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Hand 20:35 …. Onthou die woorde van 
Jesus.  Hy het self gesê:  Om te gee, maak ‘n 

mens gelukkiger as om te ontvang. 
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Redaksioneel          
Soos u spoedig sal agterkom, is die tema van die nuusbrief hierdie kwartaal 
GEE.  ONS GEEGEEGEEGEE omdat ons omgee; omdat ons empatie betoon; omdat ons 
liefhet.  Al is ons van nature nie “aanraakmense” nie, kan God ons tog op ‘n 
baie spesiale wyse gebruik om Sy hande en voete te wees in ‘n gebroke 
wêreld vol hartseer, ellende en geweld.  Deur net uit te reik na ander, gee 
ons onsself onvoorwaardelik - verby eie tekortkominge.  Raak iemand aan – 
vandag nog – al is jou eie nood soms groter en dieper.  Koester iemand 
anders en weet:  God is hier by ons twee – hierdie “vashou” is van Hom.  
Moet nooit ‘n GEE terughou nie.  GEE kwistig van jou tyd, van jouself, van jou 
liefde.  Hou jou arms koesterend en biddend om jou medemens, sodat beide 
van julle nuwe moed, daadkrag en ewigheidsvisie kan vind.   
    

Ek weetEk weetEk weetEk weet daar word dikwels van die Ned. Geref. Kerk gepraat as die en- gee, 
en-gee, en-gee kerk. As u egter hierdie uitgawe van Die Loerier lees, moet u 
fyn oplet na die verskillende maniere van GEE.  (en dis glad nie finansieël nie, 
hoor!) Deur net bloot ‘n skriftelike bydrae te maak tot ons gemeente se 
nuusbrief, het u GEGEE.  Wanneer u as kerkraadslid die nuusbrief by u 
wykslede besorg, het u GEGEE.  Lees die nuusbrief asseblief en GEE u 
aandag daaraan.  Daar is baie tyd en kostes aan verbonde  om die nuusbrief 
vir u beskikbaar te stel.   
    

Daar isDaar isDaar isDaar is ook ‘n interessante kompetisie in hierdie uitgawe.  Neem asseblief as 
gesin deel en GEE u samewerking.  Dankie ook aan die persone wat die 
pryse beskikbaar gestel het.  Julle het ook GEGEE. 
 
In hierdie uitgawe is ook ‘n insiggewende artikel oor orgaanskenking – ook ‘n 
vorm van GEE.   
    

As jyAs jyAs jyAs jy regtig niks kan GEE nie, GEE dan vir iemand ‘n kompliment.  Mark  
Twain het eenkeer gesê:  Ek kan vir twee maande leef op ‘n goeie 
kompliment.”  Voel jy ook so?  Doen dan aan ander soos jy graag aan jouself 
gedoen wil hê. 
 

Baie dankie vir al die gawes van gee wat ons daagliks in Loeriegemeente in 
aksie sien. 
Omgeegroete   
Charlo                              
 
Red.  Ons hoop u hou van die nuwe formaat van “Die Loerier”.  Bydraes is baie welkom.  
Plaas in die kollektebord en merk dit “Die Loerier”.  
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Bybelstudie  

Gee - Geroep ter wille van God en Mense in nood.  

1.                  �   Sorg  (Mens tot Mens)   
a.      Hoe gaan dit met jou?  Wat het die afgelope ruk met jou    gebeur wat 

jou laat voel het dat jy met 'n doel in hierdie lewe is.  Voel dit nou vir jou      
asof jy met 'n roeping leef?  Deel met mekaar julle ervarings!    Aan die 
ander kant – wat is daar wat jou op hierdie stadium frustreer? 

b.     Gee nou geleentheid vir gebed om dit waaroor julle nou oor gepraat het 
aan die Here op te dra. 

 

2.                  �  "Fokus op God"  (Mens tot God) 
a.      Om te sê God is hier teenwoordig, is uit en uit 'n geloofsuitspraak omdat 

ons nie vir God kan sien nie.  Vertel mekaar hoe julle weet God is hier 
teenwoordig.  Is dit iets wat meer op die gevoelsvlak lê, of gaan dit om 
meer of iets anders?  Gebruik skrifgedeeltes om julle hiermee te help.    

a.      Bid 'n kringgebed waarin julle die Here loof dat julle kan weet Hy is ook 
in julle byeenkoms teenwoordig..  

 

3.                  �  Bybelstudie     (God tot mens)  Lees Eksodus 2:23 – 25; 
3:7 – 10; 4:18;     Matteus 16:24+25 

�      Die roepingsverhaal van Moses begin nie in Genesis 3 nie:  Moses word 
nie geroep ter wille van sy talente of sy loopbaan nie.  Dit gaan oor die 
Israeliete en hulle nood en oor 'n God wat omgee.  Vergelyk Matteus 
16:24+25) 

�      Hierdie patroon van Eks 2-4 sien ons telkens weer terugkom in die 
Bybelse roepingsverhale:  

• Dit begin daarby dat die Here iewers mense in nood sien en hulle 
jammer kry. 

• Dan roep Hy iemand om sy regterhand te wees in een of ander 
reddingsplan.    

• Hierdie persoon word op die pad deur die Here toegerus en begelei – 
deur huiweringe en vrese en dikwels ook deur ongehoorsaamheid en 
mislukkings heen.   

• Deur drama en onverwagte wendings heen bereik die Here uiteindelik 
sy doel – nie sonder baie genade en geduld van sy kant nie – en word 
mense verlos en gehelp.    
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• Deur die soms avontuurlike, soms pynlike proses word die geroepene 
gewoonlik ook verander en geheilig – en uiteindelik self ook gered.           

 

4.                  �  Bespreking    (God tot mens)   
�      God laat Hom van die begin af ken as 'n God wat omgee.  Kyk of julle uit 

die Ou Testament ten minste vyf voorbeelde hiervan kan gee.  Wat tref 
julle elke keer uit die gedeeltes? 

� Met Moses as ons voorbeeld, wat sou jy sê maak die lewe sinvol?    
Hoekom sê jy so? 

 

5. �  Integrasie (God tot mens)   
�      Wat dink jy sê die volgende opmerking van Martin Luther vir ons oor 

God:  "Of iemand regtig in God glo, kan ons nie regtig van buite sien nie.  
Gelukkig is dit ook nie nodig nie.  Ons kan wel sien hoe hulle met ander 
leef en dit sê vir ons alles wat ons wil weet!"  

�      Bespreek die volgende stelling van Dr Coenie Burger aan die hand van 
die volgende twee vrae:   

1.   Wat is vir hom die sleutelelement van die Christelike geloof?                    
Wat dink jy wil hy daarmee sê? 

2.   Beteken sy stelling dat die onbetrokkenheid van baie mense die gevolg 
is van die feit dat hulle nog nie die evangelie verstaan nie? 

"Dat ons glo dat die Here ons wil gebruik om Hom te help in sy omgee en 
uitreik na mense, is seker een van die vreemdste, wonderlikste en mees 
genadige belydenisse van die Christelike kerk. Ek glo ook dat dit ‘n 
sleutelelement van die Christelike geloof is.  As jy van die punt nie kan sin 
maak of die wonder daarvan nie verstaan nie, sal baie kante van die 
evangelie vir jou duister wees en kan ek moeilik sien dat jy jouself opgewonde 
sal kan gee vir die saak van die evangelie."   

 

6.                  �   Diens  (Mens tot Mens)   
�      Wat kan julle as groep doen (eenmalig of meer kere) om iets van God se 

omgee aan senior burgers oor te dra?   

 

7.                  �  Gebed  (Mens tot God) 
�      Gesels nou eers oor dit wat julle vandag weer (opnuut) geleer het en wat 

vir julle uitstaan.  Besluit dan as groep wat dit is wat julle nou vir die Here 
wil sê.  Gee dan geleentheid vir drie persone om dit in gebed vir die Here 
te sê. 
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Gemeentenuus 
    

Lief en leed in die gemeenteLief en leed in die gemeenteLief en leed in die gemeenteLief en leed in die gemeente    
    

VreugdesVreugdesVreugdesVreugdes             
Klein Jacques Andreas du Preez is onlangs gedoop. Ds. Jasper het ons weer 
laat besef hoe belangrik die verbond is wat die Here met ‘n mens sluit op ‘n 
stadium dat jy nog niks daarvan weet nie. Klein Andreas is ‘n rustige seuntjie 
wat sy familie almal opgekommandeer het om die doop by te woon. Wat ‘n 
voorreg! 
 

Henry Williams en sy vrou,  Natasha, het onlangs ‘n seuntjie ryker geword.  
Baie geluk! Geluk ook aan die trotse oupa en ouma, Kleinman en Elize 
Williams. 
 

Barry Dormehl het  op 18 Desember 2010 met Monica in die huwelik getree.  
Baie geluk!  Mag julle baie geseënd wees. 
 

WelkomWelkomWelkomWelkom! 
Baie welkom, Cora Potgieter vanaf  Kraaifonteingemeente.  Sy en haar man,  
Henti, is in die Mauritzkraalwyk.  Ons hoop jul voel reeds tuis by ons!  Ook ‘n 
“amptelike” welkom aan André en Marie Wolmarans (Gamtoosmond) en Gert 
Holtzhausen (Loeriewyk) wat al ‘n geruimte tyd deel van Loeriegemeente is. 
 

Ons kindersOns kindersOns kindersOns kinders    
Baie geluk aan die twee matrikulante van 2010 wat nou die grootmenswêreld 
betree. Hendré het sy ouers bly gemaak met sy vyf onderskeidings en is 
reeds ingeburger in Stellenbosch. Willie het reeds begin met sy opleiding by 
Sutherland Transport. Die Therons het nou ‘n hele leë nes met die dat Sunè 
ook nou Kaap toe is. 
 

Helgard en Christa se dogter Jeanri is ook nou klaar studeer en is ‘n 
volwaardige sjef en fotograaf.  Sy vertrek einde Maart na Frankryk om op die 
seiljagte in die Mediterreense See te gaan werk.  Geniet dit, Jeanri! 
 

Nuwe oupa en oumaNuwe oupa en oumaNuwe oupa en oumaNuwe oupa en ouma    
Wat is nou lekkerder as om vir die eerste keer Oupa en Ouma te word?  Baie 
geluk, Lucas en Irene van Vuuren. ‘n Vriendin het eenmaal gesê ‘n mens 
moet eers ‘n “ouma” word en dan ‘n “ma”. Mag julle lewenslange wysheid 
bydra tot die kleinding se gelukkige toekoms.  
Lucas, ons is trots op jou omdat jy nou as DA-verteenwoordiger op die 
Kouga munisipaliteit dien.  Baie geluk! 
 

HartseHartseHartseHartseerererer    
Ons bid  die Here se vertroosting toe vir Marius en Charlo met die heengaan 
van Marius se broer, Perry. Ons is saam met julle dankbaar vir sy lewe.  
Annelize Marx se broer, Gerhardus Nell, is skielik oorlede.  Annelize, ons bid  
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jou en Ulrich ook ons Vader se troos toe. 
Charmain Gouws se ma, Grietjie Erasmus, is ook oorlede.  Charmain, ons 
dra jou, jou pa Hansie en Dries aan ons hemelse Vader op. 
 

2 Tess 3:16   
Mag die Here, wat vrede gee,  

julle altyd in alle opsigte vrede gee! 
 

Twee oudlidmate is onlangs oorlede nl. Ria van Rooyen (Des 2010) en Kathy  
Ferreira (Jan 2011).    
Ons het pas verneem dat nog ‘n oudlidmaat, At Roscher, ook oorlede is.  Ons 
dink aan hul naasbestaandes. 
    

In die hospitaalIn die hospitaalIn die hospitaalIn die hospitaal    
Ananda Gieselbach het ons almal groot laat skrik toe sy onverwags ‘n groot 
operasie in Pretoria moes ondergaan. Ons is saam met jou dankbaar,  
Ananda, dat dit soveel beter gaan met die vooruitsig van volkome genesing. 
Sterkte vir die volgende “herstel”- operasie. 
 

Fonnie Moolman het ook ‘n operasie ondergaan.  Fonnie, ons is dankbaar dat 
die operasie goed afgeloop het en bid jou volkome herstel toe. 
 

Aan ander lidmate wat ‘n draai in die hospitaal gemaak het;  hoop julle is 
reeds beter! 
     

 

Gee!!!Gee!!!Gee!!!Gee!!!    
Vandag 

Vandag wil  ek méér doen as “omgee”, 
ek wil help, 

Vandag wil ek méér doen as vergewe, 
ek wil vergeet. 

Vandag wil ek méér doen as droom, 
ek wil werk. 

Vandag wil ek  méér doen as kinders leer, 
ek wil hul inspireer. 

Vandag wil ek  méér doen as gee, 
ek wil dien. 

Vandag wil ek  méér doen as lewe, 
ek wil groei. 

Vandag wil ek méér wees as net vriendelik, 
ek wil ‘n vriend wees. 
William Arthur Ward 
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Brood op die Water     
Hester Marx skryf: 
Soms kom ‘n goeie daad op ‘n 
onverwagse manier terug na jou. 
Miskien was jy nie eens daarvan 
bewus dat jou optrede “brood op 
die water” is nie. 
‘n Paar jaar gelede staan Pierre by 
die lisensie-kantoor op 
Humansdorp in die ry om vyf 
voertuiglisensies te hernu.  Alles is 
reg, die vorms is ingevul en die ry 
wagtendes word stadig maar seker 
korter. Dan sien hy die 
kennisgewing: By elke lisensie-
vorm moet ‘n duplikaat van die 
eienaar se ID wees.  Wat nou?  Hy 

gaan sowaar nie nou terugdraai 
nie. Hy besluit om ‘n kans te waag. 
By die toonbank haal hy sy ID-
boekie uit. “Dit is nie nodig nie, ek 
ken jou”, sê die jongman agter die 
toonbank.  “As jy nie vir my en 
Zwanile Vrydae Loerie-toe en 
Sondae weer Humansdorp-toe laat 
saamry het nie, sou ek nie kon 
klaarmaak met skool en hierdie 
goeie werk gekry het nie.” 
By die betaaltoonbank word Pierre 
vriendelik gehelp met die woorde: 
“O, is u die meneer wat so goed 
was vir daardie man.” 
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Soos almal weet, moet Denro Ferreira ‘n hartoorplanting 
ondergaan.    Laetitia vertel: 
Denro het in Aug 2002 (34 jaar oud) brongitis opgedoen en het gesukkel om 
gesond te word – na twee weke se antibiotika en behandeling het hy net 
sieker geword en is hy in die hospitaal opgeneem. Hy was op die stadium  
alreeds ‘n paar jaar ‘n diabeet . 
Hy is gediagnoseer met hartversaking en ‘n angiogram het getoon dat hy 
alreeds n paar hartaanvalle gehad het. Dit was vir ons almal n groot skok. Hy 
was nog so jonk.  Lara en Frank was maar net 9 en 7 jaar oud.   Volgens die 
kardioloog was sy hart vergroot en het hy net 19 % hartfunksie gehad. Die 
meeste van sy are was geblok.  Daarom het hy  nie gekwalifiseer vir ‘n 
hartomleiding nie. Hy het ons Kaap toe verwys en gesê hy is nie seker of 
Denro sal kwalifiseer vir n hartoorplanting nie.Gelukkig was ons internis,        
Dr LA Venter, baie positief en het ons moed ingepraat en gesê dat hy met die 
nodige medikasie en hulp van Bo ‘n vol lewe kan lei. 
Sy hart het geleidelik verbeter tot by 26 % en hy het sy lewe daarvolgens 
aangepas.   
Verlede jaar Januarie - ag jaar later - terwyl ons met vakansie was, het hy 
weer hartversaking gekry. Hy het in die ICU beland.   Al die kardioloë in PE 
het bymekaargekom en saam besluit dat hulle nou gedoen het wat hulle 
kon en dat hy na Dr. Willie Koen  vir ‘n moontlike hartoorplanting verwys 



moet word.   Soveel gemengde gevoelens, want ons weet nie wat om te 
verwag nie – sal hy kwalifiseer vir n hart of nie? Hy is n diabeet. Sal dit teen  

9 
hom tel? Ai, maar al die liefde en ondersteuning wat ons gekry het van ons 
uitgebreide familie en baie vriende het ons deur hierdie onseker tyd gedra.  
 

In Maart het die hele hartspan Greenacreshospitaal besoek en kon ons hele 
gesin hulle ontmoet. ‘n Week later is ons Kaap toe vir ons afspraak by dr. 
Willie in die Christiaan Barnard-hospitaalharteenheid.  Denro is vir ‘n paar 
dae opgeneem vir al die toetse. Ek was die meeste van die tyd by hom in die 
hospitaal.   Wat ‘n ondervinding -  dr Willie met sy hartspan en sielkundiges, 
mentors, ens – ‘n klomp engele wat ongelooflike werk verrig!! ‘n Mens voel 
so bevoorreg om daar te kan wees en almal te ontmoet en te sien hoeveel 
mense al hierdeur is. Almal kom Woensdae na die hartkliniek om weer die 
nuwes moed in te praat.  Hulle noem hulself die Zip-familie a.g.v. die groot 
sny op die bors wat soos ‘n zip lyk.   Amper soos een groot familie. 
Na die toetse het dr. Willie ons ingeroep en met ons gedeel dat Denro se hart 
nou verdubbel het in grootte en dat sy hartspiere baie swak is. Ten  spyte 
daarvan dat hy ‘n diabeet is en in die O-negatief bloedgroep val, kwalifiseer 
hy wel vir ‘n oorplanting! Ons was so dankbaar om dit te hoor!!  
 

Sodra jy jou nuwe hart kry, moet jy vir die res van jou lewe kortisoon en 
immuniteitsmedikasie neem om te keer dat jou liggaam die nuwe hart 
verwerp.  Hierdie medikasie laat jou baie gewig optel  en daarom moet Denro 
eers gewig verloor voordat hy kwalifiseer om op die lys te kom.    Dit is nie 
maklik nie, aangesien hy baie water opbou en dit veroorsaak dat sy gewig 
wipplank ry!    
 

Ons bly positief, want ons weet dat die Here  al hierdie tyd nog by ons was en 
dat net Hy die beste weet !  Denro is vir Hom spesiaal en Hy hou hom in die 
palm van sy hand. 
 

Daar is ongeveer drieduisend vyfhonderd mense wat op hierdie oomblik wag 
vir organe. 
Wees ‘n lewensredder en skenk jou organe!!   
Dit is so maklik - registreer net by www.odf.org.za 
Of kontak hulle by 0800226611.   Dit neem net vyf minute van jou tyd.   
 

As jy eers al die verhale begin lees, kan jy nie ophou nie – jy voel so dankbaar 
en geseënd en jy waardeer jou gesondheid meer. 
 

Baie, baie dankie vir al die liefde, gebede en ondersteuning wat 
ons van orals kry. Ons kan nie daarsonder nie!!   
Denro, Laetitia, Lara en Frank       Feb 2011 
 

Laetitia het ons ook na die volgende webblad verwys :   
www.odf.org.za  



Gaan lees hier die aangrypende verhale van persone wat organe van 

skenkers ontvang het.  En registreer asb as orgaanskenker!  Dit is ook ‘n 

manier van “gee”. 
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Adré het op 7 Maart verjaar.  ‘n Geskenkie namens d ie gemeente  is 
tydens die erediens aan haar oorhandig.  Sy skryf: 
 

Dankie!Dankie!Dankie!Dankie!    
Vanoggend (6 Maart 2011),  na die erediens  toe Catherina Vanoggend (6 Maart 2011),  na die erediens  toe Catherina Vanoggend (6 Maart 2011),  na die erediens  toe Catherina Vanoggend (6 Maart 2011),  na die erediens  toe Catherina 
vir my die geskenkie oorhandig, weet ek ek wil graag  daar vir my die geskenkie oorhandig, weet ek ek wil graag  daar vir my die geskenkie oorhandig, weet ek ek wil graag  daar vir my die geskenkie oorhandig, weet ek ek wil graag  daar 
en dan baie dankie se, maar as iets so skielik aan my gedoen en dan baie dankie se, maar as iets so skielik aan my gedoen en dan baie dankie se, maar as iets so skielik aan my gedoen en dan baie dankie se, maar as iets so skielik aan my gedoen 
word, ontbreek die woorde my word, ontbreek die woorde my word, ontbreek die woorde my word, ontbreek die woorde my ““““toetentatoetentatoetentatoetentaal”!!  al”!!  al”!!  al”!!      
    

Nou wil ek graag vir almal  op hierdie manier bedank.Nou wil ek graag vir almal  op hierdie manier bedank.Nou wil ek graag vir almal  op hierdie manier bedank.Nou wil ek graag vir almal  op hierdie manier bedank.    
Eerstens wil ek vir die Liewe Vader dankie sEerstens wil ek vir die Liewe Vader dankie sEerstens wil ek vir die Liewe Vader dankie sEerstens wil ek vir die Liewe Vader dankie sêêêê    dat hy so dat hy so dat hy so dat hy so lanklanklanklank    
gewag het om aan my wense en gebede gewag het om aan my wense en gebede gewag het om aan my wense en gebede gewag het om aan my wense en gebede ----    om tog asbom tog asbom tog asbom tog asb....    vir vir vir vir 
Jasper ‘n beroep see toe, Kaap toe, te laat kry Jasper ‘n beroep see toe, Kaap toe, te laat kry Jasper ‘n beroep see toe, Kaap toe, te laat kry Jasper ‘n beroep see toe, Kaap toe, te laat kry ----    gehoor gegee gehoor gegee gehoor gegee gehoor gegee 
het. Hy het my het. Hy het my het. Hy het my het. Hy het my vir vier en twintig jaar in die “Vuildriehoek” vir vier en twintig jaar in die “Vuildriehoek” vir vier en twintig jaar in die “Vuildriehoek” vir vier en twintig jaar in die “Vuildriehoek” 
laat bly, waar ek geskaaf en gevorm is. AS ons vroeër laat bly, waar ek geskaaf en gevorm is. AS ons vroeër laat bly, waar ek geskaaf en gevorm is. AS ons vroeër laat bly, waar ek geskaaf en gevorm is. AS ons vroeër 
hierheen moes komhierheen moes komhierheen moes komhierheen moes kom,,,,    sou ek  dit nie so kon waardeer en sou ek  dit nie so kon waardeer en sou ek  dit nie so kon waardeer en sou ek  dit nie so kon waardeer en 
bevoorreg gevoel het om hier te wees nie. Hier het ek weer bevoorreg gevoel het om hier te wees nie. Hier het ek weer bevoorreg gevoel het om hier te wees nie. Hier het ek weer bevoorreg gevoel het om hier te wees nie. Hier het ek weer 
mens geword.mens geword.mens geword.mens geword.    
    

Tweedens baie Tweedens baie Tweedens baie Tweedens baie dankie dankie dankie dankie aan dieaan dieaan dieaan die    mense van Loerie,  julle mense van Loerie,  julle mense van Loerie,  julle mense van Loerie,  julle 
beteken vir my ongelooflik baie.  By elkeen wat ek beter leer beteken vir my ongelooflik baie.  By elkeen wat ek beter leer beteken vir my ongelooflik baie.  By elkeen wat ek beter leer beteken vir my ongelooflik baie.  By elkeen wat ek beter leer 
ken, is daar iets wat ek leer. Of dit nou liefde, geduld, ken, is daar iets wat ek leer. Of dit nou liefde, geduld, ken, is daar iets wat ek leer. Of dit nou liefde, geduld, ken, is daar iets wat ek leer. Of dit nou liefde, geduld, 
verdraagsaamheid of wat ookal is; daar is nie ‘n week wat verdraagsaamheid of wat ookal is; daar is nie ‘n week wat verdraagsaamheid of wat ookal is; daar is nie ‘n week wat verdraagsaamheid of wat ookal is; daar is nie ‘n week wat 
verbygaan wat ek nie ‘n lewenslessie geleer het nie.verbygaan wat ek nie ‘n lewenslessie geleer het nie.verbygaan wat ek nie ‘n lewenslessie geleer het nie.verbygaan wat ek nie ‘n lewenslessie geleer het nie.    
    

As ons laatmiddag na werk uitry Jeffreys toe, of terugkom As ons laatmiddag na werk uitry Jeffreys toe, of terugkom As ons laatmiddag na werk uitry Jeffreys toe, of terugkom As ons laatmiddag na werk uitry Jeffreys toe, of terugkom 
van die Baai af en die lug/omgewing is vol van die mooiste van die Baai af en die lug/omgewing is vol van die mooiste van die Baai af en die lug/omgewing is vol van die mooiste van die Baai af en die lug/omgewing is vol van die mooiste 
en sagste kleure, word my hart regtig vol van dankbaarheid en sagste kleure, word my hart regtig vol van dankbaarheid en sagste kleure, word my hart regtig vol van dankbaarheid en sagste kleure, word my hart regtig vol van dankbaarheid 
dat ons so bevoorreg is om ‘n kwaliteitlewe hier te kan lei.dat ons so bevoorreg is om ‘n kwaliteitlewe hier te kan lei.dat ons so bevoorreg is om ‘n kwaliteitlewe hier te kan lei.dat ons so bevoorreg is om ‘n kwaliteitlewe hier te kan lei.    
    

Baie dankieBaie dankieBaie dankieBaie dankie    virvirvirvir    die geskenk, ek sal die geskenk, ek sal die geskenk, ek sal die geskenk, ek sal 
verseker vir my iets  kry wat my altyd verseker vir my iets  kry wat my altyd verseker vir my iets  kry wat my altyd verseker vir my iets  kry wat my altyd 
aan julle sal laat dink.aan julle sal laat dink.aan julle sal laat dink.aan julle sal laat dink.    

LiefdeLiefdeLiefdeLiefde    

AdrAdrAdrAdréééé                                    
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Klippe op my Pad                 
Die duiwel het ‘n slegte gewoonte om gereeld klippe op my pad te gooi.  
Sodra my pad sonder sinkplaat en slaggate is, gooi hy ‘n klip. Dit kan van ‘n 
klein klippie tot ‘n groot rots wees.  
Soms kan ek die klein klippie sommer wegskop, met nerf-af tone agterna. 
Ander kere moet ek met ‘n koevoet as hefboom probeer om die rots te skuif.  
Dié klippe het almal name - gewone mense-name of meer belangrikes soos  
Munisipaliteit, Eskom, Telkom, Waterwese.   
“Here, Jesus” vra ek mooi, “help my vandag om nie iets te sê of te doen 
waaroor ek later bitter spyt en U hartseer sal wees nie”. 
Dan, juis dan, lê die klip onverwags voor my. Dit gebeur so vinnig dat ek nie 
voorbereid is nie, dat ek nie tweekeer dink of eers tot tien kan tel nie. 
Agterna, wanneer die klip uit my pad is, moet ek aan myself erken dat my 
optrede en woordkeuse nie goed was nie. Kan daar so baie negatiewe 
woorde wees? 
Al wil ek my optrede toeskryf aan my humeurige oupa of kwaai ouma-grootjie 
is dit nie die oplossing nie. Ek alleen kan en moet besluit hoe ek die klip uit 
die pad gaan kry.     Daarom vra ek weer en weer en nog ‘n keer: “Here, help 
my.”                                                                                                                         
Hester Marx                                                                                                           
 
 
                                                                          
                                   

BASAAR   2011 
Die basaar is klaar, 
En ons is gaar! 
Maar tog is ons vrolik, 
En lank nog nie olik. 
 

Ons hou van basaar, 
Ons het heel goed gevaar. 
Dis gesellig en prettig 
Met gaste oor sestig. 

Maar ons mis die kinders 
Wat dartel soos vlinders. 



 
Kom maar weer…….. 
Ons sal jou nie keer!! 
Dorie Williams 
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ONS SKILDERYE IN DIE KERK 
 

Die vier skilderye in die kerk is die werk van Mike Smith, ‘n kunstenaar van 
Bathurst. 

Alvier die skilderye is die oorspronklike werke van ou meesters wat deur 
Mike gebruik is om hierdie treffende uitbeelding van hoofmomente in Jesus  
se lewe op aarde op doek vas te lê. 
 

 

GEBOORTE: 
Die eerste skildery beeld die geboorte van Jesus Christus in 
die stal in Betlehem uit. Die skildery vertel die verhaal van 
Jesus se nederige geboorte met die skaapwagters en engele 
as getuies van Sy menswording. 
 
 
 
 

 
 

VERHOOR: 
Die tweede skildery is ‘n uitbeelding van die 
verhoor, géseling en vernedering van Jesus.  
Op die skildery word verskillende karakters  
uitgebeeld wat verskillende emosies weergee,  
onder andere haat, aggressie, twyfel en simpatie. 
  

 
 

KRUISIGING: 

Die derde skildery beeld die kruisiging van Jesus Christus 
uit. In teenstelling met die gebruiklike beeld van drie kruise 



op Golgota, vertel hierdie skildery ons iets van die vernedering en lyding van 
Jesus as 
die sondelose (ligte kleure van die 
Jesus-figuur) in kontras met die 
brute geweld van die gespierde soldate. 
 

OPSTANDING: 
Die vierde skildery in die reeks vertel van hoop en  
oorwinning.  Die helder kleure vertel van ‘n nuwe 
lewe en Jesus as die opgestane Heer wat Sy  
kinders in sy arms hou en oor Sy Kerk regeer. In  
die middel van die skildery maak die wolke oop om  
‘n prentjie te gee van Loerie se kerkgebou as simbool van Jesus se kerk op 
aarde. 
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Elke uur van die horlosie het ‘n boodskap: 
 

1uur sê vir my ek leef net een maal en daarom moet ek my lewe 
waardeer en my tyd hier op aarde reg gebruik. 
 

2uur  sê ek het twee ouers wat ek moet eer, liefhê en gehoorsaam. 
 
3uur  herinner my aan die DRIE-ENIGE GOD wat ek met my hele hart 
moet dien. 
 

4uur  herinner my aan die vier windstreke en dat, waar ek ook al mag 
gaan, ek die hemel se kompas, die Bybel, nodig het om vir my die rigting 
aan te dui. 
 

5uur  dui op die vyf vingers aan elke hand waarmee ek moet werk om my 
brood eerlik te verdien en diensbaar moet wees vir die Here. 
 

6uur sê vir my ek moet my pligte getrou nakom en ses dae van die week 
werk. 
 

7uur  sê vir my dat ek op die sewende dag moet rus. 
 

8uur  laat my dink aan die ag siele in Noag se ark wat in die sondvloed 
behoue gebly het, en dat ek net so behoue sal bly as ek by Christus 
skuiling soek. 
 

9uur  herinner my aan die nege melaatses wat nie omgedraai het om die 
Here te bedank nadat hulle gesond geword het nie en maan my om 
dankbaar te wees vir al die goeie dinge wat ek uit Sy hand ontvang. 
 



10uur  herinner my aan tien jong meisies van wie vyf nie gereed was toe 
die bruidegom gekom het nie en waarsku my om nie so dwaas soos hulle 
te wees nie. 
 

11uur  herinner my aan so baie mense wat tot die elfde uur uitstel om 
hulle te bekeer, en dan onverwags te sterwe kom. 
 

12uur sê vir my genadetyd is haas verby.  Om middernag kom die 
Bruidegom en ek moet sorg dat ek nie agterbly wanneer Hy Sy kinders 
kom haal nie. 
 
 

ELKE TIK VAN DIE HORLOSIE IS ‘N SEKONDE NADER AAN 
SY KOMS ….. IS JY GEREED? 
 

14 
Ons stel in hierdie uitgawe die Gamtoos- en Gamtoos mond-
wyke aan u bekend. Dankie aan ds. Jasper vir die fo to’s! 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mara bedank gemeentelede vir almal se belangstelling en gebede 
tydens haar seun se operasie.  Dit word opreg waardeer. 
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Dankbaar! 
Oom Izak Marais sê: 
Ek wil baie graag vir die twee broers wat vir my die “oprit” na die 
saal se kombuisdeur gebou het, baie dankie sê.  Ek kan nou maklik, 
sonder ekstra hulp, met die rystoel by die kombuisdeur inry.   BAIE 
DANKIE! 
Tydens Nagmaal sit ek in die saal met my rug teen die muur en dink 
hoe geseënd en dankbaar ek is.  My predikant staan VOOR my, my 
diaken sit LINKS van my, my ouderling REGS van my, my vrou 
SKUINS voor my by die klavier en my Here is ook IN die saal.  
Waarom kla ons dan so maklik oor kleinighede in plaas daarvan om 
dankbaar te wees vir so baie seëninge? 
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Nartjiefees 2011 se kunstenaars is 

 

Steve Hofmeyr    Lance James     Nedine Blom 

Sarah Theron     Robert Gillmer 

 

Uilvoël 
Uilvoël verneemUilvoël verneemUilvoël verneemUilvoël verneem dat huweliksklokkies binnekort 
vir Marlene se seun John en Otto se broer Juan, 
lui.  Hy is angstig om te hoor wanneer die 
huweliksklokkies vir Fransie lui, maar al wat hy 
van daardie kant af hoor is Sondag se 
kerkklokke!   
Catherina sêCatherina sêCatherina sêCatherina sê dat die afskeid in Stellenbosch, 
soos verwag kan word, nie lekker was nie.  Pa 
John sê niks.  Wonder wie moes vir wie troos?  
Gelukkig het Pa en Ma nog vir Ann in die huis.  
Plaaslike verkeersluiPlaaslike verkeersluiPlaaslike verkeersluiPlaaslike verkeerslui laat hulle nie afskrik van boere wat  wegjaag as hul nie 
by die treinspoor gestop het nie.  Oortreders word tot in die kerkgronde 
agterna gesit.  Uilvoël sê dat Pierré die verkeersman maar kon saamgenooi 
het na die erediens toe! 
Uilvoël sêUilvoël sêUilvoël sêUilvoël sê hy hou baie van die saalkombuis en konsistorie se nuwe 
kleurskema.  Van die kombuis gepraat;  hy sê alle gemeentelede kan gerus 
na kerk saam kom tee drink.   
Ulrich en AnnalizeUlrich en AnnalizeUlrich en AnnalizeUlrich en Annalize sê dat hul Kabeljauwshuis NIE in die mark is nie.  Ten 
spyte daarvan dat AL die eiendomsagente in Jeffreysbaai se 
advertensieborde op hul huis se muur aangebring is (was), is hulle NIE van 
plan om die huis te verkoop nie!   
Charlo isCharlo isCharlo isCharlo is baie bly dat Marius se “Werkswinkel in die bos” nou klaar is.  Dit het 
egter ‘n nuwe probleem - waarmee baie vrouens kan  
identifiseer – geskep.  Hoe kry sy die boodskap by hom dat dit etenstyd is???  
Sy het al oorweeg om die mak skilpad wat gedurig om die huis te sien is,  in 
te span om vir hom ‘n briefie te neem.  Of dalk sal ‘n bostelegraaf vinniger  
wees?   
Uilvoël hetUilvoël hetUilvoël hetUilvoël het egter met ontsteltenis verneem dat daar méér mans is wat na  
hulle werkswinkels verdwyn wanneer dit etenstyd is. Dorie kla dat Japie  
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soos Huppelkind verdwyn sodra hy agterkom dat die kos op die tafel is.  Het 
dit iets met die ouderdom te doen, of is dit ontvlugting??? Vrouens van 
afgetredenes wat hierdie probleem het, moet dalk vir “Raadslid Lucas” vra 
om hul wederhelftes aan te spreek as hulle nie luister nie!!! 
Christa hetChrista hetChrista hetChrista het by Uilvoël kom kla dat sy skoon “stowwerig” gevoel het toe hul 
lugreëling geïnstalleer is.  Selfs om die stofsuier onder die boor te druk, het 

nie veel gehelp nie.  Maar met Loerie se hitte is lugreëling darem baie 
welkom! 
Uilvoël hetUilvoël hetUilvoël hetUilvoël het met groot waardering kennis geneem van Gertina en Gerhard se 
mooi nuwe kerktuin.  Dit is regtig pragtig.  Hy wonder net of ‘n standbeeld 
van ‘n uil dit nie mooi sal afrond nie.   
Uilvoëlgroete tot volgende keer 

Uilvoël 
 
 
Kerkraad:  BELEID EN RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE 
GEBRUIK VAN DIE KERK SE BEGRAAFPLAAS 
 

1.  Huidige en voormalige lidmate van die NG Gemeen te Loerie 
kwalifiseer vir gratis grafte. 
 

2.  Die direkte naasbestaandes van mense wat reeds in die be-
graafplaas begrawe is, kwalifiseer vir dieselfde vo ordeel as in nr. 1  
 

3.  Direkte familie van huidige en voormalige lidma te kan grafte 
aankoop teen R750.00 per graf.  
 

4.  Buitestaanders wat nie deel is van bogenoemde ( 1 - 3) nie, kan 
grafte koop teen R1200.00 per graf.  
 

5.  NIS - R750.00 (Familie moet self die steen laat  graveer ) 

 
 
 
CMR Thornhill wil graag met nasorgklasse by die skool begin en 
benodig vrywilligers om (teen vergoeding) hiermee behulpsaam 

te wees.  Kontak Charlo vir nadere besonderhede indien u 
belangstel.  Dit is ook ‘n manier van gee! 
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Uit die kombuis                                                             
Ons het vir tannie Hester gevra om vir ons die resep van oom Izak 
se gunstelingdis te gee.  Sy sê:  Oom Izak het nie regtig ‘n 
spesifieke soort gunstelingkos nie.  Hy het glad nie fiemies wat kos 
betref nie en eet enige dis wat voor hom neergesit word, met 
smaak.  As jy egter vir hom moerkoffie gee, moet daar asseblief net 
nie moer op dryf nie, want dan voel hy ook sommer so 
“gemengerig”.  Hy is natuurlik baie lief vir nagereg, veral vir 
gebakte poeding.   
Hy geniet die volgende 
pastagereg.  Dit is genoeg vir 6 
– 8 mense. Bedien saam met ‘n 
mengelslaai.  

    
Skoonma se NoedelgeregSkoonma se NoedelgeregSkoonma se NoedelgeregSkoonma se Noedelgereg    
Bestanddele 
500g maalvleis 
1 t sout 
225g skulpnoedels (2 kop) 
1 groot ui, gekap 
Metode 

2 kop gerasperde kaas 
2 kop warm witsous 
1 kop suikermielies 
½ kop tamatiesous 

1. Kook noedels gaar (nie pap) en dreineer. 
2. Braai ui in olie, voeg maalvleis by en braai tot gaar. 
3. Meng al die bestanddele, behalwe witsous en kaas. 
4. Gooi uit in gesmeerde bak (ongeveer 35 X 25cm) 
5. Gooi witsous oor en besprinkel met kaas. 
6. Bak ongeveer 1 uur by 350 grade tot mooi bruin. 

 

Kaap, o Kaap, o Mooiste Kaap! 
Gatiep Innie Hof 
Regter: 'Hoe kan jy onskuldig pleit as vyf mense jou sien steel het?' 

Gatiep: 'Djou Honour, ek kan dysende bring wat my nie gesien steel 
het nie!' 
 

Gatiep se Voicemail 
My bra, Gatiep is nie available nie.  Los djou naam en nomma en ek 

stuur vir djou a 'please call me'. 
 

19 



Die tou                                                               
Gatiep sleep 'n tou die straat af en loop verby Meraai 
Meraai sê vir Gatiep: 'Hoekom sleep jy die tou?' 

Gatiep: 'Het djy al 'n tou try stoot?' 
 

The one and only 
Gammat word aangekla dat hy vir Meraai 'n biets genoem het. 

Tydens kruisverhoor sê Gammat: 'Djy't da' boe oppie balcony 
gastaan, en ek da'onner innie straat.' 

'Ja,' sê Meraai 

'Daar was mos baie mense by djou oppie balcony,' sê Gammat. 

'Ja,' sê Meraai. 

'Nou hoe wiet djy dan ek het met djou gapraat?' 
'Omlat ek die enigste biets daar was,' sê Meraai. 
 

Selle ou storie 
Die Regter kyk vir Gammat in die oog en sê: 

'Dis nou die sesde jaar na mekaar dat jy in 

my hof in die beskuldigdebank staan. 
'Djou honour,' sê Gammat, 'moenie vir my 

blame omlat jy nie promotion kan kry nie.             
 

Mooi aangetrek 
Gammat staan by Gatiep se kis by die 
begrafnisondernemer en sê: 

‘Ai ou Gatiep, my bra, in die lewe het djy nie 

gawiet van die hemel of hel nie en nou lê djy 

hie all dressed up and nowhere to go!’ 
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Vir  die  jongklomp 
 
 

Kleiner maatjies, laat Mamma jou help om hierdie te lees.  
Groter maats kan self lees en doen!   

 

Gee, gee, gee.Gee, gee, gee.Gee, gee, gee.Gee, gee, gee. Hoe laat hierdie woorde jou voel? Miskien voel jy 
vies – alweer gee? Dalk ignoreer jy dit net. Dalk dink jy dis nie vir 
my nie. Ek is te klein, jonk, arm, wat ookal. Dalk staan jy aan die 
ontvangkant van die “gee” – gee vir my! 
 
Ek het onlangs ‘n ware storie gehoor wat my nogal geruk het. ‘n 
Sendeling was in die noorde van Zimbabwe waar hy op ‘n ou, arm 
man afgekom het. Die man het skaars kos gehad, maar het elke 
dag die berge ingevaar om dít wat hy het, Jesus se liefde, met 
mense te gaan deel.  Hy kon hierdie goeie nuus net nie vir homself 
hou nie. Toe die sendeling hom vra hoe hy dit regkry, terwyl hy self 
niks het nie, het die ou man die sendeling stip in die oë gekyk en 
gesê: “You have too much to loose!” Sjoe, as dit darem nie ‘n 
aanklag teen ons almal is nie! 
 

So wat kan ek gee? Selfs die kleinste babatjie kan “gee”. Daardie 
mooi glimlaggie maak almal om hom so bly. Die kleutertjie wat sy 
mamma ‘n stywe drukkie om die nek gee dat haar nekwerwels 
sommer so kraak, maak haar oneindig bly! Die outjie wat in die 
skool is en vir sy juffrou ‘n blom gee, maak haar dag. Of dalk dra jy 
jou juffrou se tas vir haar. As jy ‘n tiener is, lyk die bed darem so 
aanloklik as jou ma jou roep om die skottelgoed te was of om op te 
ruim.  

 

 
Maar weet jy hoe ‘n wonderlike gawe ‘n 
hulpvaardige tiener in die huis is? Sit 
bietjie daardie selfoon neer en gee jou 
aandag en liefde vir jou ouers, boetie of 
sussie, of bied ‘n slag self aan om vir hulle 
koffie te maak.  

By die skool – gee ‘n bietjie aandag aan daardie een wat maar altyd  
eenkant staan. “Gee” ‘n slag jou ore en luisteluisteluisteluister r r r wat ‘n vriend/in vir 
jou vertel. So kan ons aangaan en aangaan. Fisiese dinge wat 
gegee kan word soos daardie hemp, skoene, ens. wat jy nie meer  
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dra nie, maak ander mense baie bly. Liefde, aandag, uitreik na  
ander en TYD.  
    

Op die ou end is jy die Op die ou end is jy die Op die ou end is jy die Op die ou end is jy die een wat net gelukkiger word. Dis regtig soos een wat net gelukkiger word. Dis regtig soos een wat net gelukkiger word. Dis regtig soos een wat net gelukkiger word. Dis regtig soos 
Jesus gesê het: “Om te gee, maak ‘n mens gelukkiger as om te Jesus gesê het: “Om te gee, maak ‘n mens gelukkiger as om te Jesus gesê het: “Om te gee, maak ‘n mens gelukkiger as om te Jesus gesê het: “Om te gee, maak ‘n mens gelukkiger as om te 
ontvang.”ontvang.”ontvang.”ontvang.”    
 

Die seuntjie op die voorblad het sy vissies en brode wat sy 
Mamma vir hom gegee het, vir Jesus gegee.  Kleur die prentjie 
mooi in.   
 

Die prentjie hieronder is spesiaal vir die kleiner maatjies .  
Kleur die spasies wat 1 gemerk is bruin in en die spasies 
wat 2 gemerk is grys.   

 

 
 

‘n Seuntjie se offer 
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Lees Johannes 6: 1 – 15 en vul dan die blokkiesraai sel in.  
Dwars     
         1.  Hoeveel mandjies vol oorskiet het die dissipels bymekaar gemaak? 

3.  Waarvan is die brode gemaak? 
4.  Jesus het teen die berg opgegaan en met sy dissipels daar gaan ……….. 
6.  Vir watter dissipel het Jesus gevra waar hulle brood kan gaan koop? 
11. Die mense was honger en moes iets kry om te …………. 
12. ‘n Groot klomp mense het agter Jesus aangegaan omdat hulle Sy     
       ……………… gesien het. 
14. Die seuntjie het na Jesus gekom met twee …………………………. 
15. Toe ………………. Jesus: ”Laat die mense gaan sit.” 
16. Die seuntjie het ook vyf …………………… vir Jesus gegee 
17. Daar het baie …………………. agter Jesus aangekom. 

Af 
1.  Jesus het ………… die berg opgegaan. 
2.  Die mense het op die ………………….gaan sit. 
3.  Jesus het na die oorkant van die See van G………………… gegaan. 
5.  ‘n Ander naam vir die see waar hulle was, is die See van T…………… 
7.  Watter Joodse fees was naby? 
8.  Watter dissipel het die seuntjie na Jesus gebring? 
9.   Na hierdie wonderwerk, wou die mense Jesus met geweld …………maak. 
10. Die ……………………………….. het al sy kos vir Jesus gebring. 
13. Hoeveel vissies was daar? 
14. Hoeveel brode het die seuntjie gebring? 
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Kerkbasaar  
Kerkbasaar – was jy ook daar? 
Jy’t iets gemis! 
Ons was só geseën byeen. 
 

Voor die openingsgebed 
was die koektafel leeg 
en ek het net ‘n melktert  
kon red – net één 
 

Naaldwerk soos altyd 
maar swak gevaar – só naar. 
Maar waar’t jy miskien 
soveel knoeiwerk gesien 
en so duur gemerk – 
vir die kérk? Ek meen … 
 

Die ete was puik, hoewel 
bietjie koud. 
Maar ek wéét die fout - 
Dominee het te lank  
oor die seën geneem 
en jy weet ‘n soufflé val 
intussen mos plat – dis wat! 
 

Wat hy gesê het? 
Nee, hoe sal ék weet? 
Was in die kombuis  
by die vleis en die 
opwaslappe. 
 

Gelê soos ons lag 
vir al die grappe! 
Jy‘t iets gemis by die huis 
alleen   
Ons was so geseën byeen. 
Oorgeneem 

                                               

 

Kompetisie 



 

Hoe goed ken jy jou 

gemeente?  Kom neem as gesin 

deel en wen groot pryse! 

Sommige vrae is spesiaal vir 

die kinders bedoel! 
 

 

Eerste prys: Middagete vir twee by Spekboomlapa 
Tweede prys:  Verwerkte groente van Loerie Veg 

Derde prys:  Sjokoladekoek uit Charlo se kombuis  

1. Hoe oud is Loeriegemeente vanjaar? ………………………… 
2. Die hoeveelste Nartjiefees vind vanjaar plaas? …………………….. 
3. Ds Jasper is die …….de predikant van Loeriegemeente. 
4. Watter woord staan op die bord voorop die kansel? 

………………………. 

5. Wat is die betekenis van hierdie woord? …………………………………….. 

6. Wat is die betekenis van die  P agter die preekstoel? 
……………………………………………………….. 

7. Wie het die kerk se hoeksteen gelê? ………………………. 

8. In watter jaar is die saal se hoeksteen gelê? …………………… 
9. Watter geleentheid word op die koperplaat in die kerksaal 

herdenk? …………………………………………………………………. 
10. Watter kleur is die kerk se matte?  ……………………. 

11.  Hoeveel waaiers is daar teen die mure van die kerk? ……. 

12. Hoeveel wyke is daar in Loeriegemeente? …….. 

13. Wat is die visie van die N.G. Kerk Loerie? …………………………….. 
 

Slegs een inskrywing per gesin word aanvaar en slegs lidmate of 

oudlidmate mag deelneem.  Indien daar meer as een korrekte 
inskrywing is, sal ‘n trekking gehou word. 
 

Inskrywings kan in die houer in die voorportaal geplaas word. 

Sluitingsdatum:  23 April 2011 


