
 

 

Die Loerier 
Junie 2010 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gal 5. 22 – 23 

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is 

liefde, vreugde,   

vrede, geduld, vriendelikheid,   

goedhartigheid,   

getrouheid, nederigheid   

en selfbeheersing. 
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Bybelstudie 
Lees 1 Petrus 2:1-10 
  

      Petrus wys hier op die feit dat gelowiges moet saamgroei en daarvoor gebruik hy 
die beeld van 'n geestelike huis.  Hy sê dat elkeen se plek daarin soos 'n lewende 
steen is.  Die eintlike oproep kry ons in 2:5. 

      Die aanhaling van gedeeltes uit die Ou Testament speel in die gedeelte 'n baie 
belangrike rol. 

      In 2:4 noem Petrus die proses hoe 'n mens self 'n lewende steen word.   

      Die Bybellenium maak die volgende opmerking oor die gedeelte:  "As jy jou laat 
opbou saam met ander stene (2:5), sal jy nie in godsdienstige individualisme verval 
en dink dat jy op jou eentjie geestelik kan groei nie.  Jy sal dan so min werd wees 
soos 'n alleen-steen."   

 Uit vers 8 is dit duidelik dat geen mens sonder Christus sy lewe kan leef en dink 
dat dit sinvol sal wees nie.  (Jy gaan val en jou toon stamp want die Hoeksteen 
gaan in jou pad wees!) 

 

  Bespreking     

      Vers 4 is hier 'n baie belangrike vers!  Met hierdie gedeelte in gedagte – wat 
gebeur met jou as jy na die "lewende steen" toe kom? 

      Hoekom dink jy gebeur dit dat hierdie "lewende steen" deur baie mense afgekeur 
word. 

      Wat, sou jy sê, is die kerk?  (Dit is 'n baie belangrike vraag, want ons almal moet 'n 
behoorlike kerkbegrip hê . . . en dit verstaan!) 

      Met hierdie gedeelte in gedagte, kan iemand 'n Christen wees sonder om aan die 
kerk te behoort?  Hoekom sê jy so? 

      Lees nou 2:9+10.  Iemand het eendag die volgende oor die kerk gesê:  "The 
church is the home for the homeless".  Hoe sou jy sê behoort mense oor die kerk 
te voel of die kerk te ervaar as ons hierdie teksgedeelte in ag neem? 

      Gesels nou oor hoe kinders van die Here hier beskryf word in 2:9+10.  Wat 
beteken dit vir jou? Hoe moet ons oor ander kinders van die Here dink? 

      In 2:9 word eerstens ons status baie goed beskryf.  Daarna word daar baie 
duidelik gesê wat die doel van dit alles is:  ". . . om die verlossingsdade te 
verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig."  
As ons ook sê dat die kerk die mense is wat aan God behoort, dan is dit duidelik 
wat die roeping van die kerk (mense wat aan God behoort) is!  Wat sou hierdie 
roeping prakties beteken? 

 Gesels ook oor die "Doelgerigte lewe" veldtog.  Het julle al daaraan gedink om julle 
dagboeke skoon te maak vir volgende kwartaal sodat julle julleself volledig hieraan 
kan verbind sodat julle nie een byeenkoms of erediens hoef te mis nie?   

 

Gebed   

      Doen 'n kringgebed waarin julle die Here dank vir die feit dat Hy ons sy kinders gemaak 
het (asook die status wat Hy aan ons toegeken het!) 



 3 

 

Redaksioneel 
 

“Diensbaar in God se koninkryk”  Hierdie kwartaal se onderwerp het my laat dink aan „n baie mooi 

verhaaltjie wat ek eenmaal gelees het.  Dit het gehandel oor „n tienjarige dogtertjie wat haar moeder 

verloor het en ma moes wees vir nog vier kleiner boeties en sussies.  Die vader van die huis het kwaai 

gedrink en wilde fuifpartytjies gehou.   
 

Die geldjies was skraps.  Die dogtertjie kon nie skoolgaan nie en moes die hele huishouding alleen 

behartig.  „n Bejaarde en siek buurvrou was ook nog haar verantwoordelikheid.  Die dogtertjie kon nie 

volhou nie en het ernstig siek geword.  Op haar sterfbed het sy aan die buurvrou bely dat sy baie bang 

is om dood te gaan.  Sy dink nie die Here weet wie sy is nie.  Sy gaan niks vir Hom te sê hê nie, want 

sy was altyd te besig om ooit kerk toe te gaan.  Saans as sy haar Bybel wou lees en bid, het sy op haar  

knieë aan die slaap geraak. 
 

Die buurvrou het die twee growwe en vereelte handjies in haar grootmenshande toegevou en gesê:  

“Praat sal nie nodig wees nie, Kindjie – wys Hom net jou handjies!” 
 

Ek wonder baiekeer oor hande ….. geen twee mense se hande lyk dieselfde nie en geen twee mense se 

hande doen presies dieselfde werke nie.  Hoe sou ons hemelse Vader ons hande sien? 
 

Dalk vereelte en growwe hande soos die dogtertjie s‟n?  Haar hande was vereelt omdat hulle dienende 

hande was.  Is jou hande dalk vereelt omdat jy jouself dien of omdat jy ander dien? 
 

Dalk sagte hande?  Steek jy hulle weg vir die dienste wat jy in God se Koninkryk kan verrig?  Of is 

hulle sag omdat hulle aan iemand behoort wat met empatie en deernis teenoor hul naaste optree? 
 

Dalk het jy biddende hande?    

Onthou hande in gebed gevou mag nooit gebal en geswaai word in „n woedeuitbarsting nie.   
 

Dalk soekende hande?  Haak dadelik in by jou enigste ware 

Leidsman en Heer.  Hy sal jou lei in wat jy vir hom moet doen. 
 

Dalk vol hande?  Vol met gewilligheid en offers wat jy bring in 

diens van jou Here. 
 

Ons gemeente is tans besig om te herstruktureer om elke beskik- 

bare HAND in die gemeente te gebruik om God se koninkryk uit 

te bou.   

 

Bied asseblief jou hande aan!  Loeriegemeente het jou nodig!  Daar is „n verskeidenheid 

van taakgroepe waar jou hande „n verskil kan maak.  Wees net bereid om diensbaar te 

wees. 
 

Moenie eendag voor ons Meester staan soos die ou Hallelujalied lui nie:   

Moet ek gaan met leë hande 

Moet ek so my Heer ontmoet? 

Nie een siel gelei na Jesus 

Niks te offer aan sy voet! 
 

Mag die Here ons diensbaar vind in sy koninkryk.  Elke sekonde;  elke minuut en elke uur van elke 

dag. 

Groete 

Charlo 
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Pastorienuus 
Drie maande is „n kort tydjie om mense regtig te leer ken. Tog voel dit vir ons of ons Loerie 
se mense al baie lank ken. Die vriendelikheid en hartlikheid waarmee ons in hierdie 
gemeente ontvang is, het gemaak dat ons Loerie en sy mense reeds as ou kennisse kan 
klassifiseer.  
In hierdie drie maande het dit vir ons duidelik geword dat hierdie „n gemeenskap is wat nie 
bang is om nuwe uitdagings aan te pak nie. Hier is mense wat bereid is om hard te werk en 
die ekstra myl te loop ter wille van die Koninkryk. Dit vat nogal kopkrap om agter te kom wie 
waar betrokke is – elke nou en dan sien ons iemand wat iets op die kerkterrein kom doen, of 
dit nou is om skoon te maak, iets af te lewer of een of ander takie in die kerk of kantoor kom 
verrig. 
Hier is mense wat erns maak met hul verhouding met die Here met diep gewortelde geloof in 
Jesus Christus as Verlosser en Here. Dit kom duidelik na vore deur die betrokkenheid by die 
eredienste en ook die onlangse Pinksterbyeenkomste. Die pragtige en treffende uitstalling 
wat Marius en Charlo vir ons gereël het tydens die Pinkster en almal wat daarby betrokke 
was getuig van die erns wat ons mense maak met die Evangelie. 
Ons sê ook dankie aan almal wat ons, sonder uitsondering, so hartlik ontvang het tydens ons 
kennismaak besoeke. Ons hoop om binnekort by almal „n besoekie af te lê by wie ons nog 
nie was nie. 
Ons is daarvan oortuig dat Loerie regtig mense is wat hulle beywer vir die Koninkryk van 
God! 
Groete, 
Jasper & Adré Louw  
 

Gemeentenuus 
Doop 
Tanya en Wesley Hickman se baba  Mieke  is op Sondag 9 Mei gedoop.  Baie geluk! 
 

Nuwe lidmate 
Baie welkom aan Fonnie en Lona Moolman wat vanuit Port Elizabeth by Loeriegemeente aangesluit 

het en dadelik by die gemeente se aktiwiteite ingeskakel het.  Julle het sommer gou deel van ons 

geword! 

Baie welkom ook aan Louis en Maria Vosloo.  Hulle is makelaars op Humansdorp en woon in 

Gamtoosmond.  Hoop julle voel reeds tuis tussen ons!   
 

Hoe goed ken jy Loerie se lidmate? 
Ken u al die lidmate in die gemeente?  Weet u wat elkeen se naam en van is?  Weet u in watter wyk 

hulle is?  Die Loerier gaan al die gemeentelede aan u bekendstel!  Kyk gerus op bladsy 13 en leer die 

lidmate van Loerie- en Mauritzkraalwyke ken!  Die ander wyke volg later! 
 

In die hospitaal 
Verskeie lidmate was vir operasies in die hospitaal.  Ons bid en wens julle volkome herstel toe. 

In besonder dra ons vir Denro Ferreira, wat eersdaags „n hartoorplanting moet ondergaan, aan ons 

Vader op en bid dat Hy in al Denro, Laetitia, Lara en Frank se behoeftes sal voorsien.   
 

Oorlede 
Maans Terblanche  is na sy siekbed oorlede.  Ons sal sy vriendelike glimlag mis en bid  Marlene 

ons Vader se troos toe. 
 

Michael Wolmarans, seun van tannie Rina Wolmarans is tydens „n motorfietsongeluk oorlede.   
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Waar hierdie familie verlede jaar ook „n geliefde pa aan die dood moes afstaan, bid ons hulle ook ons 

Vader se troos toe.  

Tersia Gerber  is skielik op 28 Maart oorlede.  George, Mariloe en Rhys, mag julle elke dag Sy 

kalmte en vrede ondervind. 
 

Linda Rheeder se ma ,Liena van Wyk,  is ook oorlede.  Ons bid jou troos in hierdie moeilike tyd 

toe.  

2 Kor 5:1 
Ons weet dat, wanneer ons aardse woning wat maar „n tent is, 

afgebreek word, ons „n vaste gebou in die hemel het. 
Dit is „n woning wat nie deur mense gemaak is nie, 

maar deur God,  
 en dit bly ewig staan. 

 

Hersamestelling van die kerkraad 
Dagbestuur: 
Ds Jasper Louw 

Japie Williams 

Jacques du Preez 

Helgard van der Watt 

Adré Louw 

Voorsitter en sameroeper Bedieninge 

Leierouderling 

Leierdiaken en sameroeper Uitreik 

Sameroeper Dienste                                       

Lid van Vrouediens                 

 

Kerkraad: 
Ds Jasper Louw 

Oudl Japie Williams 

Diaken Catherina Wait 

Oudl Toni de Koning 

Oudl Marius Blignault 

Diaken Jacques du Preez 

Oudl Helgard van der Watt 

Oudl Stanley Smith 

Oudl Johan Gieselbach 

Diaken Herlien Moolman 

Oudl Leon de Koning 

 

Leierouderling 

Aanbidding 

Groei 

Omgee 

Uitreik 

Sameroeper Dienste 

Finansies 

Bates 

Kommunikasie 

Fondse  
                                                              

Wyksouderlinge                     
Tonie de Koning 

Faan Gerber 

André de Jager 

Stanley Smith 

…………… 

Helgardt van der Watt 

…………… 

Japie Williams 


Wyk 

Gamtoos 

Gamtoosmond 

Kleinrivier 

Loerie 

Mauritzkraal 

Melon 

Sandhoogte 

Thornhill 

 

Wyksdiaken 
Charmaine du Preez 

Irene van Vuuren 

Marilise Wait 

…………… 

Wimpie Willemse 

Gerhard Stroebel 

Patrick Lauffs 

Dorie Williams 
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Benewens die hersamestelling van die kerkraad, is daar ook taakgroepe, wat uit 

kerkraads- sowel as gemeentelede bestaan, saamgestel.  Hierdie taakgroepe is:  

Aanbidding, Groei, Omgee, Uitreik, Finansies, Bates, Kommunikasie en Fondse. 

Taakgroep:  Omgee 
Die Taakgroep Omgee het vergader en die volgende persone op die span verwelkom:  Marisa Louw, 

Amanda Gerber, Izak Marais, Johan Reynecke, Gertina Reynecke, John Wait, Faan Gerber, Mara 

Gerber, Hester Marx, Rachel Lisher, Nico Olivier,  Johan Wolmarans, Jeanette Wolmarans, Japie 

Williams, Jessica Lisher, Jennifer Lisher, Brèmer Meyer. 
 

Ons gaan fokus op alle aksies waardeur die liefde van Christus uitgedra kan word.  Taakspanne met 

spesifieke funksies sal saamgestel word.  Die verantwoordelikhede van die taakgroep sluit in: 
 

     

 Die effektiewe funksionering van die wyke 

 Siekebesoeke 

 Bejaardesorg 

 Diens van barmhartigheid 

 Diens van die gebede 

 Verwelkoming en inskakeling van nuwe intrekkers 

 Gemeente-ete 

 Ander aktiwiteite wat die liefde van Christus sigbaar vergestalt. 
 

 

Die sameroeper van die taakgroep is Marius Blignault.  Sy kontakbesonderhede is:   

Selnr 072 1995 018       Tel  042 2860 601       E-pos:  mblignaultflorence@gmail.com 
 

Gemeentelede word versoek om enige aangeleentheid wat binne die pligte van die Taakgroep Omgee, 

val, asseblief aan ons deur te gee. 

Ons taakgroep sal binnekort weer vergader om aandag te gee aan ons opdragte en ook om te bespreek 

watter aksies daaraan gekoppel sal word.   
 

Inligting t.o.v. die Taakgroep Omgee se werksaamhede sal ook gereeld op Sondae se afkondigings 

verskyn. 

Marius Blignault (Voorsitter) 

 

Taakgroep:  Kommunikasie 
Die volgende persone dien op hierdie taakspan:  John Wait, Dorie Williams, Laetitia Ferreira, Charlo 

Blignault, Johan Gieselbach, Lona Moolman, Mariëtte en Bianca de Koning en Herlien Moolman. 

Hierdie taakgroep is verantwoordelik vir die effektiewe en kreatiewe kommunikasie binne en buite die 

gemeente.  Die taakgroep kan taakspanne volgens behoefte saamstel.  Die verantwoordelikhede van 

hierdie taakgroep sluit in: 

 Die opstel en duplisering van die gemeentlike afkondigings 

 Die samestelling en duplisering van die gemeentlike nuusbrief 

 Die samestelling en duplisering van die gemeentelike kalender 

 Die opstel en verspreiding van kennisgewings van aktiwiteit, bv plakkate vir basaar, Nartjiefees 

ens. 

 Skakeling met die media vir gereelde mediadekking in die pers en televisie 

 Die oprigting en instandhouding van die gemeente se webblad 

 Skakeling met die Sinode Oos-Kaap vir beriggewing in die OosKaap eNuus. 
 

Kortliks is o.a. die volgende op die vergadering bespreek:   

1. Werkswyse t.o.v. die opstel en duplisering van gemeentelike afkondigings 

2. Formaat en ander werksindeling t.o.v. nuusbrief 

3. Kerkkalender sal deur John Wait gefinaliseer word.  „n Lys met gemeentelede se 

kontakbesonderhede sal ook by die kalender gevoeg word. 

mailto:mblignaultflorence@gmail.com
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4. Die moontlikheid van „n webblad vir die gemeente. (toestemming is intussen by die kerkraad 

gekry om hiermee voort te gaan) 

5. Getha sal gevra word om „n inligtingsblaadjie t.o.v. Loeriegemeente op te stel wat aan nuwe 

lidmate gegee sal word. 

6. Soos vir die basaar sal daar ook plakkate vir die komende veiling gemaak word. 
 

Reklame in die media (Our Times, Kouga Express en Oos-Kaap eNuus) is hierdie jaar vir die volgende 

aktiwiteite gedoen: Loerie kerkbasaar, “Tallie-dag”, uitbeelding van die Lydensweg van Jesus asook 

advertering van die Nartjiefees se stalletjies.  John Wait het ook Nartjiefees 2010 se inligting op die 

webwerf geplaas. BayFM het reeds gesê dat hulle by die fees betrokke gaan wees en „n voorlegging vir 

Die Burger  sal eersdaags gedoen word.   
 

Die taakgroep hanteer reeds die opstel en duplisering van gemeentlike afkondigings.  Baie dankie aan 

Johan, Laetitia, Lona, Dorie en Mariëtte wat hiervoor verantwoordelik is.  Lidmate wat inligting op die 

afkondigings geplaas wil hê, moet dit asseblief aan Getha of ds. Jasper gee.   
 

Die sameroeper vir hierdie taakgroep is Herlien Moolman.  Kontakbesonderhede: 

Selnr 079 063 4488       Tel  042 2933472       E-pos:  herlien@telkomsa.net       Gemeentelede is 

welkom om enige sake rakende die Taakgroep  Kommunikasie onder ons aandag te bring. 

Herlien Moolman 

 

 

Diensbaar in God se koninkryk 
                                                                    

 

God het net jou moed nodig 
Naäman en sy hele gevolg gaan toe terug na die man van God toe. Hy het voor hom gestaan 
en gesê: “Nou weet ek dat daar geen God in die hele wêreld is nie, behalwe in Israel...” 2 
Konings 5:15a 
 

Miskien het jy al baie gewonder of en hoe jou Vader jou wil gebruik. Dalk dink jy: Ek‟s tog so 
gewoon. Ek‟t nie veel uitstaande talente nie en is ook nie regtig „n sogenaamde “groot 
geestelike” nie.  
 

As jy twyfel aan die feit of jy in God se diens staan, kan jy gerus weer die verhaal van die 
klein dogtertjie in 2 Konings 5 gaan lees. Op „n jong ouderdom was hierdie diensmeisie van 
Naäman reeds oortuig daarvan dat God enige iets kan doen. Toe Naäman melaatsheid kry, 
was dit dus nie vir haar moeilik om haar meester te probeer oortuig om na die profeet Elisa 
toe te gaan sodat dié hom gesond kan maak nie. Die res van die verhaal ken ons. Naäman 
word wel deur God se wonderwerk blakend gesond en boonop „n vurige aanbidder van die 
Almagtige. 
 

As „n bloedjong kind se opregte geloof haar noop om „n koning se lewe te red, dink net wat jý 
kan doen met die geleenthede wat elke dag in jou lewe ontvou!  
 

Jy‟t nie geleerdheid, aansien of invloed nodig om „n kragtige dissipel van Jesus te 
wees nie. Jy het net „n bietjie moed en die krag van die Gees nodig!  
 

Skepper-God, ek wil elke dag van my lewe beskikbaar wees sodat U my kan gebruik. Ook 
vandág. 

Uit: Laat die liefde jou lei*  deur Milanie Vosloo (*Oktober 2010 beskikbaar by 

alle CUM-winkels) 

 
 
 

mailto:herlien@telkomsa.net
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As ons maar dít sou doen … 
Al die gelowiges het gereeld bymekaar gekom, en hulle het alles wat hulle besit het, met 
mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel 
volgens elkeen se behoefte. Handelinge 2:44 
 

Die Indiese leier, Mohandas Gandhi het lank gelede reeds vir ons gesê dat daar mense is 
wat so honger is dat God net aan hulle sal kan verskyn in die vorm van „n brood ... 
 

Wanneer ons die verhaal van die eerste gemeente in Jerusalem lees, is dit duidelik dat 
hierdie gelowiges net een doel voor oё gehad het: om vir die hele mensdom te vertel en te 
wýs hoe groot God se liefde is. Daarom het hulle eenvoudig gegéé. Hulle het hul tyd, 
vermoёns, geld en hul besittings onvoorwaardelik met ander gedeel. Die resultaat daarvan 
was: Hulle het God deurentyd geprys, en die goedgesindheid van die hele volk geniet. En die 
Here het elke dag mense wat gered word, by hulle gevoeg. (Handelinge 2:4) 
 

Ons leef soms soos outomate in ons eie klein leefwêreld – onaangeraak deur die nood en 
wêreld van die wat daar buite maar net probeer oorleef. Miskien moet ons meer gereeld bid 
dat die Gees aan ons „n dóén-geloofspassie sal gee sodat ons – die kerk van die 21ste eeu – 
Christus se liefde prakties sal leef.  
 

Ek en jy ís die “gemeentes” van ons dag. Dis óns wat aan mense moet verskyn. Soms 
in die vorm van „n brood, ander kere deur ons diensbaarheid, maar áltyd deur ons 
liefde. 
  
Here, ek wil graag „n bruikbare instrument van daadwerklike liefde wees. 

Uit:  Laat die liefde jou lei*  deur Milanie Vosloo (*Oktober 2010 beskikbaar by 

alle CUM-winkels) 

 

Tallie besoek Loerie 
“Tallie”, soos sy haarself noem, het deur „n baie moeilike tyd gegaan toe haar man sy 

werk skielik verloor het.  Om dit te verwerk, het sy „n blog  in die tydskrif Sarie begin.  

Dit het die lesers so geraak dat daar „n artikel oor haar in Sarie  geplaas is.  Soos almal 

weet, was ons gemeente bevoorreg om haar na Loerie te bring.  Haar praatjie het baie 

vir diegene wat dit bygewoon het, beteken.  Lees gerus ook Annelize se storie hieronder.   
 

Baie dankie aan Adré, Mariëtte en Getha wat hierdie besonderse geleentheid by die 

Spekboomlapa gereël het. 
 

Annelize skryf : 
 

Almal wag in spanning op Tallie se besoek. 

Tallie vertel hoe hul lewens na een telefoonoproep verander het.  Haar foon lui; dis haar man : “Skat, 

ek is afbetaal”.  Sy vertel ons wat gebeur het en hoe sy haar man by sy werk gaan haal het.  Hoe hy 

reageer het. Hy die hoof van die huis, afbetaal.  Alleen kon sy nie planne beraam oor hoe en wat nou 

nie.  Haar man het hom van alles onttrek, sy dae op die rusbank deurgebring.  Hy was depressief.  

Tallie het hom met al haar planne betrek.  Dinge moes verander en vinnig ook.  Aanpassings wat 

gemaak moet word, nie môre nie, maar NOU!  Met God in haar lewe het sy dit reggekry.  Sy het die 

blog begin om uiting te gee aan haar gevoelens. Min het sy besef hoeveel sy vir ander sou beteken.  

Mense het van heinde en verre op haar blog reageer.  Persone wat in dieselfde posisie as sy is. Party 

het positief en ander negatief reageer op haar blog.  Sy is die vraag gevra : Hoe kan jy so mooi aantrek 

en kyk jou juwele?  (Besef hulle nie dat sy klere en juwele gehad het voordat haar man sy werk verloor 

het nie.) 
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Terwyl sy vertel, is haar gesig „n spieëlbeeld van haar geloof en dankbaarheid teenoor God. Al beleef 

hulle tans nog krisisse, bly sy positief. 
 

MY GESPREK MET TALLIE 
 

Ek het die geleentheid gehad om „n “een-tot-een” gesprek met haar te hê.  Hoe wonderlik was dit om 

met iemand te kon praat wat weet waaroor dit gaan.  Die verskil, haar man het sy werk verloor, maar 

ons het „n keuse gemaak - as werkgewer en werknemer.  Ons kon deel in die proses wat gebeur nadat 

realiteit ingeskop het.  Die lewe gaan voort, maar jou prioriteite verander.  Wie jy in jou lewe gehad 

het, en wie oorbly.  Jou pelle gly en ware vriende bly.  Die sms‟e, e-posse, telefoonoproepe en besoeke 

wat opdroog.  Mense wat te bang is om te vra, hoe dit met jou gaan.  Vra die persoon wat betrokke is 

direk, jy kry nie tweedehandse inligting nie. 
 

Haar afskeidswoorde aan my was : Trek jou skouers reguit, hou jou kop omhoog.  Kyk die lewe in die 

oë, jy het niks verkeerd gedoen nie.  Party dae is dit nie so maklik nie, soos Tallie gesê het, party dae 

wil sy haar kop toetrek en niemand sien nie, maar daar is altyd die een vriendin wat bereid is om met 

jou wortels te ruil.  Ek het so „n vriendin in my lewe.  Dankie daarvoor. 
 

Ek het regtig nie „n idee gehad wie Tallie is nie en het nie die artikel in Sarie of haar blog gelees nie, 

maar na ons gesprek het ek gevoel asof ons mekaar jare al ken. 
 

„n Lewensles wat altyd by my sal bly : Vat die lewe dag vir dag.  Leef vir vandag.  Wat gister gebeur 

het, kan jy nie verander nie, wat môre gaan gebeur, sal gebeur of jy jou gaan bekommer daaroor of nie 

en daar is nie vandag iets wat jy daaraan kan doen nie.  Leef vir vandag. 
 

Met God se genade is alles moontlik. 

ANNELIZE 

 

 

 
 

 

Foto:  Esti Steward   Our Times 
 

 

(Res van fotos deur Mariëtte de Koning) 
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Getha, Marli, Bianca, Reinhardt en Brėmer besoek Amala 
Die Saterdagaand nadat die “Talliedag”  het ek tot die besef gekom dat ek nie die volgende dag 

(Moedersdag) meer 'n ma het nie, en ek wou vreeslik graag iets doen vir ander mammas.  My hart se punt 

is nog altyd ouer mense en daarom het ons besluit om Amala Ouetehuis die oggend na kerk te besoek.  

 

Ek en my twee seuns en Marli en Bainca de Koning is toe met 'n doos vol sjokolade, tydskrifte, vrugte en 

sneesdoekies hier weg.  

 

Tydens ons besoek was die kinders stil soos muise.  Soms was hulle bietjie hartseer.   Die  mensies was so 

bly oor hul geskenkies.  Party wou net „n bietjie aan ons vat.  Party wou ook net aan geraak word.  Een 

tannie wou net hê dat die kinders vir haar sing.  

Dit was regtig 'n wonderlike ervaring, Bianca was so oulik om vir ons foto's  neem van die besoek, dit 

spreek boekdele op hul eie. 

 

Een tannie het my telefoonnommer in die hande gekry, en my so twee dae later  

geskakel. Sy het die oproep begin met  “Ek is die tannie wat haar tanne afgespoel het toe julle in my 

kamer kom.” Sy wou net dankie sê vir die mooi gebaar en die geskenke, maar veral vir die vrugte. Sy vertel 

my toe hulle kry net soms Sondagaande 'n vruggie. Dit laat mens dink, né?  Hoeveel vrugte gooi ons nie weg 

nie, hoeveel vrugte lê nie en muf word by ons huise nie. 

 

So is daar baie ouetehuise wat regtig 'n behoefte aan kontak met mense en veral kinders het. 

 

As julle iets het om vir die ouetehuise te gee, maar nie tyd het om dit self te neem nie kan julle my enige 

tyd kontak.  Ek kan vinnig 'n paar kinders bymekaar kry en dit gaan uitdeel. 

 

Dit is nou een ondervinding wat ek kan sê wat net 'n plesier was.  Wat'n voorreg. 
Getha 

 
Red.  Kom ons ondersteun Getha in hierdie pragtige poging.   

Kontak haar gerus indien u enige bydraes het; ook indien u haar in die toekoms na 

Amala wil vergesel. 

Getha besoek twee tannies by Amala 
 

 
  

Fotos geneem deur Bianca de Koning 
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Ontmoet ons wyke 
Loeriewyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauritzkraalwy 

 

 

Mauritzkraal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanley & Beneeta 

Smith 

Johan & Annanda 

Gieselbach 

Pierre & Hester 

Marx 

Ulrich & Annelize 

Marx 

   Seun & Ria     

van Eyk 
  Frans & Louis  

van Niekerk 

Gert  vd 

Westhuizen 
Werner, Dylan, 

Charlene, Luke 

Marx 

Lionel & Lorraine 

Strydom 

Janke, Suzette & 

Wimpy Willemse 

Raymond & Francina 

Anderson 

   Pieter & Drieka 

Neveling 
  Berta & Tommie 

Scanlen 

Veronica & 

Schalk Stoman 

Andreas & Marlene 

Viviers 

Wynand & 

Thomalina Beling 

Amanda Gerber 

Marisa Louw 

Hester Schoeman 
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Pinkster 2010 
 
Die eerste week in Mei is gewoonlik Pinkstertyd in Loeriegemeente.  Die dienste is verlede jaar met 

groot sukses in die kerksaal gehou en dit is hierdie jaar weer so gedoen – deels ook omdat die 

kerkgebou vir „n uitbeelding van die Lydensweg van ons Here Jesus Christus aangewend is.  Die idee 

was dat die mense voor en na die dienste die Lydensweg kon gaan meemaak aan die hand van „n 

handleiding wat hulle by die ingang ontvang het. 
 

Kortliks was die sewe “stasies” wat besoek kon word die volgende: 

 

Stasie 1:  Tyd om gereed te maak                                 Fokuspunt:  Horlosie 
 

 
 

 

 

Uitbeelding van tien maagde:  vyf met lampies wat brand en vyf 

in die knyp met geen olie en gevolglik geen toegang tot die 

bruilof nie. 

 

Stasie 2:  Getsemané en Laaste Avondmaal  Fokuspunt:  Klip met bloeddruppels 

daarop en Waskom met beker en doek. 

 

 

 

Uitbeelding van Jesus se laaste ete saam met sy dissipels en ook 

sy laaste wandeling in Getsemané voor sy dissipels Hom een vir 

een in die steek gelaat het. 

 

Stasie 3: Die net span stywer:  Verloëning en verraad Fokuspunt: Lewendige haan 

in hok.  Silwermunte op vloer. 
 

 

Uitbeelding van wat gepaard gegaan het met Jesus se verloëning 

deur Petrus en die verraad deur Judas; asook die skare wat Jesus 

nog verder verneder het. 

  

 

Stasie 4:  Troos                                                Fokuspunt:  Wingerdstok 
Uitbeelding:  Jesus troos sy dissipels deur te belowe dat Hy sal opstaan uit die graf en dat Hy na sy 

Vader gaan, maar dat Hy die Heilige Gees in sy plek sal stuur om vir altyd by hulle te wees.  Hulle 

moet soos die lote aan die wingerdstok sterk wees en veel vrugte dra – die vrug van die Gees. 
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Stasie 5:  Die verhoor                       Fokuspunt:  Skottel, doek en seep    
                                                                                                                                                                         
Uitbeelding van paleis waar Pilatus sy hande gewas het om te illustreer dat hy onskuldig is aan Jesus 

se vonnisoplegging.  Die binnehof met Petrus en Jesus word ook uitgebeeld – die haan eenkant en 

Jesus wat omkyk na Petrus. 

 

 

Stasie 6:  Die kruisiging                         Fokuspunt:  Groot kruis wat skeef lê 
Fokuspunt:  Groot kruis wat skeef lê.  Uitbeelding van kruistoneel – alles in rooi  

met „n klompie kruise wat die kruisiging aksentueer.   

 

Die voorhangsel wat  

middeldeur geskeur het word agter uitgebeeld. 

 

 

Stasie 7:  Die leë graf  Fokuspunt: Die woorde: Hy 
is nie hier nie.  Hy het opgestaan! 

 
 

 

Uitbeelding van leë graf.  Wit doeke wat agtergelaat is.  „n Klein vuurtjie brand in een hoek – „n groot 

klip by die koppenent.  Twee lae bankies waar die besoeker vir „n oomblik kan stil word en alles 

oordink.  Wanneer die graf verlaat word, is daar glasies wyn en „n broodjie wat gebruik kan word 

terwyl die Lydensweg tot „n einde kom. 
 

Nog een rusplek bly oor op die reis en dit is die liturgiese ruimte voor die preekstoel.  „n Groot 

houtkruis met spykertjies en die doopvont vol water is die fokuspunt hier.  Die besoeker kan hier enige 

onbelyde sonde of enige kommer bely deur dit met „n sekere soort pen op lap te skryf en dan in die 

doopvont te was.  Daarna word die skoon lappie aan die kruis gehang as teken dat ons sonde totaal 

weggewas is en dat nie ons of Jesus ooit weer daaraan hoef te dink nie. 
 

Al wat nou oorbly is om in die joernaalboek te skryf en „n aandenking (pendorings met tekste en 

kaartjie) huis toe te neem. 
 

Ek is seker dat almal wat die reis meegemaak het, sal saamstem dat dit „n belewenis was.  Baie dankie 

aan almal wat hul kreatiwiteit uitgeleef het deur die verskillende stasies te versier.  Dit was werklik 

baie spesiaal. 
 

Daar was weer eens elke aand heerlike sop en toebroodjies wat gemeentelede kon geniet om sodoende 

ook die innerlike te versterk.  Die geestelike padkos kon saamgaan huis toe en oordink word saam met 

die wonderlike lydenswegervaring. 

Charlo Blignault 

Baie dankie aan Marius en Charlo wat hierdie pragtige inisiatief in Loeriegemeente 

geneem het.  Baie dankie ook aan elkeen wat met die uitstallings gehelp het. 

 

Vir die van u wat die reis weer wil meemaak, sien John Wait se foto‟s op bl. 16 
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Fotos Pinkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasie 1 Stasie 2 

Stasie 3 Stasie 4 

Stasie 5 Stasie 6 

Stasie 7 

Houtkruis  
met  

doopvont 
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Kinderweek 
Daar word nou reeds vir die afgelope vyf jaar 

kinderdienste vir ons kinders tydens die wintervakansie 

gehou. 

Die kinders geniet dit geweldig baie en ons geniet hulle 

net soveel!  “Tannie Martha”, soos die kinders haar ken, 

het baie bekend en geliefd onder die kinders geword.   

Sy het ons aan die begin van die jaar by die Kleuterkerk 

kom verras en die kinders was SO opgewonde en bly toe 

hulle haar sien! 

Die kinderweek is vol pret.  Hoofsaaklik word daar 

Bybelwaarhede geleer, teksverse geleer en hulle hoor „n 

sendingvervolgverhaal.  Daar heers groot 

opgewondenheid onder die kinders as hulle die teksverse 

leer en punte toegeken word. 

Hierdie jaar vind die kinderweek vanaf 5 tot 9 Julie 

plaas.  Dit sal in die kerksaal gehou word sodat ons meer 

kinders kan bereik.  Martha gaan ook vanaf 26 tot 30 

Julie by Loeriewoonbuurt se skool dienste hou. 

Bid asseblief nou reeds saam met ons sodat baie 

kindertjies vir Sy koninkryk bereik kan word!   

Navrae oor die Kinderweek kan aan Charmaine du Preez 

gerig word. 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderweek 
5 – 9 Julie 2010 

Kerksaal 

 

 

 
Bring jou maats 

saam! 
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Uilvoël                                                           
Catherina Wait het, met die vuurwapen wat sy saam  

kerkraadsvergadering toe gebring het, almal op hete 

kole gehad.  Met die grofgeskut op hom gerig, was die 

arme Jacques amper te bang om sy mond oop te maak. 
 

Uilvoël het begrip daarvoor dat gemeentelede deesdae in 

die kerk rondskuif om die rekenaarbeeld op die muur 

mooi duidelik te sien.  Niemand is tog lus om later met „n 

seer nek te sit nie.  Hy vra egter dat dit in gedagte 

gehou moet word dat daar ander gemeentelede is wat al 

baie jare op „n spesifieke plek sit.  Hulle sitplekke moet 

tog nie geneem word nie. 

  

 

Uilvoël verneem dat ds. Jasper en Adré sowel as die pragtige pastoriewindhondjies baie 

tuis in hul nuwe pastorie voel.  Veral die hondjies is baie gelukkig en wil selfs saam kerk 

toe kom, maar is baie gehoorsaam en luister as daar vir hulle gesê word dat hulle 

ongelukkig nie saam kan kerk toe kom nie.  Ongelukkig kan daar nie dieselfde van 

Thornhill se spinnekoppe gesê word nie.  Uilvoël het „n paar jaar gelede berig oor die 

spinnekop wat van Thornhill af saam kerk toe gekom het.  Dit blyk dat Thornhill se 

spinnekoppe „n voorliefde vir Loeriekerk het, want die spinnekop wat net voor Pinkster 

saam met Japie en Dorie „n geleentheid kerk toe gekry  het, nie kon wag om in die kerk 

te kom nie.   Dorie wou nog keer, maar met die klomp wat aan arachnofobie ly, het die 

arme spinnekop geen kans gehad nie! 
 

Uilvoël wag gespanne vir „n uitnodiging na die De Konings se pragtige nuwe Spekboomlapa. 

Hy verstaan dat dit so mooi daar is en dat die dier- en voëllewe „n belewenis is.  Ook dat 

Loeriedames dit al behoorlik ingewy het.  Hy is egter baie versigtig om by Mariëtte-hul 

oor te slaap en vra Getha moet hom asseblief laat weet wanneer dit veilig is om daar te 

stort.  Hoe koes jy nou vir „n vallende teël terwyl jy stort?  Hy verneem ook dat Getha 

naarstiglik op soek was na „n resep vir haanpastei.  Sy het glo soggens op kantoor baie 

groot geskrik as die haan wat deel van die Pinksteruitstalling was, skielik kliphard begin 

kraai het.  As die haan ook net soos Petrus van ouds net een keer gekraai het, sou dit 

ook gehelp het, maar hy het amper elke keer as sy op die telefoon gepraat het, kliphard 

gekraai.  Uilvoël verneem ook dat Marilize baie probleme ondervind het toe sy een hoek 

van die konsistorie met „n stuk rooi materiaal wou toemaak.  Haakspelde, draad, “velcro” 

en wasgoedpennetjies is probeer, maar die materiaal het telkens afgeval en het die ou 

kerkvaders op die fotos onder die materiaal weer vir haar geloer.  Charlo het egter tot 

die redding gekom en die situasie beredder.  Haar “betaling” – elke aand „n silwermunt .  
Gelukkig was die sjokolademunte wat deel van „n uitstalling was, byderhand.    
 

Uilvoël hoop dat tannie Hester wat so ver na die Passiespele gaan kyk het, dit baie 

geniet het.  Ten minste was dit nie nodig dat sy haar oor oom Izak se etes moes 

bekommer nie, want Gamtooswyk se dames het spesiaal vir hom „n groot houer sop 

gestuur.   
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Van eetgoed gepraat, Uilvoël het groot waardering gehad vir die heerlike kolwyntjies  

wat Moedersdag saam met die tee bedien is.  Hy verneem ook dat die kruisies wat al die 

dames in die kerk ontvang het, hulle baie spesiaal laat voel het.   
 

Uilvoël sê dat, alhoewel Loeriegemeente nie baie lidmate het nie, dit wel „n baie groot 
gemeente is.  Dit strek van Hankey in die noorde tot by Jeffreysbaai in die suidweste en 

vandat Fonnie en Lona van Port Elizabeth by ons aangesluit het, ook nou tot by die 

ooste!!  Talle manslidmate het vir Uilvoël gevra wie Fonnie se haarkapper is, maar  

Uilvoël beskou dit as vertroulike inligting en verklap nie lidmate se geheime nie. 
 

Uilvoël sê hy het begrip daarvoor dat Fransie Sondae haastig is om Uitenhage toe te ry.  

Maar dat sy motor  ook nou begin haastig raak en sommer self begin ry as hy nie aankom 

nie!!! Mara sê sy het haar hande vol gehad om die arme Gerhard, wat dog Frans het „n 

hartaanval gekry, te lawe!  

Uilvoëlgroete tot volgende keer! 

Uilvoël 
 

Resep 
Spinasietert:  Gertina Reynecke
Kerf „n bossie spinasie en plaas saam met „n bietjie water 

op hoog in mikrogolf vir ongeveer 8 minute.  Druk water 

uit. 

Braai uie en pakkie spek.  Voeg dit tesame met spinasie 

by twee koppies gerasperde kaas.  Sampioene en knoffel 

kan ook bygevoeg word.  Voeg sout, peper en Aromat na 

smaak by. 

Klits vyf eiers, 1 koppie melk, 125ml koekmeel en 5ml 

bakpoeier tesame.  Gooi dit oor spinasiemengsel.  

Sprinkel paprika bo-oor. 

Bak vir ongeveer „n uur by 180 grade C. 

 
 

 

Nartjiefees 2010 
Saterdag 25 September  

 

 

Nicholis Louw  

Pieter Smith  

Karlien Husselman    

Lente en Karoolus 

Jaycee 
 

 

 

 

Nartjiefeesprodukte:   

(kan in Getha se kantoor 

geplaas word) 

Junie: Harde margarien  

Julie: Meel 

Augustus: Asyn 

September: Rys 
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In ligter luim:   Die gevaar van gedenkplate 
Eendag merk die dominee „n klein seuntjie in die 

voorportaal van die kerk op wat aandagtig na „n groot 

gedenkplaat teen die muur staan en kyk.  Dit was vol 

name en daar was klein landsvlaggies aan weerskante.   

Toe loop die dominee nader, kom staan langs die seuntjie en sê saggies:  “Goeiemôre, my 

seun…”  

“Môre, Dominee”, sê hy, met sy oë nog vasgenael op die plaat.  “Dominee, wat is dit 

hierdie?”, vra hy.   

Die dominee antwoord:  “Wel, my seun, dit is „n gedenkplaat vir al die jongmanne wat in 

die diens gesterf het.” 

In doodse stilte en met groot eerbied staan die twee voor die plaat en staar na al die 

name. 
 

Uiteindelik, in „n skaars hoorbare stemmetjie en bewend van vrees, vra die seuntjie:   

“Watter diens, Dominee?  Die oggend- of die aanddiens?” 
Oorgeneem 
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Vir die jongklomp 
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Vir die kleiner maatjies: 

Samuel het die Here in die  

tempel gedien.  So moet ons 

ook vir die Here werk, al is  

ons nog klein!                 
 

Kleur die prentjie mooi in
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