
  

 

Sentraal-nuus  

September 2015 

 

Ek het al dikwels gewonder hoeveel WesKapenaars ooit nog die grootse wonderwerk  

raaksien wat elke jaar in die Lente in ons kontrei afspeel.  Ons winters is koud en dikwels 

nat, maar nog voor die winter aangebreek het, het al die bladwisselende bome se blare 

reeds geval en staan die bome soos geraamtes met oënskynlik droë takke wat soos  

spookarms die lug instrek.  Ook op die grond is dit duidelik dat alles in `n winterslaap is.  

Ry mens langs die WesKaap se strandgebied op, raak dit droër en droër tot jy in  

Namakwaland nog net kaal grond sien.  Dis maar net in ons mensgemaakte tuine dat 

daar nog lewe te bemerk is. 

 

En dan skielik een oggend, staan al die bome in ons dorp oortrek met nuwe jong blaartjies 

en selfs op die grond begin alles weer na lewe lyk, selfs die onkruide steek kop uit en as jy 

dan na die WesKus Nasionale Park ry, of tot in Namakwaland, sien jy `n kleurespel op 

daardie selfde kaalgrond wat sommer nou die dag oënskynlik geen lewe gehad het nie.  

Wat `n wonderwerk!  Dis wanneer ek vir myself sê, hoe is dit hoegenaamd moontlik dat 

daar nog mense kan wees wat nie in `n Liefdevolle Hemelse Vader glo nie.  Dis dan  

wanneer mens saam met Dawid in Psalm 8 kan uitroep:  “Here, onse Here, hoe heerlik is u 

Naam op die ganse aarde.   

 

As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en sterre wat U toeberei het,  

wat is die mens dan dat U aan hom dink?” 

 

Ons bid dat dit vir ons  

gemeente ook `n nuwe  

oorweldigende Lente sal 

wees wat ons steeds nader 

aan ons Hemelse Vader en 

aan mekaar sal bring.  Kom 

laat ons die res van die jaar 

wat nog oor is, ten volle aan 

ons  Hemelse Vader wy en 

ons beste doen met uitreike, 

naastediens en om die  

liefdesgebod teenoor ons 

naaste, tenvolle uit te leef. 

 

 

Redaksioneel  

Hennie Heydenrych 
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 Dit is winter.  Dit is nie my gunsteling seisoen nie.  Ek hou Dit is winter.  Dit is nie my gunsteling seisoen nie.  Ek hou Dit is winter.  Dit is nie my gunsteling seisoen nie.  Ek hou Dit is winter.  Dit is nie my gunsteling seisoen nie.  Ek hou 
nie van koudkry nie en ek maak dit duidelik bekend met nie van koudkry nie en ek maak dit duidelik bekend met nie van koudkry nie en ek maak dit duidelik bekend met nie van koudkry nie en ek maak dit duidelik bekend met 
my gekerm gedurende hierdie koue, nat maande van die my gekerm gedurende hierdie koue, nat maande van die my gekerm gedurende hierdie koue, nat maande van die my gekerm gedurende hierdie koue, nat maande van die 
jaar. Stellenbosch se akkerbome staan soos geraamtes langs jaar. Stellenbosch se akkerbome staan soos geraamtes langs jaar. Stellenbosch se akkerbome staan soos geraamtes langs jaar. Stellenbosch se akkerbome staan soos geraamtes langs 
die strate… naak.  Die mooi, rooi, oranje en geel kleure van die strate… naak.  Die mooi, rooi, oranje en geel kleure van die strate… naak.  Die mooi, rooi, oranje en geel kleure van die strate… naak.  Die mooi, rooi, oranje en geel kleure van 
die herfsblare is reeds weke gelede weggewaai.  Iewers lê dit die herfsblare is reeds weke gelede weggewaai.  Iewers lê dit die herfsblare is reeds weke gelede weggewaai.  Iewers lê dit die herfsblare is reeds weke gelede weggewaai.  Iewers lê dit 
op op op op ŉ    komposhoop of dalk buite op ons dorp se ashoop?komposhoop of dalk buite op ons dorp se ashoop?komposhoop of dalk buite op ons dorp se ashoop?komposhoop of dalk buite op ons dorp se ashoop?    
    
My vrou is natuurlik mal oor die winter.  Vir haar is dit ‘n My vrou is natuurlik mal oor die winter.  Vir haar is dit ‘n My vrou is natuurlik mal oor die winter.  Vir haar is dit ‘n My vrou is natuurlik mal oor die winter.  Vir haar is dit ‘n 
tyd van snoesig voor tyd van snoesig voor tyd van snoesig voor tyd van snoesig voor ŉ    kaggel sit, jou hande warm maak kaggel sit, jou hande warm maak kaggel sit, jou hande warm maak kaggel sit, jou hande warm maak 
met met met met ŉ    lekker koppie koffie of om sommer net jou gedagtes lekker koppie koffie of om sommer net jou gedagtes lekker koppie koffie of om sommer net jou gedagtes lekker koppie koffie of om sommer net jou gedagtes 

onder onder onder onder ŉ    kombers met kombers met kombers met kombers met ŉ    boek te verloor. “Jy kan jou warm aantrek as ditboek te verloor. “Jy kan jou warm aantrek as ditboek te verloor. “Jy kan jou warm aantrek as ditboek te verloor. “Jy kan jou warm aantrek as dit    
                                koud is”,  herinner sy my gewoonlik.koud is”,  herinner sy my gewoonlik.koud is”,  herinner sy my gewoonlik.koud is”,  herinner sy my gewoonlik.    
    
En so verskil ons van mekaar.  Die een hou van die winter en die ander se gunsteling En so verskil ons van mekaar.  Die een hou van die winter en die ander se gunsteling En so verskil ons van mekaar.  Die een hou van die winter en die ander se gunsteling En so verskil ons van mekaar.  Die een hou van die winter en die ander se gunsteling 
seisoen is somer.  Dalk is ek net ondankbaar?  My gesprek met Ncebe het my hieraan seisoen is somer.  Dalk is ek net ondankbaar?  My gesprek met Ncebe het my hieraan seisoen is somer.  Dalk is ek net ondankbaar?  My gesprek met Ncebe het my hieraan seisoen is somer.  Dalk is ek net ondankbaar?  My gesprek met Ncebe het my hieraan     
herinner.  Ncebe is die ADT wag wat in die hokkie voor ons motorhuis sit en na elke uur herinner.  Ncebe is die ADT wag wat in die hokkie voor ons motorhuis sit en na elke uur herinner.  Ncebe is die ADT wag wat in die hokkie voor ons motorhuis sit en na elke uur herinner.  Ncebe is die ADT wag wat in die hokkie voor ons motorhuis sit en na elke uur 
met sy fiets die buurt patrolleer.  Hy het die afgelope maand by sy ouers in die Transkei met sy fiets die buurt patrolleer.  Hy het die afgelope maand by sy ouers in die Transkei met sy fiets die buurt patrolleer.  Hy het die afgelope maand by sy ouers in die Transkei met sy fiets die buurt patrolleer.  Hy het die afgelope maand by sy ouers in die Transkei 
gaan kuier.  Toe hy terugkom, moes hy hoor dat hy en sy vrou met hulle twee klein gaan kuier.  Toe hy terugkom, moes hy hoor dat hy en sy vrou met hulle twee klein gaan kuier.  Toe hy terugkom, moes hy hoor dat hy en sy vrou met hulle twee klein gaan kuier.  Toe hy terugkom, moes hy hoor dat hy en sy vrou met hulle twee klein     
kindertjies uit die houthuis in Kayamandi moet trek.  Nou bly hulle tydelik in ‘n kindertjies uit die houthuis in Kayamandi moet trek.  Nou bly hulle tydelik in ‘n kindertjies uit die houthuis in Kayamandi moet trek.  Nou bly hulle tydelik in ‘n kindertjies uit die houthuis in Kayamandi moet trek.  Nou bly hulle tydelik in ‘n     
eenvertrek “hok” op iemand anders se erf.  Hy verduidelik my dat hy oor die volgende eenvertrek “hok” op iemand anders se erf.  Hy verduidelik my dat hy oor die volgende eenvertrek “hok” op iemand anders se erf.  Hy verduidelik my dat hy oor die volgende eenvertrek “hok” op iemand anders se erf.  Hy verduidelik my dat hy oor die volgende 
twee dae, wanneer hy af is, staanplek gaan soek waar hy sy “hok” kan gaan opsit.twee dae, wanneer hy af is, staanplek gaan soek waar hy sy “hok” kan gaan opsit.twee dae, wanneer hy af is, staanplek gaan soek waar hy sy “hok” kan gaan opsit.twee dae, wanneer hy af is, staanplek gaan soek waar hy sy “hok” kan gaan opsit.    
    
Terwyl ek opkyk na die Suiderkruis in die pikgiet nag, vra ek hom of dit koud is in sy Terwyl ek opkyk na die Suiderkruis in die pikgiet nag, vra ek hom of dit koud is in sy Terwyl ek opkyk na die Suiderkruis in die pikgiet nag, vra ek hom of dit koud is in sy Terwyl ek opkyk na die Suiderkruis in die pikgiet nag, vra ek hom of dit koud is in sy 
“huis”.  Hy glimglag wanneer hy my antwoord: “Yes, it is very cold”.  Na ’n rukkie groet “huis”.  Hy glimglag wanneer hy my antwoord: “Yes, it is very cold”.  Na ’n rukkie groet “huis”.  Hy glimglag wanneer hy my antwoord: “Yes, it is very cold”.  Na ’n rukkie groet “huis”.  Hy glimglag wanneer hy my antwoord: “Yes, it is very cold”.  Na ’n rukkie groet 
ek hom en stap terug huistoe.   Ek maak die voordeur toe en gaan sit voor die kaggel, styf ek hom en stap terug huistoe.   Ek maak die voordeur toe en gaan sit voor die kaggel, styf ek hom en stap terug huistoe.   Ek maak die voordeur toe en gaan sit voor die kaggel, styf ek hom en stap terug huistoe.   Ek maak die voordeur toe en gaan sit voor die kaggel, styf 
langs Ankia.  Ek gooi die punt van die kombers oor my bene en neem die eerste warm langs Ankia.  Ek gooi die punt van die kombers oor my bene en neem die eerste warm langs Ankia.  Ek gooi die punt van die kombers oor my bene en neem die eerste warm langs Ankia.  Ek gooi die punt van die kombers oor my bene en neem die eerste warm 
sluk van my koppie koffie.sluk van my koppie koffie.sluk van my koppie koffie.sluk van my koppie koffie.    
    
Ek dink weer by myself hoe min ek regtig van die winter hou. Later daardie aand sal ek Ek dink weer by myself hoe min ek regtig van die winter hou. Later daardie aand sal ek Ek dink weer by myself hoe min ek regtig van die winter hou. Later daardie aand sal ek Ek dink weer by myself hoe min ek regtig van die winter hou. Later daardie aand sal ek 
die elektriese kombers afsit omdat ek te warm kry en dan dink aan Ncebe wat my altyd die elektriese kombers afsit omdat ek te warm kry en dan dink aan Ncebe wat my altyd die elektriese kombers afsit omdat ek te warm kry en dan dink aan Ncebe wat my altyd die elektriese kombers afsit omdat ek te warm kry en dan dink aan Ncebe wat my altyd 
met ’n glimlag antwoord wanneer ek hom vra hoe dit gaan met ’n glimlag antwoord wanneer ek hom vra hoe dit gaan met ’n glimlag antwoord wanneer ek hom vra hoe dit gaan met ’n glimlag antwoord wanneer ek hom vra hoe dit gaan ––––    “I am fine pastor!”“I am fine pastor!”“I am fine pastor!”“I am fine pastor!”    
    
Ek het by Ncebe geleer dat ek ook in die winter, veral wanneer dit koud en nat is, baie Ek het by Ncebe geleer dat ek ook in die winter, veral wanneer dit koud en nat is, baie Ek het by Ncebe geleer dat ek ook in die winter, veral wanneer dit koud en nat is, baie Ek het by Ncebe geleer dat ek ook in die winter, veral wanneer dit koud en nat is, baie 
meer het om voor dankbaar te wees as dit waaroor ek kla.  Hoe gaan die woorde van die ou meer het om voor dankbaar te wees as dit waaroor ek kla.  Hoe gaan die woorde van die ou meer het om voor dankbaar te wees as dit waaroor ek kla.  Hoe gaan die woorde van die ou meer het om voor dankbaar te wees as dit waaroor ek kla.  Hoe gaan die woorde van die ou 
Halleluja liedjie nou weer? Tel jou seëninge, tel hulle een vir een, seëninge jou deur God Halleluja liedjie nou weer? Tel jou seëninge, tel hulle een vir een, seëninge jou deur God Halleluja liedjie nou weer? Tel jou seëninge, tel hulle een vir een, seëninge jou deur God Halleluja liedjie nou weer? Tel jou seëninge, tel hulle een vir een, seëninge jou deur God 
geskenk! Tel hul almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou geskenk! Tel hul almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou geskenk! Tel hul almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou geskenk! Tel hul almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou 
skenk!skenk!skenk!skenk!    

                                        
Ds Dolf du PlooÿDs Dolf du PlooÿDs Dolf du PlooÿDs Dolf du Plooÿ    

    
    

Uit die H
art... 
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     Oud kollegas van Laerskool Stellbosch het as’t ware vir `n reünie 

        byeengekom.  Die geleentheid?  Heleen se neëntigste verjaardag  

      (6 Julie) is op 25 Junie by haar woonstel in Simonswyk gevier. 

 

Dit was nie alleen `n pragtige geleentheid vir Heleen nie, maar vir almal van ons was dit so  

aangenaam om mekaar weer te sien – party so lank as twee dekades gelede.  Die  

oud-skoolhoof, Koos van Schoor, het `n heildronk ingestel en ons het saamgestem dat  

Heleen, `n ou-kollega en vriendin is van wie ons so baie geleer het. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Heleen, op haar unieke verteltrant, het van haar mooi herinneringe met ons gedeel. Onder  

andere dié mooi staaltjie:  Haar std 1 – klas (graad 3)  het elkeen `n koekie, lekkers en  

vrugtesap van `n klasmaatjie wat verjaar het, ontvang.  Die eetgoed is op elkeen se lessenaar 

uitgepak.  `n Handjie het in die lug opgegaan:  “Juffrou, moet ons nie eers bid voor ons eet 

nie?”  `n Ander stemmetjie het hardop geantwoord:  “Wat wou! `n Mens bid nie vir koek nie!”  

Heleen het verduidelik dat mens vir enigiets kan bid en haar woorde opgevolg met `n gebed 

om dankie te sê vir die voorreg om `n maatjie se verjaardag so feestelik te kan vier. 

 

Toe die klas verdaag, het `n dogtertjie langs haar kom staan: “Juffrou, kan ek maar bid dat  

Juffrou bietjie maerder word?”   

 

Juffrou het haar bes gedoen om vir `n paar weke te let op haar verkeerde eetgewoontes.  

Weke later, spesiaal aangetrek in `n strepiesrok, het die klein snippie haar verseker dat sy kan 

sien juffrou het gewig verloor. 

 

So is humoristiese staaltjies oor-en-weer vertel.  Kort-kort het skaterlag weerklink.  `n Baie 

skraler Heleen as twee dekades gelede, het die verversings, maar veral die geselskap baie 

geniet. 

Heleen du Bois luister met waardering terwyl Koos van Schoor 

`n heildronk op haar geseënde lang lewe instel. 
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Dit was `n besondere bymekaarkom vir `n waardige en geliefde oud-kollegga.  Die rede 

vir haar blymoedigheid?  Sy het self die vraag beantwoord: “Ek word gedra deur my 

geloof en dankbaarheid vir my wonderlike kinders, kleinkinders en baie vriende.  Groot 

genade!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is vir oud-kolleggas, oud-leerlinge, gemeentelede en vriende  

`n besondere voorreg om Heleen geluk te wens met haar neëntigste verjaardag! 
        Teks: Rolene Louw 

Fotos: Johan Jacobs 

Oom Naas Greeff se afsterweOom Naas Greeff se afsterweOom Naas Greeff se afsterweOom Naas Greeff se afsterwe    
 
Oom Naas Greeff, ons gemeente se oudste lidmaat en staatmaker, is oorlede.  
Hy was byna 97jaar oud.  Ons eer sy nagedagtgenis en dra mooi herinneringe 
van hom met ons saam.  In lewe was hy in alle opsigte `n heer en `n held.  Hy 
was altyd so netjies en vriendelik.  As leier het hy uitgetroon in ons kerkdiens.  
Sy bydraes as voorsitter van o.m. Die Uitreike asook Finansies kan kwalik  
onder woorde gebring word.  Die vergrote kerksaal van Kaya Mandi het onder 
sy leiding tot stand gekom. 

 
Oom Naas was `n reus in eie reg.  Ons sal hom baie mis. 

 
Ons opregte meegevoel met hul families.  Ons treur as kerkfamilie saam met julle. 

Inligting verskaf deur Richeard Stears 
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SOPKOMBUIS PROJEK IN KYLEMORE 

Soos bekend in ons gemeente, is ons betrokkenheid by die sopkombuis  in  

Kykemore al oor die jare `n gevestigde uitreikprojek.  Die sopkombuis word deur 

die VGK kerk in Kylemore bestuur en as gevolg van beperkte fondse benodig vir 

die aankoop van bestanddele vir die sop, is hulle aangewese op ondersteuning van  ek-

sterne instansies.  Soos ons gemeente betrokke is, is daar ook ander kerke in Kylemore wat 

‘n pot sop hier en daar verskaf.  `n Groot werkersmag in Kylemore is seisoenswerkers op 

wingerd- en vrugteplase en vanaf middel Junie tot middel September het hulle nie `n in-

komste nie.  Vir hulle word  daar dan eenkeer per week `n broodjie en beker sop bedien.  

Die totale aantal  mense is om en by die vierhonderd.  Die sop word elke Donderdagaand 

om 18h00  by die gemeenskapsaal  bedien. 

 

Daar is twee opsies ondersoek naamlik om sop fisies by ons  

gemeentelede te laat maak en die sop per voertuig oor te neem.  Of 

die gemeente verskaf die bestanddele vir die maak van die sop wat 

dan op die laaste Dinsdagaand in Kylemore afgelewer word vir verspreiding na die huise 

waar die sop gemaak word.  Daar word tussen vyftien en twintig groot potte sop gemaak.  

Daar is toe besluit dat ons gemeente die bestanddele sal voorsien soos benodig en die 

fondse kom uit ons gemeente se begroting onder die Bediening Uitreike. Sien fotos 1 en 2. 

 

Foto 1 

 Die bestanddele wat aangekoop 

word nl. Uie ,wortels, boontjies,  

droe ertjies, sop mengsel,  

stampmielies. 

Vooraf 

Ons betrokkenheid 

Foto 2 

 Brode wat aangekoop is. 
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Die potte sop word op ‘n lang tafel geplaas en die twee snytjies brood word in ‘n 

plastiese sakkie toegemaak.  Die mense word in verskillende rye opgelyn met die  

kindertjies in spesifieke rye .  Sien foto 3. 

Voordat met die uitgee van die kos begin 

word, is dit nogal `n taak op sy eie om 

almal tot bedaring te bring sodat die 

geestelike sy plek kan kry .  `n Dominee 

of Pastoor is dan aan die woord om `n 

dankseggings- gebed te doen en `n paar 

sinne te praat oor hoop en die liefde van Christus wat o.a. in die sop weerspieël word.  

Sien foto 4. 

 

Behalwe die gebed en paar  

sinne voor die aanvang van  

die bediening van die sop, 

vind daar geen verdere  

gesprekvoering met die  

mense plaas nie.   

           Sodra hulle hul sop en 

           brood het, verkas hulle. 

Foto 3 

Die bedienings groepe van die verskillende 

kerke wat betrokke is, hanteer dan die uitgee 

van brood en skep van die sop. 

Foto 4. 

Die skep van die sop vind dan plaas waarna 

elkeen sy koers kry of ‘n gaping sien om vir 

die tweede keer n draai by die sop potte te 

maak.  Sien foto 5. 

Foto 5 

Uitreik geleenthede wat die 

sopkombuis bied. 

Sopaand 
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Indien gemeentelede voel hul wil betrokke raak, kan hulle bv. `n geestelike gesprek met 

mense tydens die sopaand voer.  Moontlik deur die uitgee van geestelike literatuur,  

byvoorbeeld.  Daar is reeeds `n begin gemaak met die uitgee van n boekie “Hoe kan ek 

gered word”.  Ons hoef net te saai, die Heilige Gees sal laat groei. 

 

As gemeentelede voel hulle wil bydra tot die gee van bestanddele, is dit meer as 

welkom .  Die kerk is die versamel punt. 

 

As gemeentelede voel hulle wil graag ‘n pot of twee sop maak, is hulle meer as welkom.   

 

Indien hulle dit nie self wil gaan bedien by Kylemore nie, skakel met kerkkantoor vir 

transport reëlings. 

 

 

 

Ons gemeente se betrokkenheid by die Kylemore sopkkombuis is ‘n voorreg en `n gebaar 

van omgee vir minder bevoorregtes. 

 

Met voortgesette voorbidding vir die geestelike omsien na die mense wat van die 

sopkombuis gebruik maak, sal ons verstom staan oor die werking van die Heilige Gees.  

 

Elkeen word uitgenooi om per geleentheid die sopaand mee te maak.  Kom skep sop, gee 

brood of wees net deel van die atmosfeer. 

       

 

 

 

 

 

Inligting verskaf deur Joubert Swanepoel 

 

Opsomming 
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Die afgelope weke is daar fluks gebrei aan ’Vierkante vir Komberse’, ‘n projek van ons  

gemeente, om vir Huis Ebenhaeser se bejaardes van ‘n lekker warm kniekombersie te 

voorsien. Ook om op hierdie manier te sê dat ons omgee.  Mettertyd het ‘n paar van die 

dames van Huis Ebenhaeser ook betrokke geraak en is daar ‘n ‘saambrei-en-kuier’  

oggend by die tehuis gereël.  

 

 
 

Selfs al is hierdie tannie 

heeltemaal blind, het sy 

ywerig meegedoen aan die 

breiprojek. 

Lidmate van  

Stellenbosch Sentraal-

gemeente brei en kuier 

saam met die inwoners 

van Huis Ebanhaeser in 

Cloetesville 

Inligting verskaf deur Truida Murray 

nms. Praktiese-en-Barmhartigheidsbediening. 

Die breiblokke vir kombersies word op 

 die tafel uitgepak 
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Die jaarlikse gemeente-ete wat op Sondag 16 Augustus plaasgevind het, was soos elke 

jaar `n spesiale geleentheid waar gemeentelede met `n lekker bord kos, meer ontspanne 

met mekaar kon saamkuier.  Ons kokke verdien net die hoogste lof.  Die ete is deur  

sowat 60 gaste bygewoon.  Daar was `n wins van R 1 500 wat by Praktiese –en Barmhar-

tigheids-bediening se begroting bygevoeg sal word en  waarvan die aanwending op die 

September-vergadering besluit sal word. 

 

`n Spesiale dankie aan al die helpers vir die kosvoorbereiding tot by die kinders vir die  

inskep van, en bediening 

van die poeding.  Die 

kinders het ook fluks gehelp 

met die afdek. 

 

Ons sê ook baie dankie aan 

die jonge Mortie Viljoen vir 

die tafelgebed en aan ons 

jong fotograaf, Braam van 

der Westhuizen vir die mooi 

fotos.  

 

Ds Dolf verwelkom lidmate by 

die gemeente-ete 

Lidmate in `n gesellige luim 

Gemeente-ete 
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Die tafels was gelaai met heerlikheid 

Ook die kinders het  

fluks gehelp met  

die inskep van  

die poeding 

 

Nou kry ons darem ook `n kans 

om vir ons kos in te skep 

Fotos: Braam vd Westhuizen 

Inligting: Truida Murray 
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Dramaties 2015: My Fairytale 

Die span hard aan die werk om die 
magiese woud waarin  

My Fairytale  
afspeel ‘n werklikheid te maak. 

Dramaties 2015 is al ‘n jaarlikse instelling in Sentraal-gemeente en My Fairytale 
was die vyfde toneelstuk wat oor só ‘n week opgevoer is. Dramaties is gebore uit die 

jeugbediening en alhoewel dit grotendeels bygewoon word deur tieners, is dit die 

jeug se bediening aan almal. 

 

Die toneelstuk bestaan elke jaar uit vyf bedrywe wat oor vyf aande opgevoer word, 

maar Dramaties is meer as net ‘n toneelstuk – elke aand is ‘n erediens waar God die 

eer kry deur musiek, drama sowel as die verkondigde Woord. Dit is ‘n besonderse 

bediening om van deel te wees en is elke jaar ‘n groot seën vir dié wat bywoon sowel 

as dié wat hard werk voor en agter die skerms om dit te laat gebeur! 

 

Al ons dank aan God vir die geskenk wat Dramaties 2015 was aan elkeen wat deel 

gehad het daaraan. 
 

Ons akteurs in aksie op die verhoog deur die week 
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Die verhoog wat  

voor ons eerste  

opvoering in spanning 

wag  vir die aand  

om te begin. 
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Elzanne van der Westhuizen 
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Personeel van Junior Akademie 

het op Saterdag 4 Julie  opleiding 

ontvang van `n  kliniese sielkundige, 

Corné Waldeck oor  

“The circle of Trust”.   

Dis ‘n groot voorreg vir ons om 

sulke kundige mense te kan  

inkry om ons hande te versterk.    

Ons het ook die personeel  

van Aitsa! Nasorg genooi  

om die oggend saam  

met ons personeel  

te kom geniet.  

Daar was ook ‘n paar  

ouers wat ingeskakel  

het by die opleiding 
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Ons kon ook uitreik na Aitsa Nasorg in Kylemore    

Met die hulp van die gemeentelede kon Junior Akademie meer as 70 komberse 

en 96 boeke skenk aan die Aitsa! Nasorg in Kylemore. 
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 Inligting verskaf deur René Markgraaff 

  

 

6 Augustus 2015 

 

Beste Ouers en leerlinge van Junior Akademie 

 

Boeke en kombersie uitreik 

 

Baie dankie vir die 96 boekies en oor die 70 kombersies wat julle aan 

ons kinders geskenk het!  Dit was vir ons ‘n absolute voorreg om die 

kombersies aan die kinders te kon uitdeel en hulle dankbaarheid en 

vreugde het almal se harte geraak.  

 

Ons hoop dat die paar fototjies wat ons hiermee saamstuur, sal wys hoe 

opgewonde almal was.  Dit was so kosbaar om te sien hoe ‘n kombersie, 

nie net ‘n lyfie nie, maar ook ‘n hart kan warm maak. 

 

Die bydrae tot ons biblioteek word ook geweldig waardeer.  Waar ons 

begin het met ‘n klein rakkie vol boeke, begin dit al hoe meer soos ‘n 

biblioteek lyk.  Met hulp en leiding van die ATKV bied ons ook nou ‘n 

program aan waar opgeleide assistente lees ondersteuning aan ons kinders 

gee. Dit is vir ons belangrik om ‘n liefde vir lees en boeke by ons kinders 

te kweek. 

 

Ons is opreg dankbaar vir julle omgee, uitreik en ondersteuning.  Dit 

maak ‘n daadwerklike verskil.   

 

Kontak ons gerus indien  u enige vrae, idees of voorstelle vir die Nasorg 

het. 

 

 

Beste wense 

 

 

Judy-Anne van Zyl 
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       Wonderwerke en groot genade met hospitaalbediening 

 

Na my aftrede het ek myself geroepe gevoel om hospitaalbediening te doen.  Ek het kennis  

gemaak met die maatskaplike werker en een van haar kollegas.  Hulle het die moontlikhede 

ondersoek en die voorsiening van klere aan arm pasiënte as `n geskikte projek voorgestel.   

Babakleertjies sou voorrang geniet. 

 

So het ek deel geword van die span en die aangeleentheid met die aksie “Uitreike” van ons  

gemeente bespreek.  Die reaksie was oorweldigend positief en genoegsame fondse is beskikbaar 

gestel.  `n Klein kamertjie met rakke en hangers is by die hospitaal ingerig. 

Dit was Wonderwerk no 1 

 

Onverwags het `n dame opgedaag met `n sak vol surplus wol.  Sy het nie geweet wat om  

daarmee te doen nie.  Ek het gesê: “Ek weet!” en iemand het vir ons begin brei.  Sy brei nog 

steeds vir die projek.  (Nuwe wol is ook intussen aangekoop.)  Die breisteke was aansteeklik, en 

verskeie dames het aangesluit.  Tientalle kledingstukkies is afgelewer. 

 

Dit is reeds diep in die winter van 2015.  Ons weet daar is ook ander noodoproepe, maar die  

hospitaalprojek taan en ons is diep bekommerd.  My ongeloof is met `n enkele telefoonoproep 

beskaam.  Iemand bring uit die buiteland `n massa kinderkleertjies saam.  Ek het my hande  

saamgeslaan in pure verwondering en diepe dankbaarheid!  So lyk ware omgee vir koue  

kinderlyfies!! 

Wonderwerk no 3 

 

Verrassings!! . . . en nogmaals vererassings!!  Ons telefoon het gelui:  “Meneer, die Liewe Heer 

het dit op my hart gelê om vir koue kindertjies warm kleertjies te brei.  Kan ek dit vir jou bring? 

Wonderwerk no 4 

 

Ekself het niks bygedra nie, . . . was hoogstens `n geringe skakeltjie . . . en roem saam met Paulus 

oor my swakhede.  2 Kor 11: 30 en 2 Kor 12: 5. 

`n Besonder mooi  

kleurvolle wit  

kombersie en  

pragtige  

kinderkleertjies is  

onverwags  

deur  

omgee-weldoeners  

geskenk. 

Wonderwerk no 2   

Richeard Stears 
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       Ons Blommedoedies verras ons elke Sondag met  

      `n pragtige ruiker.  Baie dames het al al mooi  

      bydraes gelewer, maar dit sal tog gepas wees om 

        enkele voorlopers spesiaal te noem 

 

 

     

 

    Tannie Alta Greeff het vir baie jare blomme uit haar spogtuin  

   voorsien.  Jossie van Schoor se kunstige hande was duidelik herkenbaar.   

   Tannie Berrie Pretorius het vir jare lank `n weekliks ruiker geskenk.   

   Susan Groeneveld het groot bydraes gelewer.  Greta van der Merwe was 

        altyd beskikbaar om te help.   

 

    Flowers Western  

    Cape het ruikers  

        teen kosprys  

     verskaf .   

 

   Tans hou Yvonne Blake  

     en 

    Reneé van der Merwe  

   die vase aan die blom,  

 

   . . . .selfs dooie blomme  

   blom weer in hulle hande. 
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Hier is nog `n paar van Reneé en Yvonne se besondere skeppings. 

Teks: Richeard  Stears 

Fotos: Miemie Koch 
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1959 Stellenbosch-Sentraal (No 1) stig af van Moedergemeente Stellenbosch op  

8 Februarie 1959; en ontvang as bruidskat die kerkgebou met 2 300 sitplekke op die 

H/V Victoria- en Ryneveldstraat.   

 

1960   Koop Erfurthuis aan vir gebruik as sondagskoollokale en vergaderings. 

 

1973   Koop erf aan in Uniepark vir pastorie en `n gemeentesentrum – veral met die oog 

op sondagskoolklasse. 

 

1978   Stellenbosch-Sentraal hou elke Sondag ses eredienste.  `n Diens in die Kerkgebou, `n 

diens in Erfurthuis gemik op die jeug, een in die Gemeentesentrum,  plus twee 

aanddienste, een in die Kerkgebou en een in  die Gemeentesentrum. 

 

1981  Die CSV ontbind en studente word voortaan binne die gemeentelike strukture   

bearbei. 

 

1983   Twee wyksgemeentes  ontstaan, een vir die gevestigde lidmate en een vir studente 

binne die gemeente. 

  

1984   Die Moeder- en Sentraalgemeentes  besluit gesamentlik dat alle studente voortaan 

onder Sentraalgemeente moet sorteer. 

 

 

`n Kort opsomming van Stellenbosch-Sentraal Gemeente 
se ontstaan en geskiedenis die afgelope 30 jaar 
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1985  Die gevestigde lidmate (1150) doen aansoek om afstigting.  Negehonderd-nege-en-  

  veertig (949)  lidmate het gestem en 60% (710 lidmate) was ten gunste van  

  afstigting.   (Die studentelidmate was 4849 en die Kerkraad 221 lede sterk). 

 

          Die Studente Kerkraad verkies om as Studentekerk bekend te staan – gevolglik kon 

die afgestigte gemeente haar ou naam Stellenbosch-Sentraal behou.  Al ses leraars 

kon in hul pastorieë  aanbly – nadat 2 leraars na die nuwe gemeente beroep is.  Die 

gemeentesentrum, plus die twee pastorieë in Unielaan 3 en Provinsielaan 35 sou die 

eiendom van die nuwe gemeente word.  (Provinsielaan 35 is intussen verkoop aan 

Moedergemeente.)  Die Hoof-kerkgebou en Erfurthuis sou gesamentlik aan albei  

gemeentes behoort.  Uitgawes sou gelykop verdeel word. 

 

1989  Erfurthuis word aan die museum verkoop; die Khaya word op die kerkgronde  

opgerig. 

 

1990   Die Jeugkamer (koffiekroeg) word by die Gemeentesentrum opgerig. 

 

2003   Stellenbosch-Sentraal staak alle aktiwiteite by die kerkgebou in Ryneveldstraat. 

 

2004   Die Jeugkamer word in `n kleuterskooltjie omskep. 

 

2006 Stellenbosch-Sentraal verkoop haar belange by die “Groot Kerkgebou” aan  

Moedergemeente.  (Hierdie gebou is in 1927 deur Moedergemeente opgerig met die 

oog op die groeiende aantal studente.) 

 

         `n Slotopmerking oor die samewerking, al dan nie, tussen die twee gemeentes.  Die ou 

gesegde lui: “Kan twee vroue in een kombuis saamwerk?”  Kan twee gemeentes, en 

veral as die een meestal uit baie jong mense bestaan  en die ander uit senior lidmate 

saamwerk?  Die Studentekerk wou onder andere die preekstoel uit die kerkgebou op 

die h/v Victoria- en Ryneveldstraat verwyder en `n verhoog oprig en kolligte  

aanbring.  Hierdie versoek het groot onmin tussen die twee gemeentes veroorsaak.  

Die Studentegemeente wou selfs `n sokkiejol in die Khaya reël.    Hierdie versoeke 

was nie vir die meeste van die gevestigde gemeentelede aanvaarbaar nie.  `n Kerk 

met `n konsert-atmosfeer het duidelik onderstreep dat die twee gemeentes “voeling 

met mekaar verloor het”.  Afstigting was onafwendbaar. 

 

          DV sal met die volgende en laaste uitgawe van Sentraalnuus vir 2015, oor die  

bedieninge gedurende die afgelope 30 jaar gerapporteer word. 

 

2009  Die Junior Akademie (J.A.)  word gestig. 

       

 

 

 
Inligting veskaf deur Richeard Stears 
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Leierouderlinge en –diakens. 
 
Stellenbosch-Sentraal Gemeente was nog altyd met voorslag leiers geseën – veral 

ook in ons kerkraad.  Ons gee in hierdie uitgawe van Sentraalnuus spesiaal aandag 

aan ons Hoofouderlige en Leierdiakens van die afgelope 30 jaar.  (Die benaming is 

intussen verander na Leierouderling en –diaken.) 

 

Leierskap op hierdie terreine is seker van die ondankbaarste take denkbaar.  Hulle 

moet die stampe en stote van alle kante af hanteer.  Hulle mede kerkraadslede 

stoot van onder af en die gemeentelede kan soms baie ongeduldig raak as resultate 

nie spoedig verkry word nie. 

 

As Leierouderlinge het die volgende persone gedien: 

 

Broers Ben Pienaar, Piet Celliers, Koos van Schoor, Kobus Mei, Hennie van Zyl en 

Kosie  Smit.  Ook van ons susters het as leier-ouderling gedien, byv Hannelie  

Swanepoel wat heel eerste die verantwoordelikheid moes opneem asook suster 

Madelie van Coller.   

 

Br Kosie Smit, ons huidige Leier-ouderling, is ook die eerste ouderling wat as  

voorsitter van die Kerkraad optree. 

 

Ons Leierdiakens was die volgende persone.  Broers Sunley Uys, Coenie Vermeulen 

en De Wet Strauss.  Susters: Greta van der Merwe (Greta was ook die  

langsdienende leierdiaken en diaken van ons gemeente), Marie Mostert, Annaleen 

Geldenhuys, Cecile van der Poel en broer Christo Becker. 

 

Skrywer vra innig verskoning indien enigeen se naam per abuis weggelaat is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inligting verskaf deur Richeard Stears 
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 Die kerkkantoor Die kerkkantoor Die kerkkantoor Die kerkkantoor     

groet vir Miemiegroet vir Miemiegroet vir Miemiegroet vir Miemie    

Na bykans ’n dekade se diens by StellenboschNa bykans ’n dekade se diens by StellenboschNa bykans ’n dekade se diens by StellenboschNa bykans ’n dekade se diens by Stellenbosch----Sentraal Sentraal Sentraal Sentraal 

gemeente, verruil Miemie Koch die bedrywige gemeente, verruil Miemie Koch die bedrywige gemeente, verruil Miemie Koch die bedrywige gemeente, verruil Miemie Koch die bedrywige     

kerkkantoor vir die rustigheid van hulle huis tussen kerkkantoor vir die rustigheid van hulle huis tussen kerkkantoor vir die rustigheid van hulle huis tussen kerkkantoor vir die rustigheid van hulle huis tussen 

die wingerde. Miemie het as sekretaresse by die gemeente begin werk die wingerde. Miemie het as sekretaresse by die gemeente begin werk die wingerde. Miemie het as sekretaresse by die gemeente begin werk die wingerde. Miemie het as sekretaresse by die gemeente begin werk 

en later het die taak van kassier haar verantwoordelikheid geword. en later het die taak van kassier haar verantwoordelikheid geword. en later het die taak van kassier haar verantwoordelikheid geword. en later het die taak van kassier haar verantwoordelikheid geword. 

Miemie het haar werk met groot trots en deeglikheid gedoen.Miemie het haar werk met groot trots en deeglikheid gedoen.Miemie het haar werk met groot trots en deeglikheid gedoen.Miemie het haar werk met groot trots en deeglikheid gedoen.    

    

Miemie sal deur die personeel en lidmate onthou word as Miemie sal deur die personeel en lidmate onthou word as Miemie sal deur die personeel en lidmate onthou word as Miemie sal deur die personeel en lidmate onthou word as     

iemand wat altyd vriendelik was en met deernis na alle mense iemand wat altyd vriendelik was en met deernis na alle mense iemand wat altyd vriendelik was en met deernis na alle mense iemand wat altyd vriendelik was en met deernis na alle mense     

geluister het. Met haar wysheid het sy ook dikwels met sagte woorde geluister het. Met haar wysheid het sy ook dikwels met sagte woorde geluister het. Met haar wysheid het sy ook dikwels met sagte woorde geluister het. Met haar wysheid het sy ook dikwels met sagte woorde 

die personeel bemoedig.die personeel bemoedig.die personeel bemoedig.die personeel bemoedig.    

    

Dit is met groot waardering dat ons vir Miemie dankie sê vir al haar Dit is met groot waardering dat ons vir Miemie dankie sê vir al haar Dit is met groot waardering dat ons vir Miemie dankie sê vir al haar Dit is met groot waardering dat ons vir Miemie dankie sê vir al haar 

harde werk en toewyding deur die jare. Ons bid haar die Here se seën harde werk en toewyding deur die jare. Ons bid haar die Here se seën harde werk en toewyding deur die jare. Ons bid haar die Here se seën harde werk en toewyding deur die jare. Ons bid haar die Here se seën 

toe op die nuwe hoofstuk wat voorlê. toe op die nuwe hoofstuk wat voorlê. toe op die nuwe hoofstuk wat voorlê. toe op die nuwe hoofstuk wat voorlê.     

    

Dankie vir alles wat jy gedoen en beteken het vir Dankie vir alles wat jy gedoen en beteken het vir Dankie vir alles wat jy gedoen en beteken het vir Dankie vir alles wat jy gedoen en beteken het vir     

die gemeente en die personeel.die gemeente en die personeel.die gemeente en die personeel.die gemeente en die personeel.    

    

    

Dolf du Plooÿ 
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Dit was pas na die Anglo Boere-oorlog. My oupa Frans kom uit die veld en roep al van ver af, uitasem 
en uitgelate van blydskap, “Annie, Annie my vrou, waar is jy? My beeste kom terug, hoor jy my, hulle 
kom terug! Kan jy dit glo? Stadig, een-een en in groepies, maar hulle kóm!”  
 
Die rooi Afrikanerbeeste was wild en met daardie weglêhorings, gevaarlik. Oupa het hulle mos nog 
nooit ‘n ploeg laat trek nie, want ‘n ploeëry sou die westelike sandgrond in ‘n woestyn verander. Geen 
Engelsman sou naby die beeste kon waag nie, en nou kom hulle terug. Oupa juig, “Annie my vrou, 
besef jy? Die Here gee vir ons met hierdie beeste ‘n nuwe begin, ‘n nuwe begin! Kom laat ons hom 
dank.” 
 
Ellie, my ma, pas nege, die skrik en afgryslikheid van die oorlog nog swaar op haar gemoed, bid en 
sing saam, ernstig soos ‘n klein oumensie. Sy besluit sy gaan eendag vir die Here wat so goed is vir 
hulle, werk. Die begeerte word sterker, maar toe die tyd aanbreek dat sy vir hoër opleiding as  
maatskaplike werker moet gaan, is daar nie geld nie. Haar pa is banger vir skuld as vir die duiwel. Hy 
sit voet neer, “Ek maak nie skuld nie. ‘n Meisiemens het nie geleerdheid nodig nie, haar plek is in die 
huis.”  
 
Mooipraat en soebat help nie, trane ook nie. Haar pa en die Here het besluit en die antwoord is NEE. 
Sy huil, sy stamp haar teleurstelling in woedende improvisasies op die klavier uit. Haar wysies word 
algaande kalmer, maar droewiger. Sy speel vir die wind en sand en die kameeldoringbome voor die 
venster.   
 
“Christoffel wil jou hê en hy het ‘n groot plaas sonder skuld,” berispe haar pa.  
“Hy kan oor niks anders as bloutong en bosluise snater nie, Pa.” 
“Chris Bóffel,” smaal Annie. 
 
Op ‘n dag kom ‘n ander Jongman by haar pa aanklop vir weiding vir sy pa se beeste. Dit blyk dat hy ‘n 
sendeling uit Noord-Rhodesië is wat met sy verlof by sy ouers in die Unie is. 
 
“’n Sendeling?” snak Ellie opgetoë, “‘n Sendeling daar ver uit Midde- Afrika?” Sy gloei van  
belangstelling. Sy wip soos ‘n kwikstertjie op en af om gasvryheid te betoon en sy wil meer weet van 
die asemrowende werk wat hy doen. Hy kan sy oë ook nie van die dartelende meisie af hou nie. Die 
twee jongmense trek mekaar soos magnete aan, opgetoë in hulle jeugdige verwagtings, maar hy 
moet terug na die Sendingveld. Hulle stuur boodskappies vir mekaar op seleloïde kaartjies met  
geëmbosseerde blommetjies in kleure daarop, en lang briewe gaan heen en weer oor die stadige  
langafstandpos.  My liefste skryf hy, Ek sit hier in my eensame hut en kyk na die maan, en ek weet dat 
jy, daar ver, na dieselfde maan kyk, en dan is my verlange na jou ondraaglik.” 
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“Nee, nee,” roep pa Frans ontsteld. “Annie vrou, jy moet hierdie ding stopsit. Ellie is kapabel en vaar die 
grammadoelas in agter die vent aan. Wat weet sy van die wilde diere, die verswelgende hitte en dodelike 
siektes van die Trope. Daar kan nog kannibale ook wees.  Nee, nee, ek sal haar nie  
tóélaat nie!”  
    
“Ellie is mondig, Frans. Jy kan haar nie keer nie.” 
Hy slaat ‘n sambokhou op die tafel dat die teegoed rittel. Hy loop met geknypte lippe op die werf uit om te 
kalmeer. Hy sal haar taktvol nader, sy moet luister.  Maar Ellie haal die wind uit sy seile. “Pa, dis ‘n  
wonderwerk van die Here dat Hy hierdie man na my toe gestuur het. Ek verstaan nou  
uiteindelik waarom maatskaplike werk my ontsê is.  Dit is omdat die Here sendingwerk vir my  
gebêre het.” 
 
Frans, gelowige man, sit woordeloos en die Vader bo, lag vir hom omdat hy sy dogter se lewe wou reël.  
 
Christoffel kom plant sy groot arrogante voete wyd uitmekaar voor haar neer. ”Gaan jy jouwragtag jou 
lewe met die maergat mannetjie wegsmyt? Wat kan hy jou bied? Net armoede en swaarkry.”   “En ‘n  
rykdom van blydskap en vervulling,” sê sy vir die man wat glad nie verstaan waarvan sy praat nie. 
 
Met Danie se volgende verlof vyf jaar later, trou hulle, en Frans neem hulle met sy perdekar stasie toe. 
Wanneer die trein wegstoom, kyk Ellie terug na haar pa wat hand in die lug nog staan en waai. Hy  
verdwyn in ‘n rookwolk agter die geboue in en skielik besef sy hoe drasties die afskeid is. Die trane loop. 
Danie troos. 
 
“Ek kan nog nie glo dat jy vir my waar geword het nie,” sê hy later. “Ek is so bly. So bly!”   As getroude 
paar kry hulle ‘n pastorie by Nzazu Sendingpos. Die stoep is breed en hoog opgebou en ommuur vir 
beskerming teen roofdiere, en rondom word die gras gesny en afgebrand om slange en ongediertes weg 
te hou. 
 
Danie maak tuin en Ellie juig oor die pampoen, mielies, tamaties en patats en papajas en piesangs wat 
hulle weldra sal hê. “Wat vir ons sal oorbly as die miere en die ape daarmee klaar is,” waarsku hy. Hy 
haal heuning uit die veldneste en sy val in sy arms van vreugde. “Lékker, lékker, en genoeg vir bottels 
vol,” juig sy. “Tel jou seëninge.” Sy sing en die voëls in die bome sing saam. Sy is  
oorlopens toe vol hemelhoë ideale oor lig bring in donker Afrika. Haar kop is in die wolke.  
 

“My lief, dit gaan nie vir jou maklik wees nie,” keer hy bekommerd maar sy laat haar nie demp nie. 

Slange, skerpioene, giftige insekte is oral. ‘n Slang val uit die boom waar Danie staan en preek. Dis ‘n  
gegil en pandemonium, en sy gemeente uitmekaargespat. Hy buk in die hoenderhok in om te kyk hoekom 
die hoenders so tekere gaan, en byna vas teen ‘n slang wat aan ‘n balk van die dak af hang. Die goed 
dring in die huis in. Sy hoor kliekgeluide in die eetkamer en dit is ‘n slang wat daar tussen die teekoppies 
op die buffet rondbeweeg. Danie dam hom met die geweer by dat die splinters spat. “My vrou word bang,” 
verskoon hy die vernielskoot aan ‘n mede-sendeling wat kom kyk hoe dit gaan. 
 
“Moenie bang op my laai nie, my man. Ek skrik vir niks.”   Sy weet nie. Sy weet nóg nie wat nog op haar 
wag nie.   Wanneer Danie vir sy bekeerlinge doop- en katkisasielesse aanbied, hou sy vir die vrouens  
biduur op die pastoriestoep. Hy vertaal haar boodskappies in hulle taal, Tjichewa, ‘n dialek van Nyanja, 
waarin hy vlot is. Hy vertaal en sy skryf woord vir woord neer. Sy het ‘n prekie oor sonde en berou, maar 
Danie sê hierdie mense sal daar niks van verstaan nie, sy sal by hulle kultuur en denkwyses moet  
aansluit om verstaan te word. Sy raak moedeloos. “Hoe kan ek? Ek ken nie hulle taal en  
kultuur nie, en nou vat jy nog my gereedskap ook weg,” kla sy, maar sy sal nie opgee nie. Danie sal moet 
help, sy sal leer! 



26 

 

Die vrouens kom uit alle rigtings aan, gretig om te hoor wat die wit vrou van anderland, kom vertel. 
Hulle bly nie weg nie, hulle kom, al moet ‘n geslagte hoender of vlakvark op die kop saamkom sodat 
dit nie gesteel word nie, hulle kóm. Sy spartel met die vreemde taal maar hulle lag nie vir haar 
uitspraak en krom sinne nie, hulle luister met mensliewende hoflikheid. Sy weet nie of iets wat sy 
probeer sê regtig tot hulle deurdring nie. Sy voel ontoereikend. Wanneer sy die biduur afsluit, bly sy 
alleen agter terwyl die vrouens gemeensaam en al geselsende, wegstap. Sy kyk hulle agterna, die 
half-naakte figure, enkele van hulle met rompies van gestampte bas. Dit is vrouens soos sy, maar 

ook totaal anders. Sy staan uitgesluit, ‘n alleenvreemdeling.  

 

Snags worstel sy in haar gedagte met die taal en die vreemdhede. Danie haal rustig asem, hy 
slaap. Sy luister na die veraf naggeluide, die takbreek van ‘n olifant, die gekef van wilde honde in 
die donker bosse. Sy is swanger en sy het niemand om haar onsekerhede en vrese mee te deel 
nie. Danie, ja, maar wat sal ‘n mansmens tog daarvan kan weet? Sy verlang huis toe. Sy staar  
bedags oor die wye land en rante heen na die suide waar haar mense oneindig ver, ‘n lewe ly 
waaraan sy nou geen deel het nie. 
 
Wanneer dit tyd is vir die bevalling, kom suster Geertje Riphagen die hele ent pad van Matzimoyo 
af op haar ‘liefe’ donkie met die naam Frits, terwyl Danie, hande agter die rug, paaie ooptrap van 
angs en spanning. ‘n Ewigheid later roep sy met die baba in haar hande uitbundig, “Een fraaie 
kleine meidje!”  
 
Hulle verruil die fietse waarmee hulle tot sover gery het vir ‘n donkiekar, sodat die baba, klein Anna, 
in ‘n mandjie kan saam. Ellie is verbaas oor hoe groot en lewendig die donkies van hierdie wêreld 
is. Hulle draf fluks. As die inboorlinge hulle gewaar, roep hulle oor afstande heen dat die wit baba 
op pad is, en tou dan agter die donkiekar aan om die snaakse ding, ‘n wit baba, te sien en oor haar 
te kraai en lag.  
Dit was na so ‘n dag en hulle al naby die huis, dat ‘n kappietjie van die kar af val. Ellie vat die leisels 
sodat Danie dit kan optel. Of ‘n skaduwee agter die donkies se oogklappe vir hulle soos ‘n leeu  
gelyk het, of wat gebeur het, sal niemand ooit weet nie. Hulle skrik en ruk vorentoe en neem die 
loop. Baba Anna trek met ‘n boog deur die lug en af grond toe. Danie staan een radelose oomblik 
verstard tussen sy Ellie, wat in die donkievaart aan die leisels hang, en klein Anna wat sonder 
beweging of geluid, soos dood op die grond lê. Hy sak langs die baba neer. “Vader in die hemel,” 
bid hy desperaat. Skielik ruk die liggaampie soos klein Anna na asem snak en sy trek los met ‘n 
woedende geskreeu. Ellie kom aangehardloop. Hulle is eweveel geskok. Ongediertes, slange, maar 
dit het hulle nie verwag nie. Hulle waak daardie aand nagdeur. Eers die volgende môre besluit hulle 
dat dit darem lyk asof daar nie skade is nie. Hulle dank die Here op hulle knieë en vra opnuut 
beskerming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsa van der Watt 

(Lees in die volgende uitgawe verder oor  

die lewe  van hierdie jong sendelingsvrou 
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       MERRIMANLAANMERRIMANLAANMERRIMANLAANMERRIMANLAAN    
 Die motors ry, die motors vaar 

           op teen die berg – 

hoogop, tot daar 

waar wolke waak 

in eindelose, stille vaart. 

 

Geen pad, geen kaart 

in stilte daar 

waar wolke onbedag 

hul skadu’s maak. 

 

 

STELLENBOSCH 
Berge en bome en die rivier 

hier om my heen, 

en, naglank, 

winterreën. 

 

Maar altyd 

wind, wind, wind 

hier waar ek, onbedag 

myself weer vind – 

waar ek my ookal wend – 

en tog, uiteindelik, 

is al’s so oorbekend 

SWART IS DIE NAGSWART IS DIE NAGSWART IS DIE NAGSWART IS DIE NAG    
Swart is die nag 

geen ster, geen maan 

hoe moet ek tog 

my pad hier baan? 

Stil is die nag, 

So stil verskuil  - 

Net krieke kriek 

en, veraf, huil ‘n uil.  

 

Die Digter van Langverwag 

DRIE NATUURGEDIGTE  
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Bydraes van lidmate 
 
Blymoedig en vrolik ten spyte van . . . . 

 

Ons het op die plaas Pontdrift aan die Limpoporivier gewoon.  Boy `n jong swartman, 

was `n gereelde besoeker uit Botswana.  Hy was seker die blymoedigste maar ook die 

mees misvormde mens wat ek nog ooit geken het.  Sy rug was so erg verkrom dat sy 

smal skouers amper aan sy heupe geraak het en sy groot kop was diep tussen sy skouers 

ingetrek sodat hy gesukkel het om voor hom te kyk.  Sy lang maer arms en bene, was  

letterlik net vel en been met erg verdikte elmboë en –knieë sodat dit behoorlik soos  

knopkieries gelyk het.   

 

Arme ou Boy kon nie loop nie, . . . erger nog, hy kon nie eers staan nie.  Hy het op sy 

boude vorentoe geskuifel met sy knieë langs sy ore en sy arms wat heeltyd in die rondte 

roei en sy bene en voete sykante toe.  Dit het behoorlik gelyk soos `n reuse spinnekop 

wat oor die aarde skarrel.  Dat Boy deur sy mense toegelaat was om groot te word, en 

hoegenaamd volwassenheid kon bereik met so `n mismaakte liggaampie, is `n 

raaisel.  Hoekom ek sê toegelaat was, is omdat ek onthou dat in my kleintyd tweelinge 

en gebreklike babas deur die swartmense as bose tekens beskou was en die Sangomas 

die ouers aangesê het om die wanskape kinders dood te maak en minstens een van die 

tweelingbabas. 

 

Boy het `n baie slim donkie gehad waarmee hy 

oor die weg gekom het.  Ek het Boy se  

donkie nooit self hoor praat nie, maar ek is  

seker hy kon.  Minstens kon hy alles verstaan 

wat Boy met hom gepraat het.  Ek het soms 

gedink die donkie moes uit die bloedlyn van 

Bileam se donkie gekom het.  Boy het sy don-

kie altyd met `n langerige riem gekniehalter 

sodat hy nog redelik maklik kon beweeg, maar 

die donkie was slim genoeg om nooit te ver 

van Boy af te wei nie.   

 

As Boy wou verder ry, het hy net `n skerp fluit gegee en dan het die donkie dadelik nader  

gekom en iewers langs `n boom, of `n muur of `n heining gaan staan sodat Boy makliker 

op hom kon klouter.  En dit was werklik klouter.  Boy het die donkie met die een hand 

aan die maanhare op die skof beetgekry terwyl hy homself begin optrek.  Terselfdertyd 

het hy met sy ander hand en sy voete teen die boom, of wat ook al, vasgetrap en so  

aanhou spook tot hy op die donkie se skof gesit het.  Eintlik half vooroor gesit-lê 

het.  Met sy hande het hy dan verbete aan die maanhare vasgeklou en met sy bene 

weerskante van die donkie se nek vasgedruk.  Hy het die donkie beheer deur bloot met 

hom te praat en deur met `n druk van die voet teen die nek gestuur.  Dit was eintlik so `n 

hartseer gesig om te aanskou.   
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Ek het my altyd verwonder aan die geduld en oënskynlike liefde en deernis van die ou 

vaal donkietjie teenoor sy mensevriend.  Ai, was hy nie dalk `n regstreekse afstammeling 

van die donkie, `n jong hingsvul, waarop Christus Jerusalem binne gery het nie?    

 

 

Of Boy baie pyn verduur het weet ek nie.  As dit so was, het hy dit uitstekend weggesteek, 

want hy was altyd opgewek.  Ek dink dit was sy blymoedigheid wat hom aan die gang ge-

hou het.  Een laat wintersmiddag het Ma hom op die werf gewaar en hom kombuis toe 

geroep om vir hom kos te gee.  Ou Boy het op sy kenmerkende spinnekop-manier 

aangeskuifel met `n stofwolk om hom en hom op die kliptrap by die kombuisdeur tuisge-

maak waar Ma vir hom `n bord kos gegee het en bietjie met hom gesêls het.  Ma het 

later nag gesê en die kombuisdeur toegemaak. 

 

Soos Ma se gewoonte was, was sy die volgende oggend ook weer vroeg op en het sy 

kombuistoe gegaan om die houtstoof aan die lewe te stook.  Terwyl sy in die kombuis 

doenig was, het sy iemand die vrolikste deuntjie hoor fluit en omgekyk om te sien wie van 

die huismense dan ook so vroeg op was.  Daar was niemand nie. Maar sy hoor weer die 

gefluit en besef toe dit kom van buite af.  Toe sy die kombuisdeur oopmaak, het ou Boy 

steeds op die koue kliptrap gesit waar hy die koue wintersnag in sy verflenterde klere  

deurgebring het.  Ma het more gesê en eers binnetoe geskarrel om gou haar trane te 

gaan afvee, voordat sy terug is kombuis toe om vir ou Boy `n warm beker soet koffie en 

beskuit te gee. 

 

Wat uiteindelik van ou Boy geword het weet ek nie, maar dit weet ek, hier was `n mens 

wat by sy eie swaar en mismaaktheid verby gekyk het en die lewe met vrolikheid en  

blymoedigheid geniet het. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hennie Heydenrych 
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       Oor presies 3 maande is dit weer ons  
        Kersmark.  Met die keuringsproses agter die  
     rug is ons besig, om nadat die 
vloerplan noukerig uitgewerk is, vir elke uitstaller ‘n 
staanplek te kies.  Ons staan weer eens verstom 
voor die kreatiwiteit wat mense aan die dag lê in 
die maak van hulle produkte.  Ons het hierdie jaar 

155  uitstallers wat ‘n wye verskeidenheid  
produkte vir ons gaan kom aanbied.   Iets nuuts 
wat ons die jaar beplan, is om ook as gemeente ‘n 
Gawetafel te hê.  Ons lidmate is talentvol en het 
baie gawes, maar vervaardig dalk nie op groot skaal artikels nie.  Daarom wil 
ons graag lidmate aanmoedig om die gawes wat 
hulle het te beoefen en die artikels kan dan op die 

Gawetafel geplaas 
word om verkoop te 
word.  As jy meer 
hieroor wil uitvind  
kontak asb vir  
Wendy by die  

Kerkkantoor.  Dit is vir ons as gemeente ‘n voorreg 
om die Kersmark te kan aanbied en ons hele  
gemeenskap te nooi om by ons te kom kuier.   

Verlede jaar se Kersmark het dit ook vir ons moontlik gemaak om ons  
gemeenskap te kan dien op verskillende maniere.  Ons is diep dankbaar!   

   

 
Ankia du Plooÿ 
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Op Sondag 23 Augustus het die Sentraal dames van alle  

ouderdomme saam gekuier, geëet, gelag, tee gedrink en  

gebid. Dit was ‘n heerlike oggend waar ons moeite gedoen 

het om mekaar beter te leer ken en ons sien baie uit na die 

volgende geleentheid waar ons so sal saamkom om ons  

vrou-wees te vier! 

Elzanne van der Westhuizen 



32 

 

 
Dankie!Dankie!Dankie!Dankie!    

 

Baie dankie aan die volgende medewerkers 
 

Ds Dolf du Plooÿ 
Ankia du Plooÿ 

Elzanne van der Westhuizen 
Rolene Louw 
Johan Jacobs 

Joubert Swanepoel 
Truida Murray 
René Markgraaff 
Richeard Stears 
Miemie Koch 

Elsa van der Watt 
Jeanette Lombard 

 
‘n Spesiale dankie aan Wendy Theron vir die  keurige 

afronding van die nuusbrief. 
 

Die volgende uitgawe verskyn DV vroeg in Desember 2015 
 

Nuusbrief saamgestel deur Hennie Heydenrych 


