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Daar het nou ’n jaar verloop sedert ons leraarspaar, di. Dolf en Ankia du Plooÿ, op 25 Mei 

in ons gemeente ontvang en bevestig is en ds. Dolf sy intreepreek op 1 Junie 2014 gelewer 

het. Dit was bepaald ’n nuwe, kalmer en rustiger jaar waarin aan die werklike aktiwiteite 

van die Gemeente aandag gegee kon word.  

 

Stellenbosch-Sentraal Gemeente het beslis rede tot groot dankbaarheid vir hierdie  

positiewe verandering. Verskeie lidmate het teenoor my laat val dat dit vir hulle ’n voorreg 

is om die dienste op Sondagoggende by te woon. Die hoogtepunt van hulle week.  

Daarvoor sê ons baie, baie dankie! Ds. Dolf en Ankia, ons bid vir julle. 

 

24 Mei was as't ware ds. Dolf se "eerste verjaardagpreek" in Stellenbosch-Sentraal  

Gemeente. Dit was in verskeie opsigte ’n besondere diens. Behalwe vir die bediening van 

die woord deur ds. Dolf is daar ook drie nuwe jong lidmate met ’n besondere seremonie 

deur die jeugwerker prop. Elzanne van der Westhuizen, voorgestel en geleentheid gegee 

om voor die gemeente te kon antwoord op die vrae wat aan hulle gestel was. Ook by die 

bediening van die Nagmaal, is die nuwe lidmate genooi om saam met die jeugwerker, by 

die Nagmaaltafel aan te sit. 

 

Ons trek reeds in die middel van 2015 en soveel het alweer in die Gemeente gebeur 

waaroor in hierdie nuusbrief gelees kan word. Die eerste helfte van die jaar is uiters  

belangrik, want daarna begin alles spoed optel na die einde van die jaar toe, ook wat  

betref lidmate se eie verantwoordelikhede, en dis net vanselfsprekend dat later minder 

intensiewe aandag aan werksaamhede van die Gemeente gegee sal word, maar ons het 

steeds ’n groot verantwoordelikheid teenoor ons Groot Meester en mag dit nooit  

verwaarloos nie. 
 

Ons is dankbaar om te kan sê dat die Redaksionele kommentaar hieronder  

geskryf is deur Hennie Heydenrych, Sentraalnuus se redakteur, wat sedert die 

vorige uitgawe deur diep water gegaan het. Hennie was ná twee operasies ’n 

maand lank in die hospitaal en in rehabilitasie. Dit was egter heelwat korter as 

wat aanvanklik gedink is nodig sou wees. Ons is saam met sy gesin dankbaar 

teenoor God. Hopelik sal Hennie vir die volgende uitgawe weer voluit aan die 

gang wees.  
 

(Lees ook Richeard Stears se bydrae onder “Ons deel met mekaar”.) 
 

Sasa Malan het met hierdie uitgawe hand bygesit. 
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Noudat ds. Christo Alheit meer as ’n jaar gelede by Noudat ds. Christo Alheit meer as ’n jaar gelede by Noudat ds. Christo Alheit meer as ’n jaar gelede by Noudat ds. Christo Alheit meer as ’n jaar gelede by 
ons weg is, het ds. Dolf gevra dat hy gerus ’n slag ons weg is, het ds. Dolf gevra dat hy gerus ’n slag ons weg is, het ds. Dolf gevra dat hy gerus ’n slag ons weg is, het ds. Dolf gevra dat hy gerus ’n slag 
van hom moet laat hoor. In antwoord skryf hy:van hom moet laat hoor. In antwoord skryf hy:van hom moet laat hoor. In antwoord skryf hy:van hom moet laat hoor. In antwoord skryf hy:    
 

Aprilmaand en De AarAprilmaand en De AarAprilmaand en De AarAprilmaand en De Aar    
 
Dit was vreemd om skielik op een dag twee dinge 
oor De Aar te hoor. Eers het my oudste kleinkind 
kom kuier om met haar verloofde by oupa te spog, 
en ook foto’s te bring van die jong skaaphond wat 
die boer en sy nuwe verloofde op ’n plaas by De Aar 
gaan haal het. Hy is baie entoesiasties oor die 
pragtige hondjie - by tye amper so opgewonde oor die skaaphond as 
oor sy meisie. 
 
   Op dieselfde dag kry ek ’n briefie van Dolf om te vra ek 
   moet ’n paar reëls skryf vir Sentraalnuus om te wys dat ek 
   nog lewe. En Dolf vertel dit was op 9 April 9 jaar dat hy 
   in De Aar as predikant bevestig is. Verlede jaar in April 
   het ons in Stellenbosch Sentraal die goeie nuus gekry dat 
   Dolf en Ankia die beroep aanvaar het, en bereid was om, 
   gehoorsaam aan die Here, te versit van De Aar na  
   Uniepark.  
 
    Ek kan spesifiek onthou hoe opgewonde ek was  
    om hulle in Meimaand die dag by die pastorie te  
    verwelkom - en dat Dolf buitengewoon opgewonde 
    was om sy twee fancy skaaphonde aan hulle nuwe 
    woon plek bekend te stel. Ek het nie opgelet of hy  
    daardie dag meer opgewonde oor sy honde was as 
    oor sy Ankia nie! 
 
    Ek weet wel dat hy sedertdien darem ook opgewonde 
    geword het oor Sentraal-gemeente. Ons het al ’n  
    paar keer gesels, en ek was baie bly om te sien hoe  
    entoesiasties hy en Ankia by die Kersmark saam met 
    die lidmate gewoel en  gebeur het om ’n groot sukses 
    te realiseer.  
 
    Die lidmate met wie ek kontak maak, praat positief 
    oor Dolf en Ankia se bediening en hoe hulle die  
    nuwe leraarspaar beleef.  
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Dis goeie nuus vir die ou dominee wat die pad vir hulle probeer reguit 
maak het in 2013/14, en in die proses die mense van  die Gemeente 
leer liefkry het. Ek het besluit ek wag tot Dolf ’n jaar in die gemeente 
is, dan wil ek tog maar een Sondag gaan kyk of die man darem kan 
preek. 
 
 
Met die ou dominee gaan dit goed. Deur die genade van Bo kon ek 
nee sê om weer by ’n gemeente betrokke te raak, en probeer ek vas-
beslote om afgetree te bly. Preek nog af en toe en ek geniet die wyksby-
eenkomste en Bybelstudiegroep waarby ek betrokke is.  
 
    Gelukkig woon ek op ’n mooi dorp en kan die see en  
    die berg uit my huis sien en maklik te voet altwee  
    bereik. Die eerste lekker galjoen van die nuwe seisoen  
    is gevang en gebraai met ou vriende uit die  
    Kalahari.  
 
    Dit was alte lekker om al my binnelandse kinders en  
    kleinkinders in die Paasvakansie te sien hier in   
   Hermanus – en, genadiglik, net so lekker ná die    
   vakansie as die huis weer stil is. En aan die kant!   
   Tussen rolbal, hengel, stap en rondry gaan die dae   
   soms vinnig verby, maar gelukkig nooit te besig nie.  
 
       Lekker, lekker, lekker!! 
 
                    
                “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik         
                voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in     
                Christus Jesus” Christus Jesus” Christus Jesus” Christus Jesus”                                 
                                                        (Fil 4:19)(Fil 4:19)(Fil 4:19)(Fil 4:19)    
 
 
     

       Christo Alheit    
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� Hoe roep God ‘n gemeente?  

 

� Hoe hoor ons sy stem?  

 

� Waar bevind die kerk haarself nou?  

 

� Hoe dink ons oor “kerkwees”?  

 

Dit was maar van die vrae waaroor die Kerkraad moes nadink tydens die  

beplanningsessie wat gehou is, Saterdag 6 Junie. 

 

Dit was darem ook nie net werk nie. Die kerkraad en hulle gades het die  

Vrydagaand heerlik saam gekuier. Hulle is gasvry ontvang en heerlik bederf met ŉ 

ete by Truida en Johann Murray se huis. Dit is mos juis by etenstafels waar ons 

mekaar die beste leer ken. Dit was vir Jesus ook belangrik om rondom maaltye  

verhoudings te bou met vreemdes, wat later deel geword het van sy familie. 

 

Saterdag se beplanningsessie, wat gelei is deur ds. Dolf, het begin met Wandel in 

die Woord. Dit is ŉ geloofsgewoonte wat die Kerkraad die afgelope jaar al inoefen. 

Dit is vir die Kerkraad belangrik dat ons fyn sal luister na wat God vir ons wil sê deur 

sy Woord, maar ook wat ons by mekaar hoor. 

 

Die Kerkraad het op kreatiewe maniere kans gekry om hulle “prentjies” van  

kerkwees te verwoord. Ons het nagedink oor die veranderinge wat die kerk deur 

die eeue heen in die gesig gestaar het en ook die uitdagings wat die  

kultuurverandering binne die kerk en samelewing tot gevolg het. 

 

 

Die afgelope kwartaal in oënskouDie afgelope kwartaal in oënskouDie afgelope kwartaal in oënskouDie afgelope kwartaal in oënskou    

    

Kerkraad hou ’n beplanningsnaweekKerkraad hou ’n beplanningsnaweekKerkraad hou ’n beplanningsnaweekKerkraad hou ’n beplanningsnaweek    
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    En toe speel die Kerkraad met klei!  Elke Kerkraadslid het  

    kans gekry om sy/haar roeping vir die kerk uit te druk met  

   klei. Dit was vir sommiges baie moeilik om weer met klei   

 te speel. Elkeen het die geleentheid gekry om te vertel wat sy/haar 

“kunswerk” vertel. Ons het by mekaar gehoor dat ons sensitief moet wees na die 

roepstem van God. Hoedat Hy ons roep om ruimtes te skep waar ons vir mekaar 

kan omgee en dien, en dat ons ook buite ons gemeentegrense moet uitreik en  

diensbaar wees in ons gemeenskap en die wêreld. Een van die Kerkraadslede het 

hierdie moment so raak opgesom toe hy gesê het dat ons ŉ “heilige oomblik”  

ervaar het. Ons het die werk van die Heilige Gees gesien en gehoor! 

 

Dankie vir elke Kerkraadslid wat bereid is om op hierdie manier in die  

koninkryk te dien. Mag ons voortdurend vir ons Kerkraad bid, vir  

wysheid en die vermoë om God se wil te onderskei. 

 

Dolf du Plooÿ 
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Die 47ste Sinodesitting van die Wes- en Suid-Kaapland het plaasgevind in Goudini (4-8 Mei). Ek en 

ons Gemeente se jeugwerker, Elzanne van der Westhuizen, was deur die Gemeente afgevaardig 

om die vergadering by te woon. Dit was Elzanne se eerste sinodesitting wat sy as afgevaardigde 

bywoon en my eerste in die Wes- en Suid-Kaapland. 

 

Diegene wat verder wil lees en uitvind oor die besprekings en besluite, kan gerus die NG Kerk se 

webtuiste gaan besoek (www.ngkerk.org.za) of die volgende skakel volg (http://

www.kaapkerk.co.za/wp/index.php/sinode-2015/) Die pastorale brief wat die moderator, ds. Nelis 

Janse van Rensburg, geskryf het, is ŉ mooi opsomming van die belangrikste sake wat aandag ge-

niet het. (Dit was onlangs ook by die erediens beskikbaar.) Ek sou graag net ŉ paar persoonlike in-

drukke wou deel. 

 

Wat my eerste opgeval het, was die baie mense! Byna 800 afgevaardigdes! Dit is meer as dubbel 

die aantal waaraan ek gewoond was in die Noord-Kaap. Tóg was die wyse van vergadering hou 

dieselfde. Klein groepies om tafels wat gereeld tyd gekry het vir kleingroepbespreking en nadenke. 

Die aard van die vergadering was ook eerder dié van ŉ erediens as bloot ’n vergadering. Ons het 

met sang en meditasie geopen en elke aand ook afgesluit met ŉ oordenking en daar was selfs Nag-

maalgeleenthede. 

 

Die missionale verbintenis wat die Sinode reeds in 2007 gemaak het, is die teologiese raamwerk 

waarbinne die vergadering plaasgevind het. Dit beteken dat die Kerk voortdurend haarself afvra 

wat dit beteken om ŉ gestuurde kerk te wees waarin die sturende God betrokke is en werk. 

 

Ek is ook verras met die omvattende werk wat die NG Kerk-familie doen om armoede aan te 

spreek en met die barmhartigheidswerk wat ons doen. Dit het my opgewonde gemaak om na dr. 

David Harrison se voorlegging oor vroeëkinderontwikkeling te luister. Hy het die noodsaaklikheid 

van die ontwikkeling van kinders tussen die ouderdom 0-3 benadruk. Ons eie Junior Akademie kan 

vir baie gemeentes en gemeenskappe ŉ voorbeeld hierin wees. Ons kan vir ons samelewing en die 

wêreld hoop gee deur op die vroegste moontlike geleentheid ons kinders se potensiaal te ontwik-

kel. 

 

Die besluit oor die wysiging van Kerkorde Artikel 1 het heelwat tyd van die vergadering in 

beslag geneem. Dit was vir my goed om te kon sien dat mense se verskillende sieninge gehoor 

word. Daar is met groot simpatie, gebed en erns na die verskillende standpunte geluister  

voordat die Sinode hieroor gestem het. Die Sinode is oortuig dat daar nog heelwat gesprekke 

oor die eenheidsproses en die Belydenis van Belhar moet wees. Dit is ŉ reis waarop die Here 

ons sal moet lei. Dis immers die Gees wat ons sal moet help om versoening, eenheid en  

geregtigheid te beliggaam. 

 

Die tema van die sinode was: Omdat ons die evangelie glo, lewe ons met hoop. Die kerk word uit-

genooi en uitgedaag om getuie te wees van hierdie hoop – daar waar jy werk, speel en woon. Elke 

afgevaardigde het ŉ spekboompie gekry wat as teken van hoop geplant met word in ŉ tuin. Elke 

keer wanneer ek na die boompie kyk, dink ek aan die hoop wat die evangelie vir ons tyd en wêreld 

bied.  

 

Mag ons soos daardie boompies wees en draers van hoop wees op die plekke waar ons geplant is! 

Dolf du Plooÿ 
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Die Seisoen van Menswaardigheid is ŉ inisiatief deur 
die vier susterskerke (VGK, RCA, NGKA en die NG 
Kerk), om ŉ ruimte te skep waarin ons saam ŉ  
verskil kan maak in ons land. In hierdie seisoen word 
daar gefokus op die herstel en bevordering van vier 
waardes, naamlik om alle mense te respekteer, na te 
luister, te omarm en dat ons alle mense sal liefhê. 
 
Die verhale van Jesus in gesprek met mans en vroue, 
is gekies om die waardes van die Seisoen van  
Menswaardigheid te illustreer. Die meesterverhaal vir die Seisoen van  
Menswaardigheid is Jesus wat sy dissipels se voete was.  Saam gee al hierdie 
verhale vir ons inspirerende voorbeelde om na te volg.  Ons het gekies om  
tydens Pinkster 2015 saam oor hierdie Jesus-verhale te na te dink. 
 
Pinkster word tradisioneel in ons kerke gevier as ŉ tyd in die jaar waarin ons die 
uitstorting van die Heilige Gees vier, maar dit is ook ŉ tyd van selfondersoek, 
inkeer en bekering.  Ons land kan nie verander as ons samelewing nie tot  
bekering kom nie. Daarvoor het ons die transformerende krag van die Heilige 
Gees nodig. 
 
Die Pinksterreeks (17-21 Mei) is gehou deur Dolf en Ankia du Plooÿ en Elzanne 
van der Westhuizen.  Elkeen van die predikers het oor een van die vier waardes 
(respekteer, luister, liefhê en omarm) nagedink, teen die agtergrond van die  
verskillende Jesus-verhale (Luk 6:6-11, Mark 5:21-43, Joh 21:15-19 en  
Matt. 8:1-4). 
 
Lidmate is ook elke aand uitgedaag om na te dink oor wat hulle geleer het.  Hoe 
leer die verskillende verhale jou om menswaardig op te tree teenoor ander 
mense?  Daar is ook telkens geleentheid gegee om na te dink aan mense wat jou 
pad gekruis het en wat jou byvoorbeeld omarm het of na jou geluister het en jou 
op dié manier menswaardig hanteer het.  Ons is ook met ŉ uitdaging huistoe: 
om ander se menswaardigheid te herstel, soos Jesus dit gedoen het deur sy lewe 
op aarde. 
 
Dink net hoe sal die wêreld verander as ons almal wat ons pad kruis liefhet, 
omarm, respekteer en na hulle luister, soos Jesus!  

 
Mag ons toelaat dat die Heilige Gees ons hiermee help . . . 

 
Dolf du Plooÿ 
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Twaalf nuwe lidmate lê belydenis van hul geloof af, Twaalf nuwe lidmate lê belydenis van hul geloof af, Twaalf nuwe lidmate lê belydenis van hul geloof af, Twaalf nuwe lidmate lê belydenis van hul geloof af,     

en word in die Gemeente verwelkom. en word in die Gemeente verwelkom. en word in die Gemeente verwelkom. en word in die Gemeente verwelkom.     

 

Hierdie twaalf was egter nie die enigste katkisante wat by ons  

Gemeente gekatkiseer het nie.  Sommige van hul maats wat van ander 

plekke kom, beoog om in hul ouers se tuisgemeentes beltdenis van hul 

geloof af te lê. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

    

    
Van links na regs, agter:Van links na regs, agter:Van links na regs, agter:Van links na regs, agter:      

Carma Botha (Stellenbosch), Joha van Dyk (Kleinzee), Carma Botha (Stellenbosch), Joha van Dyk (Kleinzee), Carma Botha (Stellenbosch), Joha van Dyk (Kleinzee), Carma Botha (Stellenbosch), Joha van Dyk (Kleinzee),     
    Judene Simonis (Stellenbosch), Leila Mostert (Saldanha), Judene Simonis (Stellenbosch), Leila Mostert (Saldanha), Judene Simonis (Stellenbosch), Leila Mostert (Saldanha), Judene Simonis (Stellenbosch), Leila Mostert (Saldanha),     

    Pieter Fourie (Lutzville); Pieter Fourie (Lutzville); Pieter Fourie (Lutzville); Pieter Fourie (Lutzville);     
    VoorVoorVoorVoor: : : :         

    Nadine Human (Gobabis), Heike Fourie (Oranjemund), Nadine Human (Gobabis), Heike Fourie (Oranjemund), Nadine Human (Gobabis), Heike Fourie (Oranjemund), Nadine Human (Gobabis), Heike Fourie (Oranjemund),     
    Andrea du Preez (Kuilsrivier) en Dené van Wyk (Stellenbosch).Andrea du Preez (Kuilsrivier) en Dené van Wyk (Stellenbosch).Andrea du Preez (Kuilsrivier) en Dené van Wyk (Stellenbosch).Andrea du Preez (Kuilsrivier) en Dené van Wyk (Stellenbosch). 
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Bianca du Toit (Stellenbosch), Bianca du Toit (Stellenbosch), Bianca du Toit (Stellenbosch), Bianca du Toit (Stellenbosch),     
Elzahn Matthee (Moorreesburg) en Elzahn Matthee (Moorreesburg) en Elzahn Matthee (Moorreesburg) en Elzahn Matthee (Moorreesburg) en     

Shari Strydom (Windhoek).Shari Strydom (Windhoek).Shari Strydom (Windhoek).Shari Strydom (Windhoek).    

Op 31 Mei het ook hierdie drie belydenis van geloof afgelê:  

 

Die eeste groep van nege jong lidmate het op 3 Mei voor die Ge-
meente belydenis van hul geloof afgelê. Op 24 Mei het nog drie 
gevolg. Omdat die meeste van hulle van ver kom en skooltyd in die 
Stellieskoshuis woon, gee ons aan waar hulle vandaan kom. Dit was 
lekker om ook hulle ouers vir die geleentheid in die Gemeente te ver-
welkom. 
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So skryf Pieter van der Poel  …………..So skryf Pieter van der Poel  …………..So skryf Pieter van der Poel  …………..So skryf Pieter van der Poel  …………..    

    
    

By die onlangse Kerkraadvergadering waar die begroting goedgekeur is, is onder 

ander die volgende uitgelig: 
 

• Die Gemeente is in die geseënde posisie dat hierdie jaar nie vir ’n tekort  

begroot is nie.  Die Gemeente kan homself dus onderhou, maar die  

persentasie besteding na buite is te min in vergelyking met besteding na 

binne (vergoeding, administrasie ensovoorts). 

 

 

• Die uitdaging wat die Bediening Finansies aan die Kerkraad en Gemeente wil 

voorhou, is om die besteding aan en betrokkenheid by behoeftiges, jeug, 

oues van dae, wese, uitreike, sending ensovoorts hierdie jaar aansienlik te 

verhoog.  Dit kan slegs geskied deur bydraes vanuit die gemeente. 

 

 

• Indien daar 100 gemeentelede is wat hierdie jaar bv R400 per maand  

hiervoor kan bydra, sal dit beteken die Gemeente kan naby R500 000 per 

maand vir hierdie doel aanwend.  Sal dit nie wonderlik wees as ons so ’n  

verskil daar buite kan maak nie!  Daar is verskeie behoeftige gemeenskappe 

en gemeentes in ons nabyheid wat swaar trek. 

 

 

Die vraag is tot watter mate ons as ’n gemeente  

ons verantwoordelikheid  

ten opsigte van rentmeesterskap  

nakom en uitleef. 

 

 

Die Bediening Finansies Die Bediening Finansies Die Bediening Finansies Die Bediening Finansies 
het ’n boodskap aan die het ’n boodskap aan die het ’n boodskap aan die het ’n boodskap aan die 
Kerkraad en die Kerkraad en die Kerkraad en die Kerkraad en die     
Gemeente.Gemeente.Gemeente.Gemeente.    
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Waar staan ons nou? 
 

Die Kersmarkkomitee is diep dankbaar dat die seën van die Here so ryklik op 2014 se Kersmark 

gerus het. Ons is ook oorweldig deur die steun wat die Kersmark van ons gemeentelede en van 

die Stellenbosch-gemeenskap in die breë gekry het. In die lig hiervan het ons aan die begin van 

2015 aan die werk gespring om die lesse uit die 2014-ervaring te identifiseer en daaruit te leer. 

So berig Kosie Smit namens die Komitee. 

 

Die komitee het vanjaar al ’n paar keer vergader en die beplanning vir die Kersmark verloop vlot. 

In die breë wil ons graag hou by die resep wat ons glo tans goed werk. Ons is baie dankbaar dat 

ons ongeveer 250 aansoeke van potensiële uitstallers ontvang het. Die keuring het op 8 en 9 Mei 

plaasgevind en ongeveer 180 uitstallers sal uiteindelik gekeur word. Al die aansoekers is van die 

uitslag van die keuringsproses in kennis gestel.  

 

Een van die sake waaraan ons ernstig aandag skenk, is die gladde vloei van ons besoekers verby 

die betaalpunte. Dit is ook vir ons belangrik dat ons uitstallers daagliks deur ’n effektiewe en 

betroubare rekenaarstelsel op hoogte gehou moet word van hulle verkope. Met die oog daarop 

word ’n nuwe rekenaarstelsel vanjaar geïmplementeer. 

 

Ons werk daaraan om soggens ’n ligte ontbyt te voorsien vir die vroeë besoekers aan die mark. 

Ons wil steeds graag ons eie lidmate betrek om toesigbeurte in die uitstalarea waar te neem.  

 

Ons onderhandel met VGK Kylemore en NGK Stellenbosch-Noord oor moontlike maniere waarop 

hulle by die Kersmark betrokke kan raak en ook finansieel daaruit voordeel kan trek. 

 

Ons sal baie graag wil sien dat lidmate van ons gemeente na vore tree om op die komitee te 

dien of om spesifieke take by die Kersmark te behartig. Daarom nooi ons julle vriendelik uit om 

met ds Dolf du Plooÿ, Wendy Theron of met my, Kosie Smit, in verbinding te tree.  Julle getroue 

voorbidding vir wysheid en onderskeidingsvermoë word ook hoog op prys gestel. 
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Na die ontydige afsterwe van Chris Stander is oud-gemeentelid Sam Pellissier genader om 

ons gemeente as argitek by te staan. Sake wat tans aandag moet geniet is die volgende: 

 

1. Die aanbring van ’n kenmerkende inligtingsbord by die kerkeiendom se ingang uit  

Martinsonstraat.  Dit sal saamhang met ’n verbreding van hierdie ingang om die  

bottelnek op te los wat daagliks met die af- en oplaai van kinders by Junior Akademie 

ontstaan. 

 

2. Daar is ’n tekort aan stoorruimte as gevolg van die aard en omvang van die  

kerkkantoor, Jeugbediening, Junior Akademie en Kersmark se aktiwiteite. ’n Aantal  

opsies sal ten opsigte van koste, doelmatigheid en visuele impak ondersoek word. 
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 Susan span uit, maar Margie sal  

voortgaan in die tuin 
 

Aksie Eiendomme moes ook afskeid neem van Susan Groeneveld wat vir 

baie jare ’n ogie op die tuine op ons kerkperseel gehou het en wat vir 

George Arnolds en Wellington Ntongana met die versorging daarvan  

leiding gegee het.  Nadat gemeentelede uitgenooi is, het Margie Potgieter aangebied om 

hierdie rol by Susan oor te neem, en het sy, Sam en Johan Murray, voorsitter van Aksie 

Eiendomme, reeds ’n eerste rondte koppe bymekaar gesit. 

 

 

Afskeid van die Groenevelds 

Susan Groeneveld het nie net ’n groot bydrae gelewer ten opsigte van die tuin nie, 

sy en Jan was vir jare baie aktiewe lidmate van ons Gemeente.  Nou het hulle na 

Paradyskloof Villas verhuis met die gevolg dat, soos hierbo genoem, dit nie meer vir 

Susan moontlik is om gedurende die week aan die tuin by die Gemeentesentrum 

aandag te gee nie. Gelukkig is buurvrou Margie Potgieter bereid om die taak oor te 

neem. Die wyk en bure het onlangs van die Groenevelds afskeid geneem. 

Op die foto staan agter: Dawid Krynauw, Margie Potgieter, Peter Hayward, Danie Kritzinger, 

Truida en Johan Murray; sittende in die middel is Marietjie Kritzinger, Jan en Susan Groeneveld 

met klein Hanna Krynauw op die skoot, en dan Hanna se ma Daleen; voor sit Ben Burger,  

Lucille Mei, Wina Burger, Rolene Louw en Jackie Wiese. 
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Die oggend van Dinsdag, 17 Maart 2015, het sewentien opgewonde 

gemeentelede met ’n gerieflike bussie vanaf die kerkgebou na die  

Kirstenbosch Botaniese Tuin vertrek.  
 

Faan Oosthuizen vertel meer……. 
 

Ons was ontspanne want die meeste het mekaar as inwoners van Simonswyk goed geken. 

Boonop was ons in die veilige hande van ’n vriendelike, hulpvaardige en ervare busbestuurder. 

 

Kirstenbosch Botaniese Tuin lê teen die oostelike hange van Tafelberg en beslaan 35 hektaar. Die 

tuin bestaan uit verskeie kleiner tuine wat die tuiste is van ’n indrukwekkende versameling  

inheemse Suid-Afrikaanse plante. Daar is, onder andere, die kamferboomlaning, die protea-tuin, 

die erica-tuin, die geur-tuin, die medisinale tuin en die strelizia-tuin. 

 

Met die talle wandelpaaie kan besoekers die besondere versameling natuurwoude en  

plantegroei besigtig. Die staproetes verskil ten opsigte van afstand wat wissel van minder as een 

kilometer tot meer as agt kilometers. Die Braille-roete (0,5km) en die Boekenhout-roete (0,65km) 

is baie populêr. Die Braille-roete maak dit moontlik vir blindes en swaksiendes om aan plante te 

ruik en te raak. Aan elke plant is ook ’n Brailleskrif-plaatjie vasgeheg. Siende besoekers word ook 

aangemoedig om hierdie roete te volg om so ’n wyer sintuiglike ervaring as net die  

sigbare te beleef. 
Vervolg….. 

Die deelnemers was, van links na regs, agter: Richeard Stears, Renée Malan en agter haar 

Rina Stears, Nan en Faan Oosthuizen, Rolene Louw, Francis Thomas, Lizette en Steve du 

Plessis, Johan Adendorff en Leonora Watts;  

Voor: Neela Jordaan, Lique steenkamp, Erina de Kock, Loraine Apollis en Lettie Adendorff.  
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Renée Leonora en Lique reg om die dag te geniet. 

Die “boomslang” is iets besonders. Hierdie  

hangbrug is 130 meter lank en kronkel soms  

tot 12 meter bo die grond oor die boomtoppe  

om ’n skilderagtige uitsig oor die tuin en die  

Kaapse Vlakte te bied. Vir sommige lede van  

ons groep was die uurlange rit op die  

sewe-sitplek-golfkar ’n uiters insiggewende  

ervaring. Die gids het sy omvangryke kennis  

van die plante en inheemse diere in die tuin  

ruimhartig met hulle gedeel. 

 

Voor ons huiswaarts gekeer het, het ons  

ingeloer by die boekwinkels, geskenkwinkels  

en die Botaniese Vereniging se konservatorium wat plante huisves wat nie in buitetuine  

gekweek kan word nie. 

 

Wat ons in die kort voormiddag-besoek gesien en verneem het, het van die uitstappie ’n  

belewenis gemaak. Nou weet ons waarom Kirstenbosch Botaniese Tuin deel is van ’n UNESCO-

Wêrelderfenisgebied. Waarom Kirstenbosch al 32 goue medaljes by die Chelsea-blommeskou in 

London gewen het en waarom Kirstenbosch Botaniese Tuin in 2015 bekroon is as die  

Internasionale Tuin van die jaar. 

Die uitstappie is gereël deur die bediening 

Praktiese- en Barmhartigheidsdiens 
Truida Murray die Kerkraadslid gemoeid het die bediening het meer inligting gegee. 

 

Die ander lede is Wina Burger, Cecile Engelbrecht, Lorain Smit, Lique Steenkamp en  

Leonora Watts. 

 

Soos uit bogenoemde opskrif afgelei kan word, is hierdie bediening se taak tweeledig:  

om te help met die tref van praktiese reëlings en om die nood van ander raak te  

sien en in liefde na hulle uit te reik. 

 

Praktiese dinge wat in ’n gemeente gereël moet word, is byvoorbeeld teemaakbeurte vir  

Sondae ná die erediens, tee en verversings met begrafnisse of met spesiale geleenthede  

soos die voorstelling van nuwe lidmate, versorging van die tafeldoeke en Sondae se  

blomme in die kerk, mooimaak van die tafeltjies in die kleinsaal op Sondae, ens.  

 

Dan word daar ook geleenthede geïnisieer soos bv. gemeente-etes of uitstappies waar  

gemeentelede gesellig saam kan verkeer en mekaar beter leer ken.  

( Sien Kirstenbosch-besoek op hierbo.) 

 

Daar word tans gekyk na die moontlikheid van blokke-brei om te help met die voorsien  

van warm komberse vir Huis Ebenhaezer, ’n ouetehuis in Cloetesville waar die plaaslike  

gemeente daar baie betrokke is, maar dit moeilik vind om in alle behoeftes te voorsien.  

 

Gemeentelede word genooi om ook met voorstelle te kom vir moontlike projekte waar  

ons almal kan saamstaan om met die volop wat ons het, vreugde in ander mense se lewens te 

help bring.  

 

Baie dankie aan elke gemeentelid wat behulpsaam is met bogenoemde take. 
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Dis Maart 2015 die sewentiende dag,Dis Maart 2015 die sewentiende dag,Dis Maart 2015 die sewentiende dag,Dis Maart 2015 die sewentiende dag,    

Sewentien mense op die bussie Sewentien mense op die bussie Sewentien mense op die bussie Sewentien mense op die bussie ––––    ’n volle vrag!’n volle vrag!’n volle vrag!’n volle vrag!    
Die Suidoos bedreig ons en sê haar sêDie Suidoos bedreig ons en sê haar sêDie Suidoos bedreig ons en sê haar sêDie Suidoos bedreig ons en sê haar sê    

Sommer vroegoggend al het sy rustig gaan lê.Sommer vroegoggend al het sy rustig gaan lê.Sommer vroegoggend al het sy rustig gaan lê.Sommer vroegoggend al het sy rustig gaan lê.    
    

Dis motors en mense, huisies Dis motors en mense, huisies Dis motors en mense, huisies Dis motors en mense, huisies ----    klein en verval,klein en verval,klein en verval,klein en verval,    
Ons kon nadink oor ons voorregte en seëninge veral.Ons kon nadink oor ons voorregte en seëninge veral.Ons kon nadink oor ons voorregte en seëninge veral.Ons kon nadink oor ons voorregte en seëninge veral.    

Ons kon waarneem en babbel Ons kon waarneem en babbel Ons kon waarneem en babbel Ons kon waarneem en babbel ––––    en heerlik lagen heerlik lagen heerlik lagen heerlik lag    
Daar’s berge en bome en blommeprag.Daar’s berge en bome en blommeprag.Daar’s berge en bome en blommeprag.Daar’s berge en bome en blommeprag.    

    
Ons kon leer dat ouderdom soms ’n bate isOns kon leer dat ouderdom soms ’n bate isOns kon leer dat ouderdom soms ’n bate isOns kon leer dat ouderdom soms ’n bate is    
Veral op ’n Dinsdag as die toegang gratis is.Veral op ’n Dinsdag as die toegang gratis is.Veral op ’n Dinsdag as die toegang gratis is.Veral op ’n Dinsdag as die toegang gratis is.    
Jy kon stap of ry Jy kon stap of ry Jy kon stap of ry Jy kon stap of ry ––––    niemand was verveelniemand was verveelniemand was verveelniemand was verveel    

Truida en haar helpers het alles so pragtig gereëlTruida en haar helpers het alles so pragtig gereëlTruida en haar helpers het alles so pragtig gereëlTruida en haar helpers het alles so pragtig gereël    
    

Ons kom toe by die ‘langslang’ Ons kom toe by die ‘langslang’ Ons kom toe by die ‘langslang’ Ons kom toe by die ‘langslang’ ––––    ’n gemaakte brug’n gemaakte brug’n gemaakte brug’n gemaakte brug    
“Sal ons dit waag “Sal ons dit waag “Sal ons dit waag “Sal ons dit waag ––––    dis so hoog in die lug”?dis so hoog in die lug”?dis so hoog in die lug”?dis so hoog in die lug”?    

Die kennisgewing lees: “Hier is slange oral rond”.Die kennisgewing lees: “Hier is slange oral rond”.Die kennisgewing lees: “Hier is slange oral rond”.Die kennisgewing lees: “Hier is slange oral rond”.    
Toe vergeet ons van die hoogte en jaag vir die grond.Toe vergeet ons van die hoogte en jaag vir die grond.Toe vergeet ons van die hoogte en jaag vir die grond.Toe vergeet ons van die hoogte en jaag vir die grond.    

    
Die dag was só kort en te gou verby,Die dag was só kort en te gou verby,Die dag was só kort en te gou verby,Die dag was só kort en te gou verby,    

Ons Hemelse Vader het ons wonderlik gelei.Ons Hemelse Vader het ons wonderlik gelei.Ons Hemelse Vader het ons wonderlik gelei.Ons Hemelse Vader het ons wonderlik gelei.    
Hy’t ons wonderlik geseën Hy’t ons wonderlik geseën Hy’t ons wonderlik geseën Hy’t ons wonderlik geseën ––––    en almal sê mosen almal sê mosen almal sê mosen almal sê mos    
Dis was ’n onvergeetlike dag in Kirstenbosch!Dis was ’n onvergeetlike dag in Kirstenbosch!Dis was ’n onvergeetlike dag in Kirstenbosch!Dis was ’n onvergeetlike dag in Kirstenbosch!    
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Minjonne Lepen, hul mentor vir uitreike, vertelMinjonne Lepen, hul mentor vir uitreike, vertelMinjonne Lepen, hul mentor vir uitreike, vertelMinjonne Lepen, hul mentor vir uitreike, vertel……….. 
Elke keer wanneer ek so kla oor al my werk en toetse besef ek hoe bevoorreg ek eintlik is. Liewe 

Gemeente, besef ons elke dag hoe belangrik opvoeding is en hoe bevoorreg ons is om die  

toegang en geleentheid tot opvoeding te kan hê? 

 

Op Woensdag 27 Mei het die jeug St Joseph-kleuterskool in Idasvallei gaan besoek. Ons het 

skryfbehoeftes ingesamel en op hierdie dag so bietjie van God se hart gaan deel met die kinders 

en onderwysers. Elke kind het ’n pakkie uitdraai-kryte en pakkie Nik Naks ontvang. Daarby was 

ook nog ’n klomp ander skryfbehoeftes wat ons vir die skool gegee het. Die jeug het baie lekker 

met die kinders gespeel en dit was so lekker om hulle te kon besoek. 

 

Ons wil baie dankie sê aan Elzanne van der Westhuizen ons jeugwerker en di. Dolf en Ankia du 

Plooÿ wat saam met ons gekom het. Baie dankie aan elke persoon wat vir ons skryfbehoeftes 

geskenk het en dankie aan ons Hemelse Vader wat vir ons so seën en ons help om ander mense 

ook te kan help. 

Die uitreikers saam met die kleuters is, staande agter: Anelmi Fourie, Lienke Schmutz,  

Lune van Wyk 

Voor: Mike Engelbrecht, Lene Burger, Anhia Swart en Anina de Villiers.  

Die hele groep is nie op hierdie foto nie.  

Carla Veer en Zanri Breytenbach was ook daar saam met Elzanne, Ankia,  

Dolf en natuurlik ook Minjonne. 

Gereedskap om mee te leer skryfGereedskap om mee te leer skryfGereedskap om mee te leer skryfGereedskap om mee te leer skryf    
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Elzanne verduidelik ……Elzanne verduidelik ……Elzanne verduidelik ……Elzanne verduidelik …… 
 

Vir dié wat dalk gewonder het wie die jongmense op die foto's is: ons  

Gemeente se jeugbediening het groepe waar jongmense kan betrokke raak  

volgens hulle gawes. Een van hierdie groepe is die uitreikgroep.  

Die jongmense wat hier betrokke is, is van ons katkisante, studente  

asook ander jongmense wat nie noodwendig op 'n formele wyse  

by ons gemeente ingeskakel is nie en saamgenooi is deur vriende.  

Ons jeug se uitreikgroep vorm deel van die Gemeente se  

uitreik-bediening en pak hierdie projekte dus  

saam met die Gemeente aan. 
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Die Junior Akademie wil na die Dwarsriver Valley Initiative Die Junior Akademie wil na die Dwarsriver Valley Initiative Die Junior Akademie wil na die Dwarsriver Valley Initiative Die Junior Akademie wil na die Dwarsriver Valley Initiative     
uitreik met boeke en komberseuitreik met boeke en komberseuitreik met boeke en komberseuitreik met boeke en komberse    

 
Ons kinders by die Junior Akademie is só geseënd en bevoorreg, dat ons hulle wil leer dat Ons kinders by die Junior Akademie is só geseënd en bevoorreg, dat ons hulle wil leer dat Ons kinders by die Junior Akademie is só geseënd en bevoorreg, dat ons hulle wil leer dat Ons kinders by die Junior Akademie is só geseënd en bevoorreg, dat ons hulle wil leer dat 
dit nie só is vir almal nie. Daarom doen ons jaarliks twee uitreike. Só skryf René Markgraaff, dit nie só is vir almal nie. Daarom doen ons jaarliks twee uitreike. Só skryf René Markgraaff, dit nie só is vir almal nie. Daarom doen ons jaarliks twee uitreike. Só skryf René Markgraaff, dit nie só is vir almal nie. Daarom doen ons jaarliks twee uitreike. Só skryf René Markgraaff, 
die Akademie se sekretaresse.die Akademie se sekretaresse.die Akademie se sekretaresse.die Akademie se sekretaresse.    
 
In die winter verlede jaar het ons begin met die kospakkieIn die winter verlede jaar het ons begin met die kospakkieIn die winter verlede jaar het ons begin met die kospakkieIn die winter verlede jaar het ons begin met die kospakkie----projek aan Kylemore en ons projek aan Kylemore en ons projek aan Kylemore en ons projek aan Kylemore en ons 
tweede uitreik was kersboksies aan die maatjies van die Imbali Aftercare Centre, ook in tweede uitreik was kersboksies aan die maatjies van die Imbali Aftercare Centre, ook in tweede uitreik was kersboksies aan die maatjies van die Imbali Aftercare Centre, ook in tweede uitreik was kersboksies aan die maatjies van die Imbali Aftercare Centre, ook in 
Kylemore.Kylemore.Kylemore.Kylemore.    
    
Imbali se naam het intussen verander na Dwarsriver Valley Initiative en hulle doen ná Imbali se naam het intussen verander na Dwarsriver Valley Initiative en hulle doen ná Imbali se naam het intussen verander na Dwarsriver Valley Initiative en hulle doen ná Imbali se naam het intussen verander na Dwarsriver Valley Initiative en hulle doen ná 
skool ongelooflike werk met die kinders van Kylemore. Hulle bied ’n veilige hawe vir die skool ongelooflike werk met die kinders van Kylemore. Hulle bied ’n veilige hawe vir die skool ongelooflike werk met die kinders van Kylemore. Hulle bied ’n veilige hawe vir die skool ongelooflike werk met die kinders van Kylemore. Hulle bied ’n veilige hawe vir die 
kinders in Gr R en Gr 1. Onder hulle leiding is die biblioteek by die Laerskool PC kinders in Gr R en Gr 1. Onder hulle leiding is die biblioteek by die Laerskool PC kinders in Gr R en Gr 1. Onder hulle leiding is die biblioteek by die Laerskool PC kinders in Gr R en Gr 1. Onder hulle leiding is die biblioteek by die Laerskool PC     
Petersen, wat ook nou hulle nuwe tuiste is, opgeknap en kan die kinders dit gebruik.Petersen, wat ook nou hulle nuwe tuiste is, opgeknap en kan die kinders dit gebruik.Petersen, wat ook nou hulle nuwe tuiste is, opgeknap en kan die kinders dit gebruik.Petersen, wat ook nou hulle nuwe tuiste is, opgeknap en kan die kinders dit gebruik.    
    
Daarom het ons besluit om met ons eerste uitreik van hierdie jaar hulle te help om die Daarom het ons besluit om met ons eerste uitreik van hierdie jaar hulle te help om die Daarom het ons besluit om met ons eerste uitreik van hierdie jaar hulle te help om die Daarom het ons besluit om met ons eerste uitreik van hierdie jaar hulle te help om die     
biblioteek aan te vul met boeke. Dit kan tweedehandse boeke ook wees, solank dit net biblioteek aan te vul met boeke. Dit kan tweedehandse boeke ook wees, solank dit net biblioteek aan te vul met boeke. Dit kan tweedehandse boeke ook wees, solank dit net biblioteek aan te vul met boeke. Dit kan tweedehandse boeke ook wees, solank dit net 
ouderdomsouderdomsouderdomsouderdoms----gepas is (5jr gepas is (5jr gepas is (5jr gepas is (5jr ----    13jr). Engels of Afrikaans.13jr). Engels of Afrikaans.13jr). Engels of Afrikaans.13jr). Engels of Afrikaans.    
    
Die winter is op ons en ons wil graag vir elke maatjie by die sentrum sy eie kombersie gee Die winter is op ons en ons wil graag vir elke maatjie by die sentrum sy eie kombersie gee Die winter is op ons en ons wil graag vir elke maatjie by die sentrum sy eie kombersie gee Die winter is op ons en ons wil graag vir elke maatjie by die sentrum sy eie kombersie gee 
wat net syne/hare kan wees. Ons vra dus groot asseblief dat ouers van JA hulle harte wat net syne/hare kan wees. Ons vra dus groot asseblief dat ouers van JA hulle harte wat net syne/hare kan wees. Ons vra dus groot asseblief dat ouers van JA hulle harte wat net syne/hare kan wees. Ons vra dus groot asseblief dat ouers van JA hulle harte 
en beursies oopmaak en ’n boek en/of ’n kombers skenk. Ons benodig 65 komberse vir en beursies oopmaak en ’n boek en/of ’n kombers skenk. Ons benodig 65 komberse vir en beursies oopmaak en ’n boek en/of ’n kombers skenk. Ons benodig 65 komberse vir en beursies oopmaak en ’n boek en/of ’n kombers skenk. Ons benodig 65 komberse vir 
die Gr R en Gr 1 maatjies by DVI se nasorg. Gee asseblief ’n kombers wat deur ’n die Gr R en Gr 1 maatjies by DVI se nasorg. Gee asseblief ’n kombers wat deur ’n die Gr R en Gr 1 maatjies by DVI se nasorg. Gee asseblief ’n kombers wat deur ’n die Gr R en Gr 1 maatjies by DVI se nasorg. Gee asseblief ’n kombers wat deur ’n     
seuntjie óf ’n dogtertjie gebruik kan word. Voorstel: Lekker warm “fleecy” (rooi, blou, seuntjie óf ’n dogtertjie gebruik kan word. Voorstel: Lekker warm “fleecy” (rooi, blou, seuntjie óf ’n dogtertjie gebruik kan word. Voorstel: Lekker warm “fleecy” (rooi, blou, seuntjie óf ’n dogtertjie gebruik kan word. Voorstel: Lekker warm “fleecy” (rooi, blou, 
groen . . . net nie pienk of pers nie).groen . . . net nie pienk of pers nie).groen . . . net nie pienk of pers nie).groen . . . net nie pienk of pers nie).    
    
Elke maatjie van JA wat ’n skenking maak, sal in die klassie saam met juffrou ’n Elke maatjie van JA wat ’n skenking maak, sal in die klassie saam met juffrou ’n Elke maatjie van JA wat ’n skenking maak, sal in die klassie saam met juffrou ’n Elke maatjie van JA wat ’n skenking maak, sal in die klassie saam met juffrou ’n     
persoonlike kaartjie maak om te oorhandig saam met sy boekie of kombers. Byvoorbaat persoonlike kaartjie maak om te oorhandig saam met sy boekie of kombers. Byvoorbaat persoonlike kaartjie maak om te oorhandig saam met sy boekie of kombers. Byvoorbaat persoonlike kaartjie maak om te oorhandig saam met sy boekie of kombers. Byvoorbaat 
dankie dat ons kan staatmaak op ons JAdankie dat ons kan staatmaak op ons JAdankie dat ons kan staatmaak op ons JAdankie dat ons kan staatmaak op ons JA----familie. Skenkings kan ingehandig word by die familie. Skenkings kan ingehandig word by die familie. Skenkings kan ingehandig word by die familie. Skenkings kan ingehandig word by die 
klasse teen 26 Junie 2015.klasse teen 26 Junie 2015.klasse teen 26 Junie 2015.klasse teen 26 Junie 2015.    
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Onlangs het Rolene Louw uit haar huis in Provinsielaan 
na Langverwag getrek. Sy skryf....... 

 

Enige verskuiwing, veral vanaf ’n geliefde woonplek van so baie jare, is en bly ’n 

traumatiese ervaring, veral as jy dit alleen moet aanpak. Dit is moeilik om van 

kosbaarhede wat al so lank deel van die huishouding was, afskeid te neem – al 

herinner jy jouself ook gedurig daaraan dat dit wêreldsgoed is. 

 

Ek het met baie emosie en vooroordeel besluit om na die aftreeoord Langverwag te 

verskuif toe daar ’n woonstel vir my beskikbaar was. Al my nagte se wakkerlê was 

só onnodig! Die bestuurder, personeel en inwoners van Langverwag het my 

vriendelik verwelkom by my nuwe tuiste. 

 

Ek het ’n pragtige uitsig vanuit my woonstelvensters. Bedags vorm Simonsberg ’n 

aanskoulike agtergrond vir Uniepark met sy lowergroen bome en struike – ’n 

besondere poskaartprentjie. Saans en snags kyk ek op na die sterbesaaide 

hemeruim. Venus en Jupiter was beide hierdie afgelope maande sigbaar en só 

mooi. 

 

Dikwels neurie ek die eenvoudige Kinderkransliedjie, van my kinderdae, wat só ’n 

groot waarheid bevat: “. . . tel jou seëninge een-vir-een . . . en jy sal verbaas wees 

oor wat God jou skenk.” 

 

My grootste geskenke? Kinders, familie en vriende – aardse engele wat my gehelp 

het om regop te bly en my nog steeds ondersteun. Ek sal maar weer begin neurie “. 

. . so baie seëninge om te tel”. 
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Maar só verduidelik ek aan die man agter die  

glasafskorting wat ek verlang - ’n Gebrabbel kom terug in 

my ore.  

 

"Ek kan jou nie hoor nie, Meneer." 

"Louwamouwowou."  

"Ek hoor nie wat jy sê nie, Meneer!"  

Ek praat al harder, want as ek hom nie hoor nie,  

kan hy my mos ook nie hoor nie. 

"Oulawoujenawo.”  

Nou skree ek, “Ek hoor jou nie, Meneer!”  

        “Oulawoujenou!” 

         Ek herhaal my versoek en ek skreeu, "Meneer . . . "  

           Ek sien meteens hoe 'n horde verbaasde gesigte my aanstaar.  

       Wag maar, julle dag kom ook!  

     Gelukkig kom staan ’n goeie siel nader en kom tolk tussen my en die glasman. 

 

Straatgeraas en winkelgerase doen dieselfde as glasskerms. Ek maak dan sommer asof ek hoor en só loop 

misverstande my agterna.  

 

Tot my liewe kinders my help om in hierdie Stellenbosse toevlugsoord, Langverwag, te “beland”. Hier sit ek 

nou soos ’n queen met ’n skoondogter wat rond hol vir my te doene.  So sit ek die klomp hier om my en 

bekyk.  Dis professore en kokkedore en talente net waar jy kyk.  Bruikbare mense, sou my oupa goedkeurend 

gesê het.  Kyk maar, die liewe vroutjies het hulle broodverdienende mans soveel gedien en bedien, hulle eie 

rûe het vooroor gegroei en só bly staan, en hulle hande net so immer vorentoe vir altyd reg om te help. 

 

Ja toe, stry! Ons ouer geslag mans het hulle láát bedien want dit was die tradisie! Maar mens, het hierdie 

mans darem vir jou mooi maniere! Ai, as Ben so flink opstaan as jy, vroumens, die vertrek binnekom, en 

Alewyn jou met ’n buiging laat vooruitloop, voel jy sommer weer sewentien en mooi en reg vir die wêreld. 

 

Maar ja, ons is ook ’n bedrywige en bruikbare klomp, mankemente en skete en al. Andries wag al van voor vyf 

soggens die koerante by die voordeur in, en loop dan vader Cloete se rondte om hulle oral by die woonstelle 

af te lewer.  

 

Nicolene en Minnie rangskik potte vol blomme vir ons plek. Chris en Marianne maak tuin en plant  

groente en kruie vir die kombuis. Elma kook konfyt, Dalene skilder, Suzanne brei poppe vir hartseer  

Kersfeeskinders en Bettie sien oral raak waar iemand 'n behoefte of nood mag hê en is daar om te help. Julia 

se dogter pak ’n projek vir ons moeilike skuins sypaadjie aan; sy kry klippe en kompos en kunsmis en plante 

van oral vandaan. Kom kyk nou maar wat julle in die lente gaan sien!  

 

Nee, daar is te veel bedrywigheid en goedheid hier, mens kan nie van almal en alles vertel nie.  

 

Mense wat by hulle skete en mankemente verby kyk, wat die kosbare lewe wat die Skepper gegee het geniet 

vir solank dit nog moontlik is. Voordat die wiel in die put val en daar bly lê. 

 

Ek het nog in Bloemfontein  

gewoon, al táámlik oud, 

maar kon nog my ding 

doen, vertel  

Elsa van der Watt........ 



23 

 

Aan die voet van die Hanekam, twaalf myl en dertien hekke met hierdie bergpad langs  

vanaf Patensie, lê die plaas, Melkhoutboom. Vyf-en-sewentig myl met die grondpad langs 

na Port Elizabeth. Dit is die plaas waarop ek, kaalvoet plaaskind, groot geword het; waar ek 

my beslag gekry het: dit is my hartland. 

 

In die populierbos kom twee strome water bymekaar en vloei dan saam as die Elandsrivier 

tot waar dit in Port Elizabeth in die see uitmond.  Die plaashuis was baie lank, met baie ver-

trekke; groot genoeg om een dubbele vertrek aan die Departement van Onderwys te ver-

huur vir ’n skooltjie – dit is waar ek begin skoolgaan het. 

 

Dan was daar ook ’n “buskamer” – dié vertrek is aan die Departement van Vervoer verhuur. 

Die spoorwegbus het elke Maandag en Woensdag van Port Elizabeth tot by ons plaas gery 

en die volgende dag weer terug Port Elizabeth toe. 

 

Saam met die bus het daar altyd die wonder van ’n possak gekom. Ons kinders het dan 

grootoog bygestaan as my ma die possak oopmaak. O, die loutere heerlikheid van wat vir 

jou in daardie possak is! 

 

Later jare toe my pa se gesondheid ingegee het, het my ma ’n onderwyspos in die Robert-

son-distrik aanvaar. Nog later, nadat my pa oorlede is, het my ma weer ’n onderwyspos op 

Melkhoutboom gekry. 

 

Hoe goed onthou ek die slierte padda-eiers wat ons in die rivier opgediep het! Ons het die 

padda-eiers in ’n bottel gegooi, maar dit het op ’n wonderbaarlike manier weer verdwyn – 

ek sien ma se hand in hierdie verdwyning!   

 

Nou is ek hier in die Wes-Kaap in ’n aftreeoord, maar onuitwisbaar het ek hierdie wonder-

like herinneringe uit vervloë jare van kindwees! 

 

Ek is innig dankbaar vir dit wat was, maar veral ook vir die hier en nou. Die Here is oneindig 

goed vir my. My hart juig van dankbaarheid. 
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Ons deel met mekaar....Ons deel met mekaar....Ons deel met mekaar....Ons deel met mekaar....    
 
Ons gesprekke het my geïnspireer, sê Richeard Stears.Ons gesprekke het my geïnspireer, sê Richeard Stears.Ons gesprekke het my geïnspireer, sê Richeard Stears.Ons gesprekke het my geïnspireer, sê Richeard Stears.    
    
’n Kort samevatting van gesprekke met Hennie Heydenrych kort ’n Kort samevatting van gesprekke met Hennie Heydenrych kort ’n Kort samevatting van gesprekke met Hennie Heydenrych kort ’n Kort samevatting van gesprekke met Hennie Heydenrych kort 
vóór hy geval het en ernstig beseer is, tydens sy hospitaalverblyf en vóór hy geval het en ernstig beseer is, tydens sy hospitaalverblyf en vóór hy geval het en ernstig beseer is, tydens sy hospitaalverblyf en vóór hy geval het en ernstig beseer is, tydens sy hospitaalverblyf en 
tuis ná sy ontslag. tuis ná sy ontslag. tuis ná sy ontslag. tuis ná sy ontslag.     
 
Hennie was opgewek en gesond, maar daardie nag is hy hard aarde 
toe gebring: ’n gebreekte skouer en heup en twee opvolgende 
operasies; daarna ’n lang herstelpad – dit is die verhaal. 
 
Gelukkig het Hennie goeie vashouplekke en ankers: ’n lewende 
Vader, ’n dierbare eggenote, liefdevolle kinders, getroue vriende, 
gelowige voorbidders, dokters, verpleegsters . . . 
 
“Natuurlik was ek moedeloos,” sê hy, ”maar ek kon afkyk en oorgee – 
of opkyk en aangaan. Ek het laasgenoemde gekies”. 
 
Hoewel die 32 dae weg van die huis af ’n eensame pad was, was dit 
tóg ook ’n mooi ervaring. Die deernis van die dokters en 
verpleegsters was ’n leerskool. Baie spesiaal! 
 
Die onverwagte aankondiging: “U kan môre huis toe gaan”  
was oorweldigend. Hoekom nie sommer vandag nie? Só gesê, só 
gedaan. 
 
Die rit huis toe was ook besonders, sê hy. “Alles lyk mooier en  
skoner as ooit te vore. ’n Skoonheid wat ek nooit tevore  
opgemerk het nie.  Die bome, die berge, selfs die pad is mooier.  
Dit wat altyd so vanselfsprekend was . . . my vrou, my huis, my 
tuin, ons meubels . . . alles lyk mooier. Die skril gelui van die  
telefoon is sagter . . . die inbellers se stemme is inniger.  
 

Home sweet home!  
 

“Ek weet my Verlossser leef. Aan Hom die eer!”“Ek weet my Verlossser leef. Aan Hom die eer!”“Ek weet my Verlossser leef. Aan Hom die eer!”“Ek weet my Verlossser leef. Aan Hom die eer!”    
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Richeard Stears het weer gaan loer  

in die ou geskrifte van ons Gemeente. 
 

Hy gee vir ons ’n lys van die persone wat sedert die ontstaan van Stellenbosch 

Sentraal die Kerkkantoor beman en bevrou het. 

 

Saakgelastigdes van die begin tot op hede: 

 
Ina Montini (ook as sekretaresse); Ben Pienaar, Lizelle Jordaan, Valery Badenhorst, 

Hendrik Swanepoel, Ingrid Pellisier, Susie Henn en Miemie Koch (voorheen 

sekretaresse). 

 

En hulle was almal sekretaresses (verskoning: sekretarisse! – Red.): 

Ina Montini (ook saakgelastigde), Christine Pienaar (later Valentine), Miemie Koch 

(tans saakgelastigde), Sandri Jonker, Corné Gerber, René Markgraaff en tans 

Wendy Theron wat ook as skriba optree. Greta van der Merwe was lank ’n aflosser. 

 

Oor ’n paar van die oues wil ons graag meer sê: 

  

Ina Montini 

 

Ina was ons gemeente se eerste saakgelastigde-

skriba-sekretaresse, ’n alles-in-een-halfdagpos!  

 

Voorwaar ’n baanbreker en voorslagamptenaar.  

 

Hierdie deeltydse pos is ná ’n paar maande vervang 

met twee voltydse poste, te wete ’n saakgelastigde 

en ’n sekretaresse.  

 

(Haar man was Pat Montini – vir die 

rugbyentoesiaste wat onthou.) 
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Oom Ben Pienaar en Christine Valentine neé Pienaar 

 

Hulle was nie familie nie, maar daar was ’n soort vader-dogter-verhouding tussen 

hulle. 

 

Oom Ben was ’n hoogsgerespekteerde kerkheer, ’n kenner van kerkreg, 

kerkbestuur, kerkleer en kerkorde. Hy het ons gemeente vir vyftien jaar gedien as 

saakgelastigde. 

 

Christine was ons eerste voltydse sekretaresse. Sy en Oom Ben het op dieselfde 

dag die leisels by Ina Montini oorgeneem. Christine het ons gemeente vir twintig 

jaar met groot ywer gedien. Gedurende oom Ben se ernstige siekte moes sy 

dikwels vir weke lank alleen die mas opkom. 

 

En dan spesiaal ook Greta van der Merwe: 

 

Greta was nooit amptelik ’n personeellid van ons gemeente nie, maar moes 

dikwels op kort kennisgewing gaan uithelp. Ons gemeente is steeds groot dank aan 

haar verskuldig. 
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Baie dankie aan die volgende medewerkers:Baie dankie aan die volgende medewerkers:Baie dankie aan die volgende medewerkers:Baie dankie aan die volgende medewerkers:    
 

Hennie Heydenrych  
(Nog aan die herstel, maar reeds aan die werk) 

Ds Dolf du Plooÿ    
Elzanne van der Westhuizen 

Kosie Smit 
Pieter van der Poel 

Johann Murray 
Truida Murray 
Faan Oosthuizen 
Richeard Stears 

Lorain Smit 
Minjonne Lepen 
René Markgraaff 

Rolene Louw 
Elsa van der Watt 

Erina de Kock 
Jeannette Lombard (Skakeling met Langverwag) 

Wendy Theron 
 

Nuusbrief  saamgestel Nuusbrief  saamgestel Nuusbrief  saamgestel Nuusbrief  saamgestel     

deur deur deur deur     

Sasa MalanSasa MalanSasa MalanSasa Malan    

‘n Spesiale dankie aan Sasa Malan wat vir ‘n Spesiale dankie aan Sasa Malan wat vir ‘n Spesiale dankie aan Sasa Malan wat vir ‘n Spesiale dankie aan Sasa Malan wat vir     
Hennie Heydenrych ingestaan het as Hennie Heydenrych ingestaan het as Hennie Heydenrych ingestaan het as Hennie Heydenrych ingestaan het as     

SentraalnuusSentraalnuusSentraalnuusSentraalnuus----redakteur.redakteur.redakteur.redakteur.        

Die volgende uitgawe verskyn DV Augustus 2015.                  
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TEL:    021– 8833850 FAX:  021-8839748 / 0862753502 

E-POS:    kantoor@familiekerk.com 

Webblad:    www.familiekerk.com 

Kantoorure: 07:30—15:30 Maandag—Vrydag 


