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1 Tess 5:18 
Wees in alle omstandighede 

dankbaar, 
want dit is wat God in Christus Jesus  

van julle verwag 
 
 
Wykslid ……………………………………                         Wyk ………………………….. 
 
Datum wyksbyeenkoms ………… Plek ………………………. Tyd …………………. 
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Redaksioneel 
Toe ek gebore is, was my pa ‘n sendeling aan die Weskus.  
Hy het hoofsaaklik onder trekarbeiders uit die Transkei 
gewerk.  Hy was Xhosa magtig en dit het baie gehelp om hul 
vertroue te wen. 
 

Dit was destyds die gebruik dat wanneer ‘n baba vir die 
sendelingpaar gebore is, daar ‘n Xhosa-naam aan die kind 
toegeken is.  Hierdie naam is baie selektief uitgesoek om by 
die omstandighede van die kind en die ouers te pas.  
Hierdie naam sou ook later die kind se lewe moes 
beïnvloed.  So is daar geglo. 
 

So het dit gebeur dat ek die naam Nombulelo  gekry het wat 
beteken:  DANKBAARHEID.  Hierdie eer wat my te beurt 
geval het, het dus ook ‘n groot verantwoordelikheid op my 
geplaas.  Enersyds moes my ouers dankbaar wees vir die 
nuwe baba, maar andersyds moes ek ook ‘n lewe van 
dankbaarheid leef. 
 

Dankie sê  was nog altyd vir my belangrik.  Dit is immers 
een van die eerste woorde wat ons vir ons kinders leer as 
hulle begin praat.  Dit is immers ‘n teken van goeie maniere 
en wie wil nou nie hê hul kinders moet goedgemanierd 
wees nie?   
 

Jesus wil ook baie graag hê dat sy kinders goeie maniere 
moet openbaar.  Ek kan net dink hoe seer sy hart moes 
wees nadat hy tien melaatses gesond gemaak het en net 
een het geweet om om te draai en te kom dankie sê.  Dit sê 
nie veel vir wat hulle aan moedersknie geleer het nie.   
 
Ons het al so gewoond geraak om oor die algemeen dankie 
te sê vir alles wanneer ons bid.  Ons noem baie selde ons 
seëninge een vir een voor God – verál ook die klein 
dingetjies wat dikwels ons dag opkikker! 
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Per slot van sake kan ons niks terugdoen vir alles wat Jesus 
vir ons gedoen het nie.  Hy vra dit ook nie van ons nie.  Hy 
vra net ‘n DANKBARE HART.  Dit is dan ook die tema van 
hierdie nuusbrief. 
 

Kom ons word stil en sê vir Hom dankie vir die klein 
dingetjies in ons lewens – al die klein sandkorreltjies wat 
saam die pragtige kuslyn vorm; al die druppeltjies wat saam 
die bui reën vorm; al die klein sterretjies wat saam die 
Melkweg vorm …  As ons eers begin, sal ons nie maklik kan 
ophou nie! 
 

Dankie aan elke lidmaat vir jul bydrae wat jul lewer tot die 
gemeente van Loerie. 
 

Seënwense verál ook vir die komende Nartjiefees.  Wees 

nou al dankbaar vir wat ons gaan ontvang. 

Nombulelo 

 
GemeentenuusGemeentenuusGemeentenuusGemeentenuus    

Nuwe lidmate 
Ons is altyd dankbaar as daar nuwe intrekkers kom. Ons verwelkom vir Wilma van 
Rooyen.  Sy is van Gamtoosriviermond en sien na haar pa om. Mag jy baie gelukkig 
wees hier by ons. 
 

In die hospitaal 
‘n Paar van ons lidmate was die afgelope tyd in die hospitaal.  
Hoffie Williams was vir vyf weke in die intensiewe sorgeenheid na ‘n aneurisme-
operasie. Tans is hy in die Aurora rehabilitasiesentrum. Hy is nog baie swak, maar 
ons glo en bid dat hy gou sy kragte sal herwin.  
Denro Ferreira gaan elke twee maande na die Christiaan Barnardhospitaal in 
Kaapstad.  Hy wag nog om te kwalifiseer om ‘n geskikte kandidaat te wees om op 
die orgaanskenkingslys te kom.  Denro en Laetitia, ons bid saam met julle dat dit so 
gou as moontlik sal gebeur!  
Otto Moolman sterk tans tuis aan, nadat hy ‘n hartomleiding gehad het. Mag dit 
sommer gou weer heeltemal beter gaan. 
André de Jager se suikertelling het onverwags die hoogte ingeskiet en hy moes ook 
‘n draai in die hospitaal maak. Ons bid jou sterkte toe, André! 
Ander lidmate wat ‘n draai in die hospital gemaak het – ons hoop dit gaan reeds 
beter met julle! 
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Sterftes 
Ds Jasper se moeder is op 16 Julie oorlede. Ons bid vir die hele Louw-familie vir die 
nodige vertroosting. 
Tannie Maria le Roux, oudlidmaat van Loeriegemeente, is op 31 Julie op 
Humansdorp oorlede.   
Albert Clulow is op 18 Augustus oorlede.  Ons bid ook vir Myrtle en Anroe ons 
Vader se troos toe. 

Jos 1:5 
Soos Ek by Moses was, so sal Ek by jou wees. 

Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. 




Ons sê totsiens  
Tannie Rina Wolmarans het na ses jaar in Loeriegemeente na ‘n aftree- 
oord in Grahamstad verhuis. 
Oom Sarel en tannie Maria Deysel het na Bloemfontein vertrek.  Hulle was vir 
vyftien jaar lidmate van Loeriegemeente. 
Ons hoop hierdie lidmate pas gou aan in hul nuwe tuistes.  Kom kuier weer vir ons! 
 

Loerie se lidmate 
In hierdie uitgawe leer ons die Thornhill- en Loeriewyke beter ken. Blaai gerus na 
bladsy 10 en 11 om te sien wie almal daar woon. 
 

Vanjaar in graad 12 
Ons dink aan jou, Hendri Wait. Daar lê ‘n stywe bult voor met die eksamen om die 
draai. Mag jy die genade van die Here elke dag ondervind. Ons dink ook aan jou 
ouers wat maar saam met jou sweet. Mamma Catherina moet maar die lekker 
koekies en  vitamine byderhand hou! 
 
 
 

 
Vakature: Administratiewe Beampte 

Die kerkraad het ‘n vakature vir ‘n adminstratiewe beampte (skriba). Die 
suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir die algemene en finansiële 
administrasie van die NG Kerk Loerie.  
 

Rekenaarvaardigheid in MS Word en Excell, asook rekeningkundige vaardigheid 
tot op balanstaat is ‘n absolute vereiste. Kennis van Pastel sal ‘n aanbeveling 
wees. 
Rig aansoeke met volledige CV aan ds. Jasper Louw. Aansoeke, in verseëlde 
koeverte,  kan by die kerkkantoor of die pastorie afgegee word. 
Die suksesvolle kandidaat  sal teen die middel van November 2010 diens  
aanvaar. Werksure is van 08:00 tot 13:00 op Maandae, Woensdae en Vrydae. 
Vergoeding is onderhandelbaar. 

Aansoeke sluit op 15 September 2010. 



5 

Bybelstudie 
 

1.                  �   Sorg  (Mens tot Mens)   

a.      Hoe gaan dit met jou?  Wat was vir jou 'n hoogtepunt 
die afgelope week?   

b.     Lees nou Romeine 12:6-8.  Besluit dan saam wat die 
gawe is wat julle in elkeen herken.   

 

2.                  �  "Fokus op God"  (Mens tot God) 

a.      In die Nederlandse Geloofsbelydenis (artikel 1) word 
die volgende oor God gesê:  "Hy is ewig, onbegryplik, 
onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, 
regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles 
wat goed is."   Wat doen dit aan jou om dit te lees?   

b.      Bid nou 'n kringgebed waarin julle God loof vir wie Hy 
is.  Loof hom ook vir die gawes wat die Here aan elkeen 
persoonlik gee om so mekaar se lewens te verryk 
(vergelyk punt 1b).  (Dank en loof die Here vir elkeen op 
die naam!) 

 

3.                  �  Bybelstudie     (God tot mens)  Lees nou 
Eksodus 4:13-17 en Lukas 10:1 

�      Let op hoe Aäron se levitiese (priesterlike) oorsprong 
beklemtoon word.  Hy word Moses se segsman alhoewel 
Moses steeds die opdragte gee.   

� Dit is opvallend dat Moses se besware ernstig opgeneem 
word en dat God dit nie bloot ignoreer nie.    

� Die Here kon Moses se spraakprobleem baie vinnig 
opgelos het deur "net oor te buig en sy mond aan te 
raak".  Maar hy doen dit nie.  Hy stuur Aäron om hom te  

� help.  Met Aäron aan sy sy en later Josua kon Moses die 
besondere leier vir sy volk word. 
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� Met die uitstuur van die dissipels het Jesus nie die 

verwagting gehad dat een persoon op sy of haar eie Sy 
evangelie verder kan dra nie.  Dit kan nie so werk nie. 

�      Tot Paulus het nooit alleen sy sendingreise onderneem 
nie.  Hy het altyd iemand by hom gehad wat saam met 
hom die Evangelie verkondig het. 

 

4.                  �  Bespreking    (God tot mens)   

�      Bespreek die volgende stelling:  "Die Here kan vandag 
steeds wonderwerke doen maar Hy verkies om 
'wonderwerke' deur my of ander mense te doen."  Die 
woord "wonderwerke"  kan hier natuurlik ook met "ons 
probleme oplos" vervang word! 

�      Soos ons in Lukas 10 lees het Jesus sy dissipels twee-
twee uitgestuur.  Ons kan dit in verband bring met 'n 
aanhaling uit 'n boek van Lesslie Newbigin:  "Jesus never 
wrote a book; He formed a community".  Met Johannes 
17:21 in gedagte, wat sou jy sê moet in Loerie-gemeente 
gebeur om ongelowiges te help?  Hoe sou jy sê kan dit 
gebeur?  Wat kan jou/julle bydrae in die verband wees? 

 

5.                  �  Integrasie (God tot mens)   

� Vir baie westerlinge is die basiese siening van die lewe 
dat dit 'n kompetisie is.  Saam hiermee het die Franse 
filosoof, Satre, op 'n stadium die volgende gesê:  ”Die 
teenwoordigheid van ander mense en my poging om 
tussen hulle te oorleef, is my hel op aarde".  Hoe sal jy 
hierop reageer? 

�      Toets nou ons gemeente en julle omgeegroep  deur 'n 
telling uit tien te gee vir die volgende:   

�      Wees hartlik teenoor mekaar 

� Eer mekaar 
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�      Wees eensgesind onder mekaar 

�      Aanvaar mekaar 

� Vermaan mekaar 

�      Groet mekaar 

�      Dien mekaar 

�      Dra mekaar se laste 

�      Verdra mekaar 

�      Wees onderdanig aan mekaar 

�      Bemoedig mekaar 
 

6.                  �   Diens  (Mens tot Mens)   

�   Vandag se onderwerp het baie te doen met die begrip 
versoening.   Dit beteken versoening met mekaar, maar 
veral ook dat ons as Christene versoening moet uitleef in 
hierdie wêreld.  Noem eerstens situasies in julle leefwêreld 
waar versoening  'n probleem    is.  Is daar enigiets wat 
julle as groep daaromtrent kan doen?   

 

7.                  �  Gebed  (Mens tot God) 

�      Dank die Here dat julle mekaar het en dat die Here julle 
bymekaar geplaas het.  

� Doen voorbidding vir die Gemeente. 

    
 
 
 
 
 
 



Ons het in die vorige Loerier  die  
Loerie- en Mauritzkraalwyke bekendgestel.   

Hier is die volgende twee wyke. 
 

THORNHILL 
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Williams 
Japie & Dorie 

Williams 
Hoffie 

Moore Rian, Suzanne, 
Juan, Wiaan 

Du Toit 
Jurie 

Bezuidenhout 
Rosaleen 

Rheeder 
Deon & Linda 

Vd Berg 
Hansie & Martha 

Smith 
Smittie & Chrissie 

Botma 
Arend & Amor 

Gerrie Gerber & 
Irene Meyer 



 
MELON 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mike sit in die fliek.  Toe die fliek begin, staan hy op en skuifel 
so verby almal om uit te kom.  ‘n Ou vererg hom vreeslik en sê:  
Kon jy nie uitgegaan het voor die fliek begin het nie? 
Duhh sê Mike.  Hulle het nou eers op die skerm gewys alle 
selfone moet afgeskakel word en myne lê in my kar!!! 
 

Van der Watt Helgard & 
Christa 

Hickman Wesley, 
Tanya, Kayla, Mieke 

Moolman  
Anton 

Reyneke  
Johan & Gertina 

Nolte  
Thys & Susan 

Van Rooyen Eugene & 
Marlene 

Stroebel 
Gerhard 

Robinson  
Robbie & Leola 

Spies 
Basie & Corrie 
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Kinderweek 
“Tannie Martha”, soos sy by die kinders bekend is, het tydens 
die Julievakansie weer dienste vir ons kinders kom aanbied.  y 
is ‘n evangelis van Glentana.                                     Sy vertel: 
My hart is dankbaar teenoor die Heer vir die wyse waarop Hy 

in ons midde was tydens die afgelope Vakansie Bybelskool (5 – 

9 Julie)  Tydens elke geleentheid het daar kinders op die 

uitnodiging reageer.  Ek het die lewensverhaal van Mary 

Slessor (sendeling in Afrika) as vervolgverhaal met die 

kinders behandel en ek wens almal kon hul gesigte dopgehou 

het soos ek kon terwyl ek daagliks ‘n stukkie van hierdie 

merkwaardige vrou se lewe met hulle gedeel het.  Die eerste 

ding wat hulle my gevra het wanneer hulle by die dienste 

opgedaag het, was “Gaan Tannie ons weer vertel van Mary?”  

Daar het altesaam drie en twintig kinders die dienste 

bygewoon.  Sommige het die dienste elke dag bygewoon.  My 

hoogste getal was agtien per dag en die laagste ses.  Díe dag 

was daar ook ander aktiwiteite in die gemeenskap aan die 

gang, maar wat ‘n wonderlike dag was dit nie!  Daar het vier 

van die ses kinders op die uitnodiging reageer  en ek het die 

voorreg gehad om drie van hulle (waarvan tweelingsussies) na 

die Heer te lei.  Die laaste dag het ek weer saam met drie 

kinders kon bid.  Mag die saad wat gesaai is, ontkiem en mag 

diegene wat hul lewens aan Hom toegewy het instrumente in 

Sy hand word. 

My dank aan die ouers wat hul kinders na die dienste aangery 

het.  Dit word innig waardeer. 
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“Tannie Martha”  het ook van 26- 30 Julie dienste by 
Loerieheuwel Primêre Skool aangebied.                
Sy vertel: 
Wat ‘n wonderlike week van dienste was dit nie by die 
Loerieheuwel Primêre Skool op Loerie nie!  Van die eerste dag af 
het daar kinders reageer op die uitnodigings. Maandag- en 
Vrydagoggend het ek die hele skool toegespreek – onderwysers  
ingesluit.  Van Dinsdag tot Donderdag het ek al die klasse  
deurgewerk (graad R  tot graad 9).  Ek het die kinders wat reageer  
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het op die uitnodigings (honderd nege en sestig) uitgenooi om 
tydens die eerste pouse van elke dag wat ek daar sou wees, saam 
met my te kom bid.  Ek het die voorreg gehad om saam met ag en 
vyftig kinders te bid vir redding in dié tyd.  Ek het reeds aan almal 
van hulle opvolgbriefies gestuur.  Daar was vyftien van die kinders 
saam met wie ek gebid het, wat nie Bybels besit nie.  Die hoof het 
my uitgenooi om die skool weer volgende jaar te kom besoek.   
Mag die Heer die Naprediker wees van Sy Woord wat uitgegaan 
het.  Aan Hom al die eer! 
 

Hanlie Moolman, ‘n onderwyseres by die skool, skryfHanlie Moolman, ‘n onderwyseres by die skool, skryfHanlie Moolman, ‘n onderwyseres by die skool, skryfHanlie Moolman, ‘n onderwyseres by die skool, skryf: 
“Tannie Martha” het twee saalbyeenkomste gelei en het elke graad 
besoek waar die klas op ‘n toepaslike vlak hanteer en bedien is.  
Haar liefde en omgee vir haar medemens, en veral kinders, was 
duidelik uit haar praktiese aanbieding van die evangelie - wat sy 
ook op ‘n pragtige wyse aangebied het.   
 

Enkele van die kinders se kommentaar: 
• Ek hou van die potlood en die lood se storie.   Zandré 
Felix   Graad 7 

• Ek het die storie van die klein meneer en die skoolreëls 
die meeste geniet.  Monique Eksteen   Graad 7 

• Die draaie wat sy maak om na klas vir klas te gaan. 
Dalray Rossouw   Graad 7 

• Jesus was mense se sondes met sy bloed  Bentley 
Tucks  Graad 9 

• Ons respekteer (waardeer) die Goue Boek.   Antoinette 
Felix Graad 9 

• Hier was ‘n tannie Martha by ons skool.  Sy het die Here 
se Naam groot kom maak deur dit aan die skool se 
kinders te verkondig.   Graad 8-dogters 

• Die Tannie het wonderwerke in ons skool gedoen.  Baie 
dankie, ons sal alles onthou.   Graad 8-seuns 

 

Red.  Baie dankie aan Martha wat die Woord van die Here weer op haar  
besondere manier aan ons kinders kom verkondig het.  Baie dankie ook aan 
Charmaine vir haar reëlings.  

 
 

15 



GemeenteGemeenteGemeenteGemeente----eteeteeteete    
Sondag 1 Augustus. Wat ‘n heerlike ete om ‘n nuwe maand mee te begin. 
Gerhard Stroebel het met die blink idee gekom dat die gemeente (en 
aanhangsels) op ‘n gereelde basis moet saam eet om fondse in te samel vir 
instandhouding en opgradering van die kerk, saal, ens. Hy het dan ook die 
inisiatief geneem en ‘n storm los gekook!  Wat ‘n héérlike ete was dit nie – uit 
die boonste rakke – met voorgereg en nagereg – alles daarby. Die tafels was 
feestelik gedek. Dis tog goed vir die gemeente om so saam te kuier rondom 
‘n tafel, juis omdat ons so op die uithoeke van die aarde woon en so min van 
mekaar te siene kry. Die mense wat hierdie eerste Gerhard-ete gemis het, 
moet asb. nie die tweede een mis nie! Dis die moeite werd!! Dankie Gerhard, 
Gertina en jul span.                                                                               

Dorie Williams 
 

Tannie Hester Marais het onlangs die Passiespele in Tannie Hester Marais het onlangs die Passiespele in Tannie Hester Marais het onlangs die Passiespele in Tannie Hester Marais het onlangs die Passiespele in 
Oberammergau bygewoon.Oberammergau bygewoon.Oberammergau bygewoon.Oberammergau bygewoon.                                           
Sy vertel:           
In die Bavariese Alpe, in die klein dorpie Oberammergau met ‘n 
inwonertal van vyfduisend driehonderd mense, oefen meer as 
tweeduisend mense (kinders inkluis) elke tiende jaar vir ses 
maande lank vir die komende Passiespele.  Dan staan alles vir ses 
maande stil om die historiese skouspel aan te bied wat besoekers 
van oor die hele wêreld reeds vir bykans vier eeue na Ober-
ammergau trek.   
 

Die Passiespele is een van die grootste gebeurtenisse van die  
wêreld.  Dit word vanaf 1634 opgevoer nadat ‘n plaag, die “Swart 
Dood”, Europa in 1633 getref en baie gemeenskappe totaal  
uitgewis het.   
 

Die inwoners van Oberammergau het gebid dat God hulle sal spaar 
en het beloof om elke tien jaar ‘n Passiespele op te voer, sou dié 
gevreesde siekte hul dorpie verbygaan.  Van toe af is niemand 
dood nie en het die mense van Oberammergau hul belofte getrou 
nagekom.  Elke tien jaar vind die opvoering in die “Passiespel 
Teater”, wat nagenoeg vyfduisend mense kan huisves, plaas.  
(Hierdie jaar het die een en veertigste opvoering plaasgevind).)   
 

Die opvoering duur ses uur, met ‘n breuk van drie uur tussen die 
twee dele.  Die breuk is noodsaaklik, want dis nie alleen lank nie,  
maar sny tot op die been en is intens en weerspieëlend van Jesus  
se triomfantelike intog in Jerusalem, tot Sy dood en opstanding.   
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Die verhaal speel in Duits af; met ‘n handleiding in Engels.  ‘n Orkes 
en koor van vyftig lede heg die tonele aanmekaar.  Die sopraan- en 
baritonsoliste is van uitstaande gehalte.  Die verhoog is dakloos 
(en dit was ysig koud!). 
 

Die Passiespele is ‘n permanente deel van Oberammergau se 
dorpslewe.  Mense leef en wys hul gawes met die spele in gedagte.  
Geen wonder nie dat die dorp een is van kuns, handvaardighede en 
tradisies!  Omdat die landbou weinig moontlikhede bied, moes die 
mense reeds van die vroegste tye hul inkomste aanvul, en het hullle 
hul toegelê op handvlyt.  Die mooiste houtsneewerk is daar te kry, 
van miniatuur figuurtjies tot mensgrootte beelde.  Die Passiespele 
het ‘n groot impak op die ekonomie van die dorp wat die inkomste 
vir baie plaaslike verbeteringe gebruik.  Daar is selfs ‘n gesegde 
wat lui:  Die Spele sal daarvoor betaal.   
 

Die Passiespele self:  Dit begin by Jesus se intog in Jerusalem 
waar hy verwelkom word.  Prys die Seun van Dawid!  Loof Hom wat 
in die Naam van die Here kom!”  Deurgaans herken ‘n mens 
duidelik Jesus se woorde, veral die saligsprekinge van die 
bergpredikasie.  In daardie tyd was die Jode polities en sosiaal 
deur die Romeine onderdruk.  Van die begin van die Spele is 
Romeinse soldate op die verhoog sigbaar.   
 

Die koor, die twee soliste en die orkes het baie luister aan die Spele 
verleen.   
 

Judas onderneem om Jesus vir dertig silwerstukke te verraai.  Net  
daarna verloën Petrus Hom.  Jesus se benoudheid en angs in 
Getsémane gryp ‘n mens aan die hart; asook Sy verskriklike 
eensaamheid te midde van die dissipels wat slaap terwyl Hy 
eenkant gaan bid.   
 

Geboei word Jesus toe aan goewerneur Pilatus oorgelewer.   
Pilatus besluit toe om vir Barabbas – op aandrang van die skare – 
los te laat i.p.v. om Jesus vry te laat.  Na Jesus se géseling, toe 
Jesus onder sy kruis struikel, is Simon van Ciréne gedwing om Sy 
kruis te dra.  Jesus is deur almal bespot en toe na Golgota vir die 
kruisiging gebring.   
 

Na die duisternis wat vir drie uur oor die hele land duur, roep Jesus  
uit:  My God, my God, waarom het U my verlaat?  Toe Jesus weer  
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hard uitroep en die laaste asem uitblaas, het die voorhangsel in die 
tempel geskeur.  Die byklanke het my regop op my stoel geruk!   
Ons sien die vroue die Sondag by Jesus se graf; Jesus se 
verskyning aan die Emmausgangers en Sy verskyning aan die elf 
dissipels voor Hy in die hemel opgeneem is. 
 

Die rolle van Jesus, Judas en Petrus staan duidelik uit.  Judas se 
rol tref diep, veral sy stryd toe hy agterkom dat hulle Jesus wil 
kruisig.  Die berou van sy daad (wat diep gevoel was), dat hy nie 
vertrou en geglo het dat hy vergifnis verdien nie.  Hy loop weg en 
gaan hang homself op.  Petrus, daarenteen, het hard gehuil, maar 
bly in Jesus glo en hoop op vergifnis. 
 

Op die DVD oor die agtergrond van die Passiespele is dit so 
bevredigend om die mense wat die rolle van Jesus, Judas en 
Petrus vertolk het, te kan uitken.  Veral die sien van dit wat Jesus 
vir my sondes moes deurmaak! 
 

Ek sal die Here NOOIT NOOIT NOOIT NOOIT genoeg kan dank nie vir die GROOT 
VOORREG om my grootste droom, naamlik om die Passiespele in 
Oberammergau te beleef,  te sien waar word! 






    
Irene van Vuuren se broeIrene van Vuuren se broeIrene van Vuuren se broeIrene van Vuuren se broer r r r is in is in is in is in September 2008September 2008September 2008September 2008    wreed wreed wreed wreed 
vermoor.  Die hofsaak is onlangs afgehandel.  vermoor.  Die hofsaak is onlangs afgehandel.  vermoor.  Die hofsaak is onlangs afgehandel.  vermoor.  Die hofsaak is onlangs afgehandel.      
 

Irené vertel: 

Ek wil begin met die woorde van my broer se sesjarige kleinkind:  
“My oupa was die enigste oupa wat ek geken het en ek het glad nie 
meer ‘n oupa nie en ek mis hom en is kwaad vir die man wat hom 
doodgemaak het.” 
 

Ek het seker ‘n baie groot fout gemaak om vir vier weke lank elke  
dag in die Hooggeregshof te gaan sit om weer die traumatiese  
gebeure te verwerk.  Elke dag het ek ‘n hol kol op my maag gehad 
en het ek innerlik gebewe.  Gereeld gebid dat geregtigheid moet 
seëvier.  Ek het ook vir die beskuldigde gebid, want ek het gehoop  
dat hy die waarheid sal praat.  Die regter het hom ‘n  
“opportunistiese leuenaar” genoem. 
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Dit was verskriklik om weer in die hof te hoor hoe vermink my broer  
was.  Hy het ses snywonde van tussen drie en twaalf sentimeter 
aan sy kop gehad wat deur die graaf toegedien was.  Hy het ses 
gebreekte ribbes gehad en die eksterne afsluiting van sy lugweë 
het veroorsaak dat hy versmoor het. 
 

Wat my die meeste geruk het, was dat hy tydens die rooftog 
verskeie kere vir die beskuldigde gevra het “Los my net asseblief”  
Ek hoor hom pleit as ek aan hom dink. 
Die regter het dit beklemtoon dat die beskuldigde  gedurende die 
vyf weke wat die verhoor geduur het, geen berou getoon het nie.  
Hy het lewenslange gevangenisstraf gekry vir die moord op my 
broer en mag nie voor na vyf en twintig jaar in die tronk in 
aanmerking kom vir parool nie. 
 

Ons as familie is tevrede dat hy nou uit die samelewing verwyder 
is, maar dit sal nooit my geliefde broer terugbring nie.  Ons kan net 
vir Winsten bid dat hy tot bekering sal kom en vergifnis sal vra, 
anders sal hy voor God verantwoording moet doen.  Gebed is al 
antwoord. 
 

Ek sal my broer altyd mis, want ek was baie lief vir hom. 
Irené 

 

Nartjiefees      Saterdag 25 Sept 
Nicholis Louw 

Karlien 

Husselman 

Jaycee 

Crause 

Bobby Angel 

 

 
 

Pieter Smith 

Lente en 

Karoolus 

Pedro 

Camera 

Marinus van 

Rooyen 

 

Die NartjiefeesDie NartjiefeesDie NartjiefeesDie Nartjiefees is ‘n heerlike, veilige gesinsfees vir jonk en 
oud in die familie.  Herinner u familie en vriende aan die 
Nartjiefees!  Elke lidmaat is ‘n ambassadeur vir die 
Nartjiefees!   
Vanjaar hetVanjaar hetVanjaar hetVanjaar het ons baie ekstra parkering gereed gemaak wat 
beteken dat ons geen besoekers op die kerkterrein gaan 



laat parkeer nie.  Gemeentelede en hul familielede wat by 
die stalletjies werk, mag wel op die kerkterrein parkeer.  
Sameroepers van die stalletjies moet asb aan Getha die 
name gee van almal wat by hulle stalletjies werk sodat daar 
vir hulle parkeerplek op die kerkterrein beskikbaar gestel 
kan word.  
Vanaf PEVanaf PEVanaf PEVanaf PE is die toegang tot die parkeerarea vanaf die PE-
Loeriepad (links op na Ulrich se ou fabriek) , oor die 
treinspoor en tot op die parkeerarea agter die kerk se 
begraafplaas.  (Die ou pad word geskraap en sal ook oop 
wees)   
Persone watPersone watPersone watPersone wat vanaf Jeffreysbaai se kant kom, kan tot elfuur 
die oggend die “uitgang” by Stanley se huis as ingang 
gebruik om bokant die pastorie en begraafplaas te parkeer.  
Daar sal ook baie parkeerplek voor Loerie Veg beskikbaar  
wees. Daar sal aanwysingsborde en mense wees wat  al die 
toegangsroetes sal aanwys. 
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Lede vanLede vanLede vanLede van die publiek wat stalletjies het, sal een voertuig per  
stalletjie op die kerkterrein toegelaat word.  Parkering vir 
gestremdes sal egter op die kerkterrein beskikbaar wees. 
ToegangsfooieToegangsfooieToegangsfooieToegangsfooie:  Volwassenes R40   Laerskoolkinders R20 
Gemeentelede, familieGemeentelede, familieGemeentelede, familieGemeentelede, familie en vriende word na die feesdiens 
wat op Sondag, 26 September gehou word, genooi. Franz 
Geldenhuys sal tydens die diens as solis optree. 
Besoek gerus die Nartjiefees se webwerf:webwerf:webwerf:webwerf:  
www.nartjiefees.co.za   Stem ook op die webwerf vir die 
Mej. Nartjiefeesfinaliste! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uilvoël 

 
Die vreugdevure het hoog gebrand toe die Stormers die 

Bloue Bulle onlangs ‘n pakslae gegee het.   Oral is fees 

gevier.  Wie sou kon dink dat dit ook by ons pastorie 

gevier is?  Selfs die honde het in die vreugde gedeel! 
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Gerhard Stroebel deel die volgende resepte met ons: 

Kits kaaskoek 
 

As u die volgende 

bestanddele het en skielik 

gaste kry, kan u hierdie 

kaaskoek maak terwyl die 

ketel kook en die koppies 

reggesit word.  Dit stol 

dadelik. 

1 pak vingerbeskuitjies 
1 bakkie gladde maaskaas 
1 X 250 ml Bulgaarse 
joghurt 
1 X 250 ml vars room 
1 pakkie vanielje 
kitspoeding (Moirs) 



Metode:Metode:Metode:Metode:        Doop beskuitjies in melk en pak in ‘n reghoekige of 
vierkantige glasbak.  Meng die pakkie kitspoeding met die 
room tot glad.  Voeg maaskaas en joghurt by en meng goed 
saam.  Skep mengsel bo-op die beskuitjies.  Versier met 
gekapte neute, kersies of gekrummelde 

pepermentsjokolade. 
 

Tunatert 
 

Bestanddele: 

  
2 blikkies tuna (in water) 
3 eiers 
80ml mayonnaise 
1½ kop gaar rys 
200ml melk 
1 medium grootte ui, 
gerasper 

250ml gerasperde 
cheddarkaas 
Knippie sout 
Knippie rooipeper  
of gemaalde swartpeper 

Metode:Metode:Metode:Metode:        Klits eiers en melk saam.  Voeg mayonnaise by.  
Meng rys, tuna en ui, asook die helfte van kaas saam.  Voeg 
sout en peper by.  Meng nou alles saam met eier- en  
melkmengsel.  Smeer ‘n oondbak en skep mengsel daain.   
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Sprinkel res van kaas bo-oor en garneer met droë/vars 
pietersielie asook paprika oorgesprinkel.   
Bak vir 20 minute @ 180ºC 

Lekker vinnig en maklik.  Bedien met slaaie.  Lekker vir die 
vroeë lente as ‘n ligte ete. 
 

 
 



Gebed        Dankbaarheid 
My God as ek aanskou die dag – 
die sonskyn, ja,die môreprag 
kniel ek in stof hier voor U neer 
en dank U Almag keer op keer 
vir gawes slegs deur U geskenk 
aan my ‘n nietig, kleine mens. 
 
U bly by by, U is met my – 
vergeet my, ja, nog nooit nie Heer 
ek vou my hande, rig my oë 
na U daar bowe immer weer 
in stil aanbidding, dankbaarheid vir 
U genade aan U kind. 
 
God wees met my, ‘n smeekgebed – 
tot aan die einde van die tyd 
geleen aan my uit groot gena – 
ek bly en is ‘n swakke mens 
afhanklik van ‘n Sterker Hand wat 
my moet lei, en leer en rig 
tot eens my siel daarbo gaan rus. 
Eunice Nell 
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DANKIE ……  so ‘n eenvoudige 
woordjie en so maklik om te sê, 
maar ai tog , soms so moeilik om 
te sê en veral om dit te leef! 
Hoeveel keer vra ons nie vir die 
Here om ons te help met ‘n toets 
of eksamen nie? Of om ons te 
bewaar op die pad? Maar as ons 
goed doen in die skool, dan is 
ons so slim, of ons het so hard 
geleer. Ons vergeet skoon Wie 

ons die verstand en vermoëns 
gegee het om so te presteer. Ons 
vergeet heeltemal om dankie te 
sê of om die eer aan die Here te 
gee. Dis mos lekker om self die 
eer te kry – daardie klop op die 
skouer voel darem so goed.  Kom 
ons onthou weer ‘n slag dat ons 
uit onsself niks is nie. Aan God 
al die eer!!  

 

 
Van die tien melaatse manne wat Jesus genees het, het net 
een kom dankie sê. 
Onthou om vir Jesus elke dag dankie te sê vir ALLES wat 
Hy vir jou gee!!! 
 
Die Kategeseskool het ‘n heerlike kamp by PPC gehad.  Kyk na die 

foto’s op die volgende blaaie en kyk hoe hulle dit geniet het!   
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