlik te lastig vir `n engel wat 

altwee  haar vlerke nodig het vir al die filantropiese takies wat in hierdie oord op haar pad kom.  So gaan 

koop sy proviand vir die siek vrou langsaan.  Sy kom met die sak in die hand terug en loop met `n ompad 

na die motorhek om die trappe by die klein hekkie te vermy, en net daar loop sy weer geselskap raak en 

natuurlik gaan sy haar verlustig in die geselsery.  Staan, staan en trap al geselsende agteruit en . . . . val.  

Ondraaglike pyn.  Verbrokkelde skouer en bo-arm?  Kan niks vir haar doen nie?  Sal maar moet vat wat 

kom, hoor ek haar nog, en ek bid, ag Here, wees tog goed vir haar wat vir almal om haar so goed is. 

 

Ns: Gelukkig het die mediese wetenskap en ons dokters alweer goed gevorder.  Sy kry `n  

skouervervanging, wat dit ookal vir haar mag beteken. 

         Elsa van der Watt    



26 

 

Plaaskind.  Kaalvoete vol dorings en  

duwweltjies.  So het ek grootgeword aan die 

voet van die Hanekamberg op die plaas  

Melkhoutboom, Elandsrivier,  

Distrik Uitenhage.  Graag in die  

veld gaan oes vir knikkers,  

noem-noeme en ghôkoms  

( `n soort suurvy ) terwyl die brandnetels geniepsig om my enkels swiep. 

Slierte padda-eiers in Dettolbottels aangehou (sorgvuldig deur my ma weggegooi).  

Hier het ek grootgeword en steeds dink ek met verlange terug aan die wonderlike 

plaasskool, waar almal van Sub A tot Std 6 in dieselfde klaskamer gesit het. 

Toe my juffrou met my neef trou, moes ek hulle blommemeisie wees!   

O die vreugde!  Ek droom nog van daardie wonderlike dae, hier waar ek nou in my 

ouderdom in `n aftree-oord is.  Ai!  Die wonder en vreugde van onthou! 

Universiteit Stellenbosch en onderwys op Worcester, maar niks kom naby die 

duwweltjies in my voete, die noem-noeme en die brandnetels aan my enkels nie. 
          Erina de Kock 

Mariana Strauss, Langverwag se   
Geratec  Voedseldiensbestuurder het 
op Calvinia, daardie besondere  
Karoo-dorpie vier seuns groot gemaak.  
Dit is die wêreld van wonderskone  
sonsondergange.   
 
Die tintelende lekkerte om reën op ‘n 
sinkdak te hoor.  Haar seuns was WP, 
Nico, Deon en Jan Abraham.  Fris sterk 
seuns wat hulle by uitnemendheid 
onderskei het. 
 
Dié storie handel oor Nico  wat ‘n diep 
geestelik lewe in verhouding met God 
gelei het. Op 10-jarige ouderdom word 
neuro fibromatose (Von Röcklinghausen 
se siekte) by hom gediagnoseer.   

 

 Dis `n rare siekte, gekenmerk deur  
gewasse wat aan die eindpunte van 
senuwees groei.  In sy geval het die  
gewasse aan die rugmurg gegroei; 
geen boodskap kon van die brein na sy 
ledemate deurkom nie.   
 
Dié briljante seun het op ‘n  
merkwaardige wyse teen die siekte 
geveg.  Ondanks die feit dat dokters 
hom net ses maande gegee het om te 
lewe, styg die seun met sy onwrikbare 
geloof in God as geestelike reus bo sy 
gestremdheid uit en lewe nog 15 jaar!   
 
Dog in sy derde jaar aan die US raak 
hy binne twee weke van nek tot tone  
verlam. 
 
 

Langverwag Aftree-oord se mense:   

Hulle was eers vier . . . en toe net drie . . .  
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Nico Strauss sterf op 28 Maart 2008. 
 

 
MERCY 

 
A life long imprisonment was sentencedA life long imprisonment was sentencedA life long imprisonment was sentencedA life long imprisonment was sentenced    

No bail and no chance to pleadNo bail and no chance to pleadNo bail and no chance to pleadNo bail and no chance to plead    
Locked in a cell, no iron bars, nor armed guardsLocked in a cell, no iron bars, nor armed guardsLocked in a cell, no iron bars, nor armed guardsLocked in a cell, no iron bars, nor armed guards    

Yet no chance to escapeYet no chance to escapeYet no chance to escapeYet no chance to escape    
Darkness and deafening silence the only companions for meDarkness and deafening silence the only companions for meDarkness and deafening silence the only companions for meDarkness and deafening silence the only companions for me    

Visitors say:  “It’s the Lord Visitors say:  “It’s the Lord Visitors say:  “It’s the Lord Visitors say:  “It’s the Lord ––––    that’s life. Accept it!”that’s life. Accept it!”that’s life. Accept it!”that’s life. Accept it!”    
And go home absolutely freeAnd go home absolutely freeAnd go home absolutely freeAnd go home absolutely free    

“But Father, what are the charges?  What am I found guilty “But Father, what are the charges?  What am I found guilty “But Father, what are the charges?  What am I found guilty “But Father, what are the charges?  What am I found guilty 
of?”of?”of?”of?”    

“My child you will not die.  I am with you.“My child you will not die.  I am with you.“My child you will not die.  I am with you.“My child you will not die.  I am with you.    
My strength will carry you through.My strength will carry you through.My strength will carry you through.My strength will carry you through.    

You’ve done nothing.You’ve done nothing.You’ve done nothing.You’ve done nothing.    
My glory has to be made known through you.”My glory has to be made known through you.”My glory has to be made known through you.”My glory has to be made known through you.”    

Suddenly darkness fades awaySuddenly darkness fades awaySuddenly darkness fades awaySuddenly darkness fades away    
As the bright morning star shinesAs the bright morning star shinesAs the bright morning star shinesAs the bright morning star shines    

Through the windowThrough the windowThrough the windowThrough the window    
In the mud of despair I see the Lily of the Valley…In the mud of despair I see the Lily of the Valley…In the mud of despair I see the Lily of the Valley…In the mud of despair I see the Lily of the Valley…    

Thank God…I am free!!Thank God…I am free!!Thank God…I am free!!Thank God…I am free!!    
        

Nico StraussNico StraussNico StraussNico Strauss    
15 March 200415 March 200415 March 200415 March 2004 

 

 

 

 

 

Jeannette Lombard  (Gebaseer op inligting verskaf deur Mariana Strauss) 

Mariana en haar ander drie seuns het 
besef dat hul geen keuse het nie:  hulle 
moet net voortgaan met hul lewens.  
So het hulle die normale lewe én die 
lewe van die gestremde leer ken.   

In sy kort lewe onderskei Nico hom met 
sy talente in  sang, kitaar-, klavier- en 
orrelspel.  Hy het ‘n merkwaardige 
skryfaanleg en sy gedigte inspireer van-
dag nog. 
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Nie lank na die val van die donkiekar af, knies klein Anna  
onbedaarlik. Sy huil al erger en sy hou nie op nie.  Daar is ‘n  
opgehewe rooi swelsel op haar boudjie.  Senuweeagtig,  
bewerig en raadop, trek Ellie aan iets wat vir haar soos ‘n rofie op die punt van die 
bloedvint lyk, en skrik haar buite weste want sy trek ‘n yslike vet wurm uit.  
 

Sy is naar van ontsteltenis. “Danie, ‘n wurm, soos in ‘n lyk,” huil sy. “Soos in ‘n vrot 
karkas, Danie. Dit in ons kind se sagte ou boudjie.”  “Dis die maaier van ‘n  
mputsivlieg,” weet hy nou, plooi tussen die oë. “Sy sal nou beter word.”  Ellie is weer 
swanger. Sy loop onder ‘n swaar malaria-aanval deur en wanneer Geertje moet kom, is 
sy nog swak, maar dit loop tog goed af. Geertje roep, “Noch een fraaie klein meidje!” 
Maar nie lank daarna nie moet Geertje alweer kom want hierdie baba kry stuipe van ‘n 

geweldige hoë koors, en Ellie lê ylend, in die greep van nog ‘n malaria-aanval. Die  
ervare verpleegsuster dompel die kleinding om die beurt in yskoue en stoomwarm  
water, in en uit, in en uit, om die koors te breek.  
 
Klein Gerrie word gesond, maar sy kry ‘n insekbyt aan haar knietjie en word  
ernstig siek. Sy huil klaend en aanhoudend. Hulle is raadop, die kind word net sieker 
en sieker en kan uiteindelik net sagte kermgeluidjies uitkry. Die klein mensie lê  

koorsig, blou-bleek en hygend, en die asempie al vlakker. Die ouerpaar het nie meer 
woorde of raad nie, kan net oorgee en bid. Hulle sink na nagte van onrus, teen ‘n môre 
albei in ‘n oorvermoeide onrustige slaap in en word wakker van die huishulpie se 
geroep, “Donna, Donna, sy slaap, sy is gesond, sy slaap!”  Of dood, skrik hulle vervaart 
op. Maar werklik, sy haal normaal asem en die koors is weg. Sy word gesond. 
 

Maar nou kry Ellie nogeens malaria en die aanvalle hou nie op nie. Sy is bleek, haar 
wange ingeval en sy is maer soos ‘n riem. As Danie haar in sy arms neem, span haar 
spiere styf en hy voel die maer ribbes en die skerp hoeke van haar heupe. As sy nog 
een aanval kry, gaan sy sterf, dink hy met ontsetting en die dokter beaam sy vrees. 
Hy tref omsigtig reëlings om haar met die dogtertjies na haar ouers terug te stuur. 
“Dit kan nie anders nie. Ek kom agterna sodra ek dit met die Sendingkommissie kan 

uitklaar.”  “Byna vier jaar lank my bes probeer en alles ‘n mislukking,” murmureer sy 
bitter. “Die Here verwerp my gewilligheid. My power pogings was nie goed genoeg nie, 
en nou smyt jý my óók weg!” 
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“Die Here verwerp niemand ooit nie, my vrou, en ek kom agterna. Daar sal ander 
werk vir ons wees. Die hele wêreld is ‘n sendingveld.”  “Jy moet hier bly. Ek kan 
jou nie ook nog uit die Veld uit wegvat nie.”  Sy voel ‘n totale mislukking, ‘n  
weggooiding. Het die Here haar dan nie geroep nie? Het sy nie genoeg gebid nie? 
Het sy haarself aan Hom opgedring sonder sy wil? Maar hoekom, hoekom het Hy 
dan die pad vir haar oopgemaak na die sendingveld? “Ek moes met Christoffel 

getrou het,” roep sy in haar bitter teleurgesteldheid, en sien nie hoe haar man 
bleek word nie. 
 
Tot haar ouers se ontsteltenis, lyk sy soos ‘n sterwende wanneer sy na die lang 
uitputtende treinreis met die lastige twee kindertjies, aanland. Die bure is 
gaande. Tot haar ergernis maak Christoffel, nou self ‘n getroude man, ook sy  

verskyning en sit haar meewarig en bekyk. “Wat soek hy hier?”  Maar sy hoor hy 
kom van lankal af gereeld hier aan as hy dorp toe verbygaan.  Na ‘n paar weke 
kom Danie van die sendingveld af terug. Hande agter die rug, diep ingedagte, 
dwaal hy heen en weer oor die werf.  Wat nou?  Wat nou?  En wat van Ellie?  Dink 
sy regtig dat sy liewer met die Christoffelvent moes getrou het?   
 
Hy het dit van hom afgeskud, hy wou glo dit was net die teleurstelling  en die 

kinapille wat haar so-iets laat sê het.  Almal weet immers dat kina mens  
iesegrimmig maak, maar Christoffel kom staan hier, arrogant wydsbeen en hande 
in die sye asof die plaas aan hom behoort.  Danie vra nie; hy wil nie kleinlik wees 
nie. 
 
Haar neef Rudolph kom vertel daar naby hulle is ‘n klein rivierplasie in die mark. 

Hulle gaan kyk. Ellie is dadelik verlief op die mooi sandkliphuis wat ‘n vorige 
Engelse eienaar daar laat bou het, stoepe aan drie kante, skuifvensters, en ‘n 
kaggel in elke kamer. Danie sien moontlikhede vir tuinmaak met die twee wind-
pompe en dammetjies. ‘n Groter plaas kan hulle nie bekostig nie. Hulle koop. 
 
Christoffel kom ook agierig kyk. “Daardie waterpomp van die onnosel Engelsman 

is nutteloos. Die ding sit droog teen die wal as dit laagwater is en sal toe wees 
onder die water as die rivier afkom. Nutteloos!”  Hy is nog besig om  
hoenderkampe, stellasies, en onderdakneste vir Ellie se beplande  
hoenderboerdery te bou, toe daar ‘n versoek van ‘n vakante gemeente kom om in 
te staan tot hulle weer ‘n predikant het. Van toe af kom daar een versoek na die 
ander van vakante gemeentes, wit en swart, om te kom waarneem.  Hy mag dan 

gewoonlik een of twee dae in die middel van die week, huis toe kom, dan sit hy 
neus in die boeke. Sy moet alles alleen behartig en sy is bitter ontevrede. 
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Hy verstaan nie waarom sy so ontevrede is nie. Die dae wat hy tuis is, help hy 
waar hy kan, maar hy moet lees en voorberei.  ”Mens kan nie op ‘n kansel gaan 
staan as jy nie weet wat in die wêreld aangaan nie.  Daar is mense met diepgaande 

probleme. Armoede dryf wit en swart na die stede, en daar moet hulle in krot-
buurtes woon en erger ellendes verduur. Ek moet met sulke mense kan praat, én 
met die rykes. Ek kan nie met deurgeslyte ou gedagtetjies op die kansel gaan 
staan en jêpjêp nie.” 
 
Sy sien beswaard hoe hy met sy wit stofjas aan, die opgebruikte ou Ford wat hy 

noodwendig moes koop, aan die brand slingerdraai. As die kar vat, hardloop hy en 
spring agter die stuur in, maar nie vinnig genoeg voor die enjin weer dood is nie. 
“Die bogding!” en hy moet weer slingerdraai, oor en oor.  Ons het die plaas  
gekoop, nie die waterpomp nie,” sê Danie ergerlik.  ”Jou mannetjie gaan sy gat 
sien,” voorspel Christoffel smaaklik die oomblik as Danie sy rug draai. “G’n mens 
kan ‘n bestaan maak op so ‘n ou flinterlappie grond nie.”  “Loop man, jy het niks 

hier verloor nie,” snou sy hom toe. 
 
Ellie sit voorskoot aan en kappie op en hulle werk saam, doelgerig besig en  
gelukkig met mekaar. Pa Frans gee ‘n klompie beeste en hulle skaf ‘n paar skape en 
‘n paar varke aan. Ma Annie gee ‘n botterbak en spaan en bottervorms en ‘n paar 
hoenders. Met die hulp van ‘n plaaswerker, Dawid, lê Danie landjies aan vir mielies, 

pampoen, waatlemoen en spanspek, en hy begin ‘n vrugteboord en ‘n groentetuin 
by die twee windpompe.  Water moet met emmers aangedra word vir die  
hoenders en varke en die huis, en vir die blomme wat sy plant. Daar is ‘n boiler in 
die stoof en ‘n seeppot onder die peperboom by die agterdeur. Hulle het een doel 
voor oë, om die grond betaal te kry, die res moet wag. Die houtvloere in die mooi 
huis is kaal en moet kaal bly. Die min meubels wat hulle het, het Danie nog in sy 

alleenjare self gemaak.  
 
“Daar sit hy nou en wat nou? Onbeholpe mansmens. Hester, roep vir Tomas laat 
ons die kar stoot.” Weldra loop die Fordjie dan, moedig teen dertig myl per uur, 
wydsbeen oor die middelmannetjie, pad op en bult uit. Ellie mor. 
“Tweedehandgemors.  

 
“Altyd te bang hy sal die ander een in ‘n transaksie te kort doen, en dan is hý  
immer die een wat aan die kortste ent trek.”  Ellie gaan stoom af by Rudolph en 
Miemie. “En wie is dit wat nou moet boer? Ellie natuurlik. Ek, brose vrou moet my 
verneder om manswerk te doen. Maar as ek dan moet, dan moet ek.” 
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 Sy woel heen en weer oor die plaas. Dou voor dag smôrens is sy al uit om te kyk 
of daar nie ‘n muskeljaatkat by die hoenders in was nie. Sy dra water en mielies 
en skulpgruis en groenigheid vir die hoenders aan, sy gaan kap  
miershope oop en ry die stukke vol krioelende miere met die kruiwa vir hulle aan. 

Sy gee vir die varke mielies en pampoen en afgeroomde melk, die room word  
botter gemaak.   
 
Dawid en Tomas is kundig en betroubaar by die beeste en skape. Ellie vra raad 
waar sy kan en sy bestudeer die Landbouweekblad. Sonder dat sy dit besef, 
kruip die boerdery in haar hart in. Sy “og, og, og” gesellig met die varke en blêr 

met die skape saam en die werkers lag kopskuddend vir die Mies wie se kop nie 
mooi reg vat nie. Besig, besig. Sy raak skuldig omdat sy te min tyd aan die Here 
se werk gee. 
 
“n Rondloper kom soek met ‘n lang storie oornagslaapplek.  Haar oë staan wyd van 
besorgde weet-nou-nie. Kos is geen probleem nie, maar dis koud en  

slaapplek vir so ‘n tang? Maar, vir sover julle dit aan een van hierdie  
geringstes gedoen het…  
 
Sy het reeds so min tyd vir die Here se diens. “Hester, kom laat ons die  
stoepkamer regmaak, en dan gaan haal jy jou slaapgoed. Vannag slaap jy hier in 
die kombuis by my en jy loop nie een tree hier uit nie, hoor jy my?” 

 
“Die Mies gaan darie man laat slaap?” Hester se oë is groot en sy stik van die lag.  
Daardie volgende dag kry Rudolph en Miemie haar hele voorwerf vol  
meubels en beddegoed lê en die lug swaar van ‘n ontsmettende vloeistof. “Hester 
het vanoggend ‘n mensluis in die beddegoed gekry,” vertel sy  
kortasem.  

 
“’n Mensluis! Ja, van ‘n rondloper, nogal ‘n witman! En hy’s weg met my  
lappieskombers en met die springbokvelletjie voor die bed, en, en,” hakkel sy  
hygend en rooi in die gesig, “Hy, hy het die uil onder die bed vólgemaak en vir my 
gelos!” 
 

Rudolph lag bulderend soos ‘n donkie wat balk. “Jy sal maar weer moet dink wie 
jou naaste is, party witmense dalk nie!” en hy skud en kan nie ophou met sy 
geskater nie. 
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Hier is ‘n poskantoor wat Dinsdae en Vrydae, wanneer die pos kom,’n gesellige 
kuierplek word. Hier is ‘n klein plaaswinkeltjie, ‘n oorlaaide skool vir swart kinders 
en ‘n skooltjie vir wittes wat dreig om toe te maak weens te min kinders. Die 
mense hier het nie geld nie, hulle het kos.   

 
Jy gee wat jy het present weg. Jy gee ‘n mandjie groente en kry ‘n paar  
ertappels terug; groenmielies vir miskien ‘n spanspek later; perskes vir vye, of 
wat elkeen ookal het. Die Ierse buurman stuur ‘n emmer vol rape, niemand wil die 
kooksels en slaaie wat Ellie daarmee prakseer eet nie, maar die varke  
baljaar. Danie sê hy loop ‘n myl ver met ‘n selonspampoen en dan kom hy die hele 

ent pad terug met’n boerpampoen op sy skouer.  
 
Wanneer Miemie ‘n briefie te perd stuur, dat die arme Mita weer op ‘n rondte is, 
begin Ellie kyk wat sy kan afstaan en dit bymekaarsit: ‘n blik skaapvet, ‘n steen 
boerseep, ‘n paar pampoene en groentes, droë perskes, ‘n bietjie van dit en ‘n bi-
etjie van dat. Hester sal inlaai. Die-arme-Mita het ‘n dronk man en veertien 

kinders. Elke paar weke kuier sy met haar donkiekarretjie van huis tot huis. As sy 
terugdraai is daar nie meer plek vir haar voete tussen al die goeie gawes nie. 

 
         Elsa van der Watt 

Lees in die volgende uitgawe van Lees in die volgende uitgawe van Lees in die volgende uitgawe van Lees in die volgende uitgawe van     
Sentraalnuus die slotgedeelte oor Sentraalnuus die slotgedeelte oor Sentraalnuus die slotgedeelte oor Sentraalnuus die slotgedeelte oor     

die lewe van hierdie jong sendelingsvrou.die lewe van hierdie jong sendelingsvrou.die lewe van hierdie jong sendelingsvrou.die lewe van hierdie jong sendelingsvrou.    
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Ek het nog altyd baie van goeie boeke  
gehou waar jy eintlik daarna uitsien om ‘n  
nuwe hoofstuk te begin nadat die vorige  
een afgesluit het. Ek het die afgelope tyd  
geleer dat die lewe ook so is – hoofstukke  
wat klaarmaak, soms geleë, maar ook  
soms onverwags. 
 
Nie te lank terug nie, was ek nog in die  
middel van my hoofstuk by  
Stellenbosch-Sentraal. Ons het nuwe  
planne vir die jeugbediening waaroor ons  
opgewonde is – planne wat ek nie kon  
wag om uit te voer saam met die span nie.  
Toe lui my foon. 
 
‘n Alledaagse dingetjie soos ‘n oproep het my laat herbesin oor waar ek is en  
waarheen God my dalk roep. Na ‘n worsteling in myself en met ‘n paar vertroulikes se 
ondersteuning, het God my ook in hierdie proses bygestaan en gelei om te sien dat ‘n 
hoofstuk besig is om af te sluit en ‘n ander een vir my voorlê. 
 
Na twee wonderlike jare van reis saam met die Sentraal-gemeente, moet ek my  
lewensbladjie omslaan om ‘n nuwe hoofstuk te laat aanbreek. Ek het ‘n  
Jeugontwikkelingspos aanvaar by NGK Stellenberg waar my nuwe hoofstuk in Januarie 
sal begin. 
 
Soos met ‘n goeie boek, slaan ek met ‘n warboel van emosies hierdie bladjie om van ‘n ou 
na ‘n nuwe hoofstuk. Ek wil graag vir my Sentraal-familie dankie sê vir alles wat ek kon 
leer by julle en julle menswees wat julle met my gedeel het. Ek glo julle was God se 
hande wat my help vorm het vir die volgende hoofstukke van my bediening.  
 
Ek bid God se seën en liefde oor die jeugbediening, maar ook oor die hele gemeente toe. 
Ek gaan julle baie mis! 

 

Met baie liefde, Elzanne 
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`n Vindingryke Gemeente`n Vindingryke Gemeente`n Vindingryke Gemeente`n Vindingryke Gemeente    
 
Elise van der Merwe vertel dat in haar en wyle JC se tyd op  
Petrusville, nie ver van waar die Vanderkloof-dam destyds gebou is 
nie, was hulle deel van `n aktiewe en vindingryke gemeente.   
 
By die kerkbasaar, skoolbasaar en by al die funksies, was die hele 
gemeente betrokke.  Dit het eintlik om die saamwerk en saamkuier 
gegaan.  Met so `n saamwerkery en saamkuiery was daar natuurlik 
nie `n tekort aan saam plannemaak as `n nood ontstaan nie.  Soos 
ook met Stellenbosch-Sentraal se kersmark, is daar by so `n geleen-
theid maar altyd `n tekort aan geskikte koelgeriewe om die poedings, 
slaaie en dies meer koud te hou.  Die gedagte kom toe by iemand op 
dat by die polisiestasie `n nuwe lykshuis gebou is met `n hele aantal 
rakke van vlekvrye staal.  Wat kon jy beter vra, en met basaars was 
dit die ideale plek om alles wat koel en koud gehou moes word in te 
bêre. 

         Elise van der Merwe 

Kom, Emma, kom ons bid.Kom, Emma, kom ons bid.Kom, Emma, kom ons bid.Kom, Emma, kom ons bid.

 Nee, Emma! Jy moet jou Nee, Emma! Jy moet jou Nee, Emma! Jy moet jou Nee, Emma! Jy moet jou 
ogies toemaak. ogies toemaak. ogies toemaak. ogies toemaak.     

 Hennie Heydenrych (Fotos:  Alma le Roux) 
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Dankie!Dankie!Dankie!Dankie!    

Baie dankie aan die volgende medewerkers 
Ds Dolf du Plooÿ 
Pieter van der Poel 
Truida Murray 
Kosie Smit 
Piet Walters 

Minjonne Leppen 
René Markgraaff 
Retha de Wet 

Wenda Conradie 
Johan Murray 

Elsa van der Watt 
Erina de Kock 

Elise van der Merwe 
Alma le Roux 

 

Sasa Malan vir proeflees van die nuusbrief 
`n Spesiale dankie aan Wendy Theron vir die 

keurige afronding van die nuusbrief 
  
  

Die volgende uitgawe verskyn DV gedurende 
Maart 2016 

     
Nuusbrief saamgestel deur Hennie HeydenrychNuusbrief saamgestel deur Hennie HeydenrychNuusbrief saamgestel deur Hennie HeydenrychNuusbrief saamgestel deur Hennie Heydenrych 
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NG Kerk StellenboschNG Kerk StellenboschNG Kerk StellenboschNG Kerk Stellenbosch----SentraalSentraalSentraalSentraal    
Algemene inligting en kontakbesonderhedeAlgemene inligting en kontakbesonderhedeAlgemene inligting en kontakbesonderhedeAlgemene inligting en kontakbesonderhede: 

 
 

KerkkantoorKerkkantoorKerkkantoorKerkkantoor:     Telefoon: 0218833850   
      Faks: 086 275 3502 
AdresAdresAdresAdres:      Unielaan 1, Uniepark,  
      Posbus 6114,        
      Uniedal  7612 
EEEE----pospospospos:      kantoor@familiekerk.com kantoor@familiekerk.com kantoor@familiekerk.com kantoor@familiekerk.com  
   
KantoorureKantoorureKantoorureKantoorure:  :  :  :          Maandae tot Vrydae  
      07:30 tot 15:30 
 
LeraarLeraarLeraarLeraar:    Ds Dolf du Plooÿ 

     Tel: 021 8828286 Sel: 0845492390 
     dolf@familiekerk.comdolf@familiekerk.comdolf@familiekerk.comdolf@familiekerk.com    

 
SkribaSkribaSkribaSkriba:      Wendy Theron 
 
KassiereKassiereKassiereKassiere:     Charmain Viljoen 
 
KategeseKategeseKategeseKategese:   jeugwerker@familiekerk.comjeugwerker@familiekerk.comjeugwerker@familiekerk.comjeugwerker@familiekerk.com 
    
Junior AkademieJunior AkademieJunior AkademieJunior Akademie:  Lorain Smit 
        Sel: 0824654650 
    
Eredienstye:Eredienstye:Eredienstye:Eredienstye:   Sondagoggenddiens: 9:30 

• Junior Kategese tydens oggenddiens 

• Senior Kategese:  18:30 
      Aanddiens: 19:15  


