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Redaksioneel
Paasfees is so `n besondere tyd in die kerklike jaar. Ek het van my kleintyd af probleme gehad
om die terme “Paasfees” en “Goeie Vrydag” te verstaan. Veral “Goeie Vrydag”.

.

Net die gedagte aan al die afgryslikhede wat met Jesus gebeur het, maak dit so moeilik om die
terme “fees” en “goeie” daarmee te assosieer. Die verraad deur een van sy eie dissipels. Die res
wat Hom verlaat het toe Hy hulle ondersteuning die nodigste gehad het. Die vals aanklagte
teen Hom. Die verhoor wat deur die Joodse skare gekaap is. Die bespotting met `n doringkroon, vernedering, geselslae. Die oorlewering aan die gepeupel om gekruisig te word. Die
afgryslike, wrede kruisdood. En die heel ergste, . . . deur sy Vader, . . sy God verlaat! Hoe kan
dit “Goeie Vrydag” genoem word? Die dag toe die mens, op die mees onmenslike wyse teen
God, sy Skepper, opgestaan het. “Kruisig hom! Kruisig hom!”
Hoe kan ons dit “Goeie Vrydag” noem? Omdat Hy in ons plek gesterf het en ons die oordeel en
afgryslike straf wat ons toegekom het, vrygespring het? Moet ons dit nie liewer
“Dankbaarheids-Vrydag” noem nie. Of “Genade-Vrydag”? Dis vir my al of daar so `n ontsaglike
groot stuk selfsug in die term “Goeie Vrydag” opgesluit lê.
Met Paas”fees” is dit ietwat anders. Hoewel die hele tyd tussen verhoor, kruisiging en opstanding `n onbeskryflike groot hartseer ingehou het, was dit `n groot verligting dat Jesus, nadat Hy
die verskriklike foltering deurgegaan het en die hoogste prys om ons
onthalwe betaal het, wel weer opgestaan het om ons met
onuitspreeklike liefde in die Hemel in te wag.
Inplaas van “Opstandings-Sondag” sou ons dit ook “Jubel-Sondag” kon noem.
Mag ons gemeente die komende Paasfees en veral “Goeie” Vrydag
met die nodige respek en dankbaarheid vier.

Hennie Heydenrych

Gemeente-inligting op die agterblad

As jy op niemand leun nie
en niks van iemand vra nie,
hoef niemand jou te steun nie;
hoef niemand jou te dra nie.
Dis tog so eenvoudig:
Dis jy, alleenlik jy;
en die groter sorge gaan vanself verby.
Niks om te verhaal nie;
net die vrede bly;
niks om te betaal nie…
en skielik is jy vry
Die woordkunstenaar en liedjieskrywer, Koos du Plessis, se woorde van Skielik is jy vry, het
my weer die afgelope tyd aan die dink. Dit het my laat dink aan kerkwees, individualisme,
geloof en sekularisasie. Van duisende kansels en verhoë word daar Sondae “verlossing” en
“bevryding” verkondig. Mense het ŉ behoefte om herinner te word dat hulle vry is. Die kruis
maak vry. Die Skrif herinner ons daaraan. Jou doop herinner jou daaraan. Die nagmaal wat
ons so saam gebruik, herinner jou daaraan. Die tyd in die kerklike jaar kom herinner ons weer
daaraan.
In ons mansbybelstudiegroep volg ons die 7 Weke aan tafel met Jesus materiaal. Dit is
dieselfde tekste wat ons in Lydenstyd en die eredienste gebruik. Ons groepie mans (of dalk
moet ek bysê “in samewerking met hulle vrouens”) doen baie moeite met die Bybelstudiebyeenkomste. Elke byeenkoms neem die vorm aan van ŉ ete by die tafel. Dis nie ŉ oordadige
etery nie. Bloot net ŉ broodjie met smeergoed en ŉ sap. Ons vier ons saamwees met mekaar
en Jesus aan tafel, so om die lees en verdieping in die Bybelgedeeltes.
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By die begin van een só ‘n geleentheid neem ek ŉ broodjie, smeer die botter en konfyt en
neem ŉ hap. Dis eers toe ek die halwe broodjie in my hand sien, dat ek besef “ek het
mos besluit om van brood te vas in hierdie Lydenstyd!” En skielik voel ek skuldig. Ek het
gefaal… ek het oortree!

Oom Faan, Kristo, Johann, Kosie – afwesig Oom Hennie… ek neem die foto!)

Aswoensdag is die begin van Lydenstyd – die 7 weke op pad na Goeie Vrydag en Paasfees. Dit is in hierdie tyd dat gelowiges tradisioneel ook dan kies om te vas. Ek het al in
die verlede van koffie, Facebook, sjokolade en koeldrank gevas. Hierdie jaar het ek en
Ankia besluit ons vas van brood en lekkers. Die doel van vas (Matteus 6:16-21) is om jou
te help om te fokus op Christus se lyding. Die prys wat Hy betaal het. Om te vas, gaan
dus nie oor jóú nie. Dit gaan oor God en hoe jy nader en dieper in Hom groei in hierdie
tyd.
Met die halwe broodjie in my hand, word ek herinner aan die betekenis van vas. En soos
ek om my kyk na die Bybelstudiemaats, wat om die tafel sit en gesels en saam eet in die
teenwoordigheid van die brood en die druiwesap en die Skrif en die Gees, besef ek dat
ek besig is om saam met hulle nagmaal te vier. Ons is saam in God se teenwoordigheid
en praat en dink na oor die skuld wat Hy van ons skouers kom aftel het met sy dood. Hy
het wette en reëls wat soos kettings om mense se nekke gehang het kom afbreek. Ook
vir my… en skielik is ek vry!
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Ds Dolf du Plooÿ

Gemeenteprojek vir 2016:
GELUKSOORD,
Tehuis vir Verswakte Bejaardes
Tarrentaallaan, Stellenbosch, 7600

Geluksoord bied huisvesting aan ongeveer 77 bejaardes en ons het
dit goed gedink om vanjaar as gemeente betrokke te wees en te kyk
hoe en waar ons kan help.
In ‘n gesprek met die hoof van Geluksoord was dit duidelik dat
daar behoeftes is waarin hulle begroting nie kan voorsien nie
onder andere tafeldoeke vir eettafels, gordyne, ensovoorts.
Op persoonlike vlak is daar ook inwoners wat werklik behoeftig is en
wat nie self kan voorsiening maak vir items soos lyfroom, iets
lekker om te eet, ensovoorts nie.
Op 9 April is Geluksoord se opedag en verdere inligting sal gegee
word oor hoe ons daar kan behulpsaam wees met onder andere
die poedingtafel waarvoor Rina Stears ons deelname sal koordineer.
Kom ons dra ook die personeel en inwoners in ons gebede aan
die Here op en vra sy leiding oor hoe Hy ons wil gebruik om aan
sy liefde gestalte te gee.
Truida Murray
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Inligting verskaf deur Piet Walters
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BELYDENIS VAN GELOOF
7 Februarie 2016

Jana en Annique
by die doopfont

Op Sondag 7 Februarie het Jana Beukes en Annique van Eeden voor die gemeente
belydenis van geloof afgelê. Dit was `n besondere geleentheid waaraan ook hulle ouers en
geliefdes deelgeneem het. Ds Dolf het die rol van ouers vanaf `n baba se geboorte en die
doopplegtigheid tot by belydenisaflegging en daarna tot in hul kinders se volwasse lewe, op
`n besondere wyse uitgewys.

Annique van Eeden en Jana Beukes
Met hulle ouers en geliefdes

Hennie Heydenrych
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Jeugweek 2016 (7-10 Februarie)
Dit was weer eens vir ons as Jeugbediening ‘n groot
voorreg om NG Moederkerk se jaarlikse Jeugweek by
te woon in 2016!
Die tema van hierdie jaar was “DIY Kingdom” en het
die tieners geleer en geïnspireer om op ‘n daaglikse,
praktiese manier die Koninkryk van God te bou.
Vanaf die Sondagaand tot die Woensdagaand het
Stellenbosch-Sentraal Jeug se tieners gereeld
bygewoon (en dit was nie net vir die heerlike
springmielies en sap nie)!
Die Dinsdagaand was ons mentors verras oor die 23
tieners wat vanaf Huis du Preez saam gestap het tot
by die Hofmeyrsaal.
Die sprekers het bekendes van die #Imagine
jeugbeweging ingesluit en het harte geraak met
getuienisse oor genadige oorlewings, verstommende
stories oor bendegeskiedenis en hartroerende
uitsprake oor sending in die vervolgde kerk.
Ons kan met eerlikheid erken dat dit ‘n uitstekende jeugweek was wat beslis harte verander
en lewens geraak het!
‘n Hartlike dankie aan elkeen wat deel gevorm het van hierdie geleentheid, ons sien uit na 2017!
Sentraal Jeug
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Mardi Strydom

Bekendstelling van Junior Akademie
Daar is op 31 Januarie 'n spesiale Wydingsdiens gehou vir die personeel en
ouers van Junior Akademie. Tydens die diens is die personeel voorgestel aan
die gemeente. 'n Groot aantal ouers van Junior Akademie het ook die
diens bygewoon. Namens die JA-familie 'n opregte woord van dank aan die
dames van die Gemeente wat die lekker eetgoed voorsien het vir
gesellige verkeer na afloop van die diens.
Daar is twee nuwe gesigte op die personeel vir 2016. Ilse Wiid is die nuwe
juffrou by die Bytjies (2 jariges) en Roelien Willemse haar nuwe assistent.

Ilse Wiid

Roelien Willemse
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René Markgraaff

“Mamma, kan ek ook
hier in die tuin ‘n
partytjie hou?”
vra Sarel Slak.

Die verjaardagpartytjie

“Ek verjaar mos vandag!”
“Ek weet nie, my kind.
Wat is ‘n partytjie?” vra Mamma Slak.
“O,” sê Sarel Slak, “ jy nooi maatjies na jou huis en hulle bring presente.
Dan sing hulle ‘Veels geluk liewe maatjie’ en ons eet koek.”
“Wel, ons kan probeer,” sê Mamma Slak.
Sarel Slak seil so vinnig as hy kan na die posklip. Daarop skryf hy die
uitnodinging met sy lyfie: “Sarel Slak hou vanmiddag ‘n verjaardagpartytjie.
Bring asseblief ‘n geskenk. Daar sal lekker koek wees.”
Vinnig seil hy huis toe om vir Mamma Slak te gaan help.
Elke dag gaan almal na die posklip om die nuus van die dag te lees.
“Sarel Slak hou partytjie! Sarel Slak hou partytjie!” sê Mienie Mier
opgewonde.
“O, ons gaan nie na die partytjie nie. Ons hou nie van slym nie!”
sê Soekie Skoenlapper en Noekie Naaldekoker.
“Daar is niks verkeerd met slym nie,” sê Eddie Erdwurm.
“Ek hou baie van koek,” sê Kallie Kewer, “maar ek het nie ‘n geskenk nie.”
“O, gaats,” sê Mienie. “Ek ook nie.”
“Bzzzzzzzzzz,” sê Bertie By. “’n Parytjie! Waarvoor wag julle?”
“Ons kan nie gaan nie,” sê Kallie en Mienie. “Ons het nie ‘n geskenk nie.”
“En ons wíl nie gaan nie,” sê Soekie en Noekie.
“Bzzzzzzzzzz,” sê Bertie en vlieg vinnig weg om te gaan kyk wat
Sarel Slak doen.
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Sarel sit onder ‘n blaar. Voor hom is ‘n koek met drie kersies.
“Snik, snik snik,” sê hy. “Niemand wil na my partytjie toe kom nie.
Ek gaan nou vir myself Veels Geluk liewe maatjie sing en dan slaap.
“Nee, wag ‘n bietjie. Die maatjies gaan nou hier wees!”
“Bzzzzzzzzzz,” sê Bertie en hy vlieg weg.
Bertie kry almal nog by die posklip.
“Sarel is ons vriend. Hy verjaar vandag en ons is almal uitgenooi.”
“Die koek met drie kersies lyk heerlik en hy sal nie ons geskenke
begrawe nie,”
sê Bertie en knipoog vir Soekie.
Soekie en Noekie bloos altwee.
Soekie gee haar mooiste glimlag en sê: “Ons gaan natuurlik almal
na Sarel se partytjie. Elkeen kan ‘n blom saambring.”
“Goeie plan,” sê Bertie. “Laat ons gaan.”
Bertie en Soekie en Noekie vlieg na Sarel Slak se partytjie. Mienie en
Eddie en Kallie kruip vinnig deur die lang gras.
Almal staan nader om “Veels geluk, liewe maatjie” te sing en te
kyk hoe hy die kersies doodblaas.
“Pfffffttt!” maar sy asem is te min.
Mamma Slak sê: “Een is nie genoeg nie, maar as almal saamstaan
sal dit werk.”
Almal begin toe gelyk blaas en Mamma Slak was reg. Saam is
hulle sterk genoeg!
Vir Sarel Slak was dit sy beste partytjie.
(Nou kan julle jongspan die koek inkleur om dit nog lekkerder te
laat lyk.)

Retha de Wet
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STELLENBOSCH-SENTRAAL SE KERSMARK VAN 2015
Ons kyk met diepe dankbaarheid terug op StellenboschSentraal se Kersmark van 2015. Die Here het ons weer bo
verwagting en ver bo verdienste geseën. Deeglik bewus van
die knellende ekonomiese omstandighede en die groot aantal
kompeterende Kersmarkte in ons omgewing, het ons ons
daarvoor gereed gemaak om in 2015 ’n kleiner inkomste te
hê. Ons het ook gereeld vir mekaar daaraan herinner dat die
finansiële gewin nie ons belangrikste oorweging mag wees nie.
Dit gaan immers daaroor dat ons in die atmosfeer van ’n
Somerkersfees die gesindheid van Christus wil uitdra deur
die waardes van liefde, samehorigheid, verdraagsaamheid en
professionaliteit uit te leef. Die doel van die Kersmark is om
die Here te verheerlik, om ’n geleentheid te skep waar
gemeentelede en ander gaste gesellig kan saamwerk en saam kuier, om professioneel te wees in
ons optrede, om die gemeenskap te dien en om ’n geleentheid te skep vir entrepreneurskap om te
gedy. As ons dan boonop ’n wins kan maak wat ons gemeente se begroting laat klop en vir ons met
’n ekstra geldjie in die hand laat, is dit vir ons ’n bonus!
Hierin het die Here ons ryklik begenadig. Ons dink dat ons aan die bogenoemde waardes gestalte
kon gee, hoewel natuurlik te midde van ons eie gebrokenheid
en beperkinge! Gemeentelede moet ons asseblief ook help
deur uit te wys waar ons hierop kan verbeter. Om egter ook op
finansiële vlak te kon verbeter op ons wins van 2014 was vir ons
regtig ’n heerlike verrassing. Ons sê graag opreg dankie aan
die lede van die Kersmark-komitee en die ander gemeentelede
wat so vlytig ingespring het om al die werk gedoen te kry.

12

Ons salueer ook al ons
betaalde amptenare
(permanent en tydelik) wat
onvermoeid gewerk het en
oor lang periodes baie tyd
en energie ingesit het.

Ons oordeel dat die Gawe-tafel ’n suksesvolle
nuwigheid by 2015 se Kersmark was. Ons sal
dit

baie

graag

met

ons

lidmate

ondersteuning in 2016 wil voortsit.

se

Lidmate

word dus vriendelik uitgenooi om hul kreatiewe
idees in verkoopbare artikels te omskep en aan
die Gawe-tafel te kom deelneem!
Die gemeente se inkomste uit die kersmark was
R679 624, wat ’n verhoging is van 8% op die
inkomste van 2014.

Nadat die uitgawes

afgetrek is, toon die Kersmark ’n wins van
R312 083, wat ’n verhoging van 11% is op dié
van 2014.

Hiervan gaan R300 000 om ons

gemeente se begroting te laat klop. Dit beteken dat ons R12 083 buite die begroting kan
aanwend vir die bevordering van die Koninkryk. In 2015 het ons die oorskot aangewend om
ondersteuning te bied aan ons tweelinggemeente Kylemore, aan die Internasionale
Studentebediening, aan Huis Ebenhaeser in Cloetesville, vir die Santa Shoe Boxes, ens.
Met so ’n onderneming is daar natuurlik nooit tyd om agteroor te sit nie! Ons is reeds fluks
besig met die beplanning van 2016 se Kersmark. Ons nooi graag gemeentelede uit om hulle
kundigheid en kreatiwiteit te kom byvoeg by ons bestaande span en vir ons te ondersteun in
ons voorbereidings vir die Kersmark van 2016. Nuwe idees, flukse hande en wakker verstande
sal met ope arms verwelkom word! Ons beoog om binnekort persoonlik met ons lidmate te
skakel om te verneem of daar aspekte van die Kersmark is waarby hulle betrokke wil raak of
waar hulle nuwe idees het waarmee ons die
Kersmark verder kan uitbou. Ons vra ook dat
julle gereeld voorbidding sal doen vir die
Kersmark, dat dit werklik ’n onderneming sal
wees waardeur die Here verheerlik word.

Kosie Smit
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Eduard Hough
Die meeste van ons ken Eduard Hough, die
afgelope vier jaar as ons aflos-orrelis. Hy is
egter nie ’n vreemdeling nie. Hy en Francie
het vir tien jaar in Uniepark gewoon en was
lede van ons gemeente. Hy was toe ook ’n tyd ons orrelis. Dit was alles toe die
Gemeente-Sentraal nog in sentraal Stellenbosch was – in wat nou die Kruiskerk in
Ryneveldstraat is. Hy was oor die jare betrokke by die bestuur van die
Stellenbosse Kunswedstryd; onder andere as voorsitter.
Deesdae woon die Houghs in Serenitas in die Strand. Sy lewensleuse is “Life is
too short to be little”, wat vir hom beteken ’n mens werk tot jy nie meer kan nie.
Daarom geniet hy dit op 84 steeds om vir ons orrel te speel. Hy het op 80, ná 20
jaar, afgetree as orrelis van die Moederkerk van Somerset-Wes. Hy was verder
ook orrelis van die gemeentes Tafelberg in Kaapstad, Moedergemeente
Goodwood, Boston Bellville, Nuwekerk Graaff-Reinet, en soos gesê StellenboschSentraal.
Sy loopbaan tot dusver is ’n baie lang storie, eintlik te lank vir Sentraalnuus en
daarom sal ons moet opsom. Hy was staatsamptenaar, onderwyser, senior
dosent in opvoedkunde en het op verskeie plekke gewoon, maar waar ookal was
hy orrelis en musiekmens.
Eduard is gebore as die jongste van nege kinders op die plaas Rietvallei wat nou
binne in die dorp Ceres lê. Hy speel al klavier vandat hy vier jaar oud is en op
twaalf is hy reeds ingespan om vir die gemeentebidure te speel. Dit was nadat
die predikant gehoor het hy begelei elke aand sy ouma wanneer sy die nuwe
Afrikaanse Psalms en Gesange inoefen. Die eerste Afrikaanse gesangeboek is toe
pas in 1944 in gebruik geneem. Op 13 jarige ouderdom word hy gevra om orrelis
van die Sendingkerk (tans V.G.K) op Ceres te wees; hy doen dit vir 6 jaar.
Ná skool was hy landdrosklerk op Fraserburg (en orrelis); toe is hy oorgeplaas na
die Hooggeregshof in die Kaap. Hier het hy sy kans waargeneem om deeltyds
regte te studeer by die UK en hy word ook deel van die musieklewe van die stad.
Hennie Joubert was sy voorganger en Rosa Nepgen sy opvolger as orrelis by die
Tafelberggemeente. By Rosa het hy ook onderrig in komposisie gekry en by
Timothy Farrell sang.
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In die Kaap ontmoet hy ook vir Francie Laubscher by ’n Paaskoor-en-orreluitvoering; hul
trou in 1956 en die twee vorm van toe af ’n aktiewe span waar hulle ookal gaan:
Kaapstad waar hy onder andere ook voorsitter was van die Kaaplandse Republiekfees
wat in 1966 ‘n koorfees was. Sy Tygerbergse kamerkoor tree ook saam met die
Kruikkoor op met Kaapstad se Stadsorkes onderleiding van Anton Hartman in verskeie
Bachwerke. Eduard het later ’n verkleinde Stadsorkes gelei in drie uitvoerings van Handel se Messias met Artimisio Paganini as konsertmeester.
Bellville waar hy ook stigter word van die SANLAM-koor wat later die bekende Bellville
stadskoor word;
Graaff-Reinet waar hy aan die eertydse onderwyskollege doseer maar ook nie minder
nie as ses kore weekliks afrig – hy ontwerp en rig ook die gedenknaald vir Gideon
Scheepers op;
Somerset-Wes waar hulle blommefeeste met verskillende musiek-uitvoerings reël
(Francie is by uitstek ’n blommemens), vir tien jaar die kersmark te bedryf . . . en soos
gesê, hy as orrelis.
By die aftreeoord Serenitas het hy steeds ’n mansanggroep waar hy sy liefde vir musiek
uitleef. Waar hulle nou woon is hul een seun, twee dogters en die kleinkinders net om
die draai.
Hy studeer vier jaar voltyds en ontvang ook die M.Ed graad by Maties; hy neem orrelby Chris Swanepoel, koor- en skoolmusiekopleiding by prof Phillip McLachlan (deeltyds
by die Konservatorium) en meesterklasse in koorleiding by die Universiteit van Pretoria.
In die sestigs was hy ook vir drie jaar koorleier van een van US se sangfeeskore.
Sy suster het hom oorspronklik leer orrel speel; sy was ’n leerling van Maria Fismer na
wie die Fismersaal vernoem is.
Sasa Malan (Inligting verskaf deur Eduard)

Ns Tydens die fotonemery het Eduard gesê dat hy sy een brillens verloor
het en met net een oog moes orrelspeel.
Hennie terg toe en sê dis dan geen wonder dat hy net die
helfte van die musieknote gehoor het nie.
Ja, sê hy, en vir hom het dit geklink of die gemeente net die helfte
van die woorde gesing het.
Neco Smit het tot sy redding gekom en die lens
tussen die voetklawers uitgehaal.
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Die mense van Langverwag….
`n Merkwaardige vrou in Langverwag Aftreeoord word 90, Dalene Hattingh wat op
9 Februarie ‘n vrolike en vlytige nege dekades vier, is inderdaad iemand wat op onderskeie
terreine haar by uitnemendheid onderskei het.
Sy matrikuleer aan die bekende Afrikaans Hoër Meisieskool in Pretoria. Sy ontmoet haar
spreekwoordelike ridder terwyl sy in die hoofkantoor van die Suid-Afrikaanse Reserwebank
werk. Sy trou met Dirk Hattingh, ‘n landboukundige by die Departement van Landbou. In
1982 word Dirk as Landboukundige Attaché by die ambassade in Canberra Australië
aangestel. Hier het Dalene ‘n besondere insig in die waterverf skilderkuns gekry.
Die egpaar het drie kinders. Annette, die oudste en haar man James Scott, wat ook op
Stellenbosch woon, beteken vir Dalene onbeskryflik baie. Die seun, Dirk en sy gesin woon in
Pretoria. Dirk se dogter, Ilze Hattingh speel die wêreld se tennisbane, as Onder 20 Springbok
aan die brand. Die jongste Liezel het haar hart op ‘n Aussie verloor.
Reeds voor hul verblyf in Canberra asook daarna met hul terugkeer in Bloemfontein is die
uitleg van tuine ‘n groot liefde en belangstelling van Dalene. Dog die vlietende
kennismaking met die waterverf-skilderkuns ontwikkel in ‘n onstuitbare passie. Die
prag-historiese sandsteen geboue in Bloemfontein, o.a. die bekende Klipkerk, die Appélhof,
Grey Seunskollege het sy moeiteloos in waterverf gestalte laat kry.
Dit is nou in Langverwag dat sy steeds skilder. Sedert
Januarie 2012 het sy reeds 2 000 + kaartjies geskilder.
Afgesien van Stellenbosch se ou historiese geboue is dit
veral blomme in alle kleure wat op die gesogte kaartjies
pryk. Elke kaartjie, in ‘n bypassende koevert, netjies in ‘n
plastiekkoevertjie kos slegs R10.00!
Van Dalene kan ons sê: “Dit is nooit te laat om te word
wat jy kon gewees het nie.” George Eliot

Jeannette Lombard
Daleen Hattingh (Foto: Nadine Williams)
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Op ‘n dag loop Ellie met ‘n emmer in elke hand en gewaar
‘n motor voor die deur. Dis Christoffel. Doef-doef klop haar
hart. Sy pluk voorskoot en kappie af en gooi dit saam met die
emmers agter ‘n bos in. Sy wens sy kon haar afgenerfde
skoene
ook agter die bos laat bly lê.
“Wat maak jy hier?”
Sy oë is donker en blink soos te lank gekookte konfyt. “Kyk nou hoe onvriendelik word
‘n ou vriend behandel. Kan ek dan nie eers ‘n beker koffie by jou kom drink nie? Ek
het na jou verlang.”
Hulle sit by die kombuistafel. Sy skud die ongemaklikheid af. Hy is per slot van
rekening net ‘n ou vriend wat kom inloer. Maar sy oë is te intens op haar, hy vat te
graag aan haar arms en hande. “Ek hoor jou mannetjie werk weer vir die kerk. Ek het
mos geweet hy sal nie die mas opkom nie.”
Sy vererg haar soos nog elke keer as hy neerhalend van Danie praat. “Wie sê hy kom
nie die mas op nie? Ons het niks nodig nie. Gaan bekommer jou oor jou Mietie en los
ons uit.” “Mietie het alles wat haar hart begeer. Dit is oor jóú wat ek bekommerd is.”
Hy probeer haar in sy arms neem.
Sy ruk weg. “Loop man loop, jy het niks hier verloor nie. Ek wil jou nie hier hê nie,
loop!”
Hy spotlag, drink sy beker eers leeg en loop dan omkyk, omkyk en lag-lag na die deur
toe. “Ons sien mekaar weer.”
Sy is hewig ontsteld. Sy weet nie waarom die man haar so omkrap nie. Sy kyk weer na
haar huis. Regop stoele op die kaal houtvloere. Bessies en grassade op die klein
tafeltjies vir ‘n bietjie sagtheid en huislikheid.
In die aangeboude badkamer ‘n sinkbad vol lappies deur die roesgaatjies geryg om die
gelek op ‘n manier te keer. Water wat met emmers aangedra word en in die seeppot
of boiler moet warm kom. Mietie het alles wat haar hart begeer, dit kon sy gewees
het.
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Die posmeester lig met haar spieëltjie en die boodskap is dat die kuikens wat Ellie
bestel het gelaai is en môre-oggend op die stasie sal wees. Danie sou hulle moes gaan haal,
maar nou is hy alweer weg. Sy is nog opgejaag oor Christoffel se neerhalende
aanmerkings en hier is nou haar kans om by die handelshuis uit te kom. “Hester, gaan roep
vir Sanna, sy moet kom hoenders slag. En sê dan sommer vir Simon hy sal vannag, middel
van donkertyd, moet opstaan om saam te gaan Maquassi toe. Goumaak Hester, wat staan jy
nog daar en gaap?”
Die hulpie se oë is twee pierings. “Die mies gaan self ry? Hoe gaan die mies deur die rivier
kom?”
“Ek sal deurkom. Tomas sal die vrag pak en stewig met rieme vasbind. Toe, toe
Hester, jy moet nog strooi en semels kry laat ek die eiers kan inpak, en bring nog ‘n
paraffienkassie, ek wil ook van my bottels vrugte en konfyt inpak.” Anna, in haar
eerste skooljaar, moet ook nog na Miemie en Rudolph geneem word vir die volgende dag se
skool. Gerrie sal moet saam Maquassi toe.
Dit is middernag as hulle wegtrek, want van die drif af is daar nog ‘n lang ent pad voor en
sy wil daar wees voor die son op haar produkte neerbrand . Sy het buiten die
paraffienkassies vol ingelegte vrugte en eiers, ook twee skottels, in een die
netjies geslagte hoenders en in die ander een ses stene botter, skoon deurgewerk, gepond
en in botterpapier met haar naam en adres bo-op. Die skottels is met spierwit gebleikte
meelsakkiedoeke toegebind. Die rivierbosse is ruig en donker. “Simon,” haar stem bewe,
maar nee, sy sal nie nou bang wys nie. Simon is reeds omgekrap oor die
nagryery. Hy moet nie weet hoe bang sy ook nou skielik is nie. Wanneer hulle teen die
rivierwal afsak, dans ‘n dun sekelmaan spokerig op die water.
Die perde loop gly-gly en steekserig oor die gladde klippe die donker water in. Hulle deins
angstig terug. Simon kry hulle met moeite vorentoe. Die kar swaai en hobbel heen en weer.
Klein Gerrie word wakker. Sy gee een kyk na die skuimende water en gaan wild aan die
skree. Sy klou aan haar ma. “Bly stil! Met die geskree gaan jy nog skobbejakke ook na ons
toe lok, bly stil!” Maar Gerrie skreeu.
Die perde swaai hulle koppe en blaas beangs. Simon praat mooi met hulle, maar hulle raak al
meer verskrik en verbouereerd en beur elkeen in ‘n eie rigting. Die kar ruk wild oor die
klippe. Ellie gryp alle kante na haar hoenders en botter. “Simon, hulle gaan die tuie breek!”
“Ja Mies, en die kar ok, sulle sal hom breek,” gelate asof dit nou maar so moet wees. Gerrie
skreeu histeries. Poon, die hotperd, beur heeltemal dwars. Die een wiel ruk oor ‘n tamaai
klip, die kar byna, byna onderstebo en die ander perd, Nelson, gly en val plat in die water
neer. Ellie druk die bibberende dogtertjie van haar arms af weg en vat die leisels dat
Simon Nelson kan ophelp en die perde voor aan hulle stange vat.
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Hulle is amper halfpad deur die breë stroom, sy sal nie nou omdraai nie. Nog baie tyd gaan
verlore soos Simon sukkel tot hy die verskrikte perde kan kalmeer en uiteindelik agter hom
aan kry. Sy en Gerrie is sopnat gespat, maar Simon is deurdrenk, hy moet tog net nie siek
word nie, hy is oud en hy bewe soos ‘n riet. Sy gee hom die kombers wat om Gerrie was. Die
vraag is nog, na al die angs en gesukkel of die Jood sal belangstel om haar ware te koop. Of
sal sy vandag nog met haar pynigende Edworksskoene wat sy van ‘n katalogus af oor die pos
bestel het, moet gaan loop en smous?
Mister Mervis is in die wolke oor haar netjiese en skoon versorgte produkte en hy
betaal meer as wat sy verwag het. “Jy moet bring, missus Nel. Ek het customers galore. Ek
sal als vat, als, als. Jy moet bring, ek vat.”
“Ek dink nie ek sien kans om weer te kom nie, mister Mervis. Die rivier…” “The promised
bridge kom, missus Nel!”
“Seker oor honderd jaar.”
“Nie honderd jaar, mrs. Nel, the steelconstruction and concrete is op die trein gesit, dit
kom.”
Sy glo dit nie. Sy is moeg. Haar liddorings pyn in die nare Edwork’s skoene.
Rudolph wag haar by die drif in. “Jy moet van jou sinne af wees, vroumens. Dis reëntyd, die
rivier kan enige tyd afkom en daardie pêre van julle is nie water gewoon nie. Hulle sal jou en
jou kind verongeluk.”
“Dagoud kuikens kan nie wag nie, Rudolph.”
“Jy waag jou kind vir kuikens!”
“Loop in jou verstand in, man. Na alles wat ek moet deurmaak.”
Die kuikentjies het tot hiertoe net nou en dan sagte piepgeluidjies gemaak, maar nou is hulle
wakker met ‘n dringende en hardluidende gepiep. “Kom Simon, laat ons ry, die kuikens is honger.”
Daardie jaar is ‘n brug oor die rivier gebou en ‘n seun vir haar gebore, die seun wat sy so
graag wou gehad het. ‘n Seun, erfgenaam, toekomstige broodwinner, maar ook ‘n hulp vir haar.
Sy moet dit eenvoudig regkry om vir hom ‘n goeie begin te gee. Sy loop oor van nuwe besieling
en nuwe werkdrif.
“Jy woer-woer hier op die plaas heen en weer soos ‘n helleveeg , wat is dit met jou?”
“Rudolph, daar is nou ‘n weeklikse lorrie Maquassi toe en jy weet nog nie van al my planne nie.
Ek is besig om oor te slaan na leghornhoenders wat beter lêers is. En ek wil daardie groot wit
varke aanskaf vir hulle vleis, en ek wil Jerseykoeie koop vir die ryk
botterroom wat hulle gee.”
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“En as droogte kom vrek die uitheemse goed eerste en op ‘n klomp.” Voorspelling soos ‘n
voorbode, want die jaar wat Giepie gebore is, is ook die eerste van ‘n reeks droogtejare, die
ergste in menseheugenis. En die Groot Depressie daarby. Die seuntjie is nog nie eers mooi
vas op sy voete nie en hy is reeds al met sy emmertjie oral op die plaas met haar saam. “Jy
moet kyk, my kind, as die duisendpote en die skilpaaie loop, dan kom die reent. “En later,
“Ons moet bid, Giepie.
Elia het gebid en toe sien hy ‘n wolkie so groot soos ‘n man se hand, en toe kom die reent.”
Maar die wolke stapel op en torring sonder ‘n druppel op die grond weer uitmekaar. Jaar na
jaar. “Liewe Vader in die hemel, kom my ongeloof te hulp,” bid sy wanhopig.
Die lande is net sand en toegewaaide stoppels en die tuine soos geraamtes. Net een windpomp
trek nog ‘n dun straaltjie water vir allernodigste menslike gebruik, die vee moet lankal al na
die rivier toe gekeer word om te suip. Mielies en voer moet aangekoop word vir mens en dier.
Die skuld hoop op.
Wanneer die tyd vir die vierde kind se koms aanbreek, is Ellie diep bedruk. “Ek gaan dit nie
oorleef nie.”
“Ag my vrou, wat is dit tog met jou?”
“Ek het ‘n naggesig gehad, Danie. Die Here het my gewys ek gaan sterf.”
“Die Here kan van plan verander as ons bid, soos met Hiskia. Jy gaan my nie alleen laat nie!”
Danie se gebed word verhoor, Ellie leef nog lank, maar daardie soveelste droogtejaar, wag sy
nog, nadat die dogtertjie veilig die wêreld binnegekom het, op die doodsengel se koms. Dit is
Danie wat met klein Sas teen sy bors sit en dit is ‘n groot gelukkie vir hierdie dogtertjie,
want sy word haar pa se oogappelkind en dit vergoed dubbeld vir al die aandag wat by haar
verbyvlieg na die geliefde seuns toe.
Ja seuns, meervoud, want daar word later nog ‘n seun, ‘n laatlam, gebore, maar nou is dit nog
droogte vir amper twee jaar verder.
Uiteindelik, uiteindelik stort reent in stormagtige buie uit en deurdrenk die verdorde aarde.
Troebel water vol stompe en opdrifsels galop uitbundig in die rivierbedding af. Die uitmergelende droogte van drie-en-dertig is gebreek. Missus Nawn laat weet gelukkig betyds van die
poskantoor af die rivier kom af, die vee moet dadelik van die water af weggekeer word. Bos
en veld herleef. Die Groot Depressie wys nog tande en geld is skaars maar goeie jare kom en
‘n bygekoopte saaiplaas gee geseënde oeste.
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Die Tweede Wêreldoorlog breek uit. Groot krakerige draadlose staan met
suuraangepakte motorbatterye wat met windlaaiers gelaai word, in die plaasopstalle.
Daar is nuwe stof vir kuier en klets. Die mans ruil petrolkoepons onder mekaar uit en
die vrouens kla vrolik oor “ou Jan Smuts se broodmeel” wat hulle sif om nie kluite te
bak nie. Produktepryse styg algaande. Wol skiet die hoogte in en die merino’s bring
hulle kant. Die seuns help boer so tussen die leerdery deur. Sy kry water na die huis
aangelê en ‘n ordentlike bad en ‘n mat vir die sitkamer en hulle vergeet nie om hulle
tiendes te gee nie.
Sy buk in die strooise in vir siekte en nood en sy werk vir welsyn en kerkbasaar en
Vrouevereniging. Sondag is die dag van die Here, dan lees sy vir die kinders
Christelike stories. Sy voed hulle nougeset op volgens Christelike beginsels. Sy duld
nie toegewings nie.
Hulle twee sit op die stoep en kyk hoe die maan agter die bome in ‘n wolkbank opkom.
“Die mensdam ploeter en die nasies maak oorlog,” sug Danie, “Maar hier is ek en jy
rustig saam. Dis so goed, so goed.”
“Hmm, soos twee karperde oor klippe in die Vaalrivier se donker water,” lag sy,
“Maar die tuie hou.”

Elsa van der Watt (Foto: Hennie Heydenrych)

Elsa van der Watt
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Twee jonggetroudes gaan kerk toe

(Die gebeurtenis hieronder het gedurende 1959 plaasgevind.)
Ons het pas in ons eerste woonstel in Andries Pretoriusstraat, Bloemfontein ingetrek en wou
die Sondagaand die diens in ons nuwe gemeente (De Bloem) bywoon. Omdat die kerkgebou
net skuins oor die straat van ons woonstel af was, het ons nie gedink dat dit nodig was om
voor 18h50 te stap nie. Wat `n fout was dit nie. Toe ons by die kerk aankom was dit reeds
stampvol en het die diaken op deurdiens ons tot heel voor, reg onder die preekstoel gelei. Die
ergste was dat daar nie eers `n beenskerm voor die bank was nie en ons het omtrent
blootgestel gevoel.
`n Bejaarde dominee het op die preekstoel geklim en ou ds. P.S.Z. Coetzee met sy grys
strepiesbroek en lang swart manel, wat as `n regte ou hardekwas bekend was, het skaars 5m
van ons af in die ouderlingsbank gesit. Dominee Coetzee moes gesien het ons is vreemd en
het ons die hele tyd met valkoë dopgehou. Ons het omtrent ongemaklik gevoel. Die dominee
op die preekstoel was `n bejaarde afgetrede predikant wat in die gemeente uitgehelp het. Sy
naam was Douw van der Merwe en wat ons nie geweet het nie was dat die ou man `n beroerte
gehad het wat sy spraak ernstig aangetas het. Hy het sy 'f's, 'v's en 'w's soos `n 'p'
uitgespreek en sy 'g's het 'k's geword.
Daar sit ons toe, twee jongetroudes
wat nog vol lawwigheid was met `n
dominee wat nie behoorlik kon praat
nie en `n ou korrelkop wat ons met
skrefies-oë dopgehou het. Toe ds.
Douw 'Die Tien Kebooie' voorlees, kon
dit nog gaan, al het hy gesê: "Jy mak
nie jou naaste se prou bekeer nie, op
sy os op sy esel op enigiets pat pan
jou naaste is nie". Selfs toe hy lees
van “Potipar se prou pat pir Josep
perlei het” kon ons dit ook nog hou,
maar toe hy in sy slotopmerking wou
sê 'Die Gees kom deur die geloof' en hy sê: "Die Kees kom deur die keloof", het ons hardop
gegiggel. Ou ds. P.S.Z. het ons behoorlik aangegluur.
Ons kon nie gou genoeg uit die kerk kom nie. Hoe ds. Coetzee ons so gou uitgesnuffel het,
weet ons nie, maar ons het reeds die Maandagaand ons eerste huisbesoek ontvang en
ds. Coetzee het ons deeglik laat verstaan dat hy nie ligsinnigheid in die kerk sal duld nie.
Van toe af het ons gesorg dat dat ons vroegtydig by die kerk is.
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Hennie Heydenrych

Dankie!
Baie dankie aan die volgende medewerkers
Ds Dolf du Plooÿ
Truida Murray
Piet Walters
Mardi Strydom
René Markgraaff
Retha de Wet
Kosie Smit
Wendy Theron
Sasa Malan
Jeannette Lombaard
Elsa van der Watt

Sasa Malan vir proeflees van die nuusbrief
en
`n Spesiale dankie aan Wendy Theron vir die keurige
afronding van die nuusbrief
Die volgende uitgawe verskyn DV gedurende
Junie 2016

Nuusbrief saamgestel deur
Hennie Heydenrych
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NG Kerk StellenboschStellenbosch-Sentraal
Algemene inligting en kontakbesonderhede:
kontakbesonderhede
Kerkkantoor:
Kerkkantoor
Adres:
Adres

E-pos:
pos

Telefoon: 0218833850
Faks: 086 275 3502
Unielaan 1, Uniepark,
Posbus 6114,
Uniedal 7612
kantoor@familiekerk.com

Kantoorure:
Kantoorure:

Maandae tot Vrydae
07:30 tot 15:30

Leraar:
Leraar

Ds Dolf du Plooÿ
Tel: 021 8828286 Sel: 0845492390
dolf@familiekerk.com

Skriba:
Skriba

Wendy Theron

Kassiere:
Kassiere

Charmain Viljoen

Kategese:
Kategese

jeugwerker@familiekerk.com

Junior Akademie:
Akademie Lorain Smit
Sel: 0824654650
Eredienstye:

Sondagoggenddiens: 9:30
•

Junior Kategese tydens oggenddiens

•

Senior Kategese: 18:30

Aanddiens: 19:15
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