
 

 
 
 
 
 

Ps 89: 7-9  Wie in die hemel kan met die Here vergelyk word? 
 

Wie onder die hemelwesens is soos die Here? 
 

Hy is God, vir Hom het die hemelse vergadering „n heilige ontsag. 
 

Hy is magtig, gevrees onder almal rondom Hom. 
 

Here, almagtige God, wie is soos U? 
 

U krag is groot, Here, U trou is oral! 
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                             Gebed 
Hemelse Vader 
Hier aan die begin van „n nuwe jaar kom ek na U toe, 
die Almagtige en Alwyse, wat van die begin af ook die einde kan sien. 
 
Voordat ek op die nuwe onbekende pad gaan, 
moet ek bely dat ek alleen veilig sal wees as U met elke tree my hand vashou. 
As die pad voor my donker lyk, 
laat my in die lig van die geloof verder gaan. 
 
As te veel vir my oog verborge is, 
laat my getrou bly aan dit wat ek wel kan sien. 
As ek nie my bestemming in die verte kan sien nie, 
laat my dankbaar wees vir die enkele tree wat ek wel kan sien;   
As ek U wese nie begryp nie, 
laat my kinderlik vertrouend vashou aan U beloftes. 
 
As dit my soms aan geloof ontbreek, 
laat my hart nooit die liefde en die hoop verloor nie en, 
Here 
kom my ongeloof tot hulp. 
 
As ek nie insig in U plan met my het nie, 
laat my dit in gehoorsaamheid nie bevraagteken nie. 
 
As ek hierdie jaar suksesvol is, 
hou my dankbaar, nederig en ootmoedig. 
As teleurstelling en mislukking op my wag, 
bewaar my van wanhoop. 
 
Of my drome en ambisies bewaarheid word 
En of my ideale tot as word in my hande, dierbare Vader, 
hou my vas in liefde en leer my dat alles ten goede meewerk. 
 
Maak my blymoedig in die nuwe jaar. 
Ek bid dit in die Naam van Hom wat deur sy dood dit vir my moontlik gemaak het om die 
lewe te kies – 
Jesus Christus,  
My Here en Verlosser.   
Amen                                                                                                              Solly Ozrovech            
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Redaksioneel 
Toe ek „n klein dogtertjie was, het ons gesin gereeld in die Nasionale Krugerwildtuin gaan vakansie 

hou.  Dié vakansies was altyd „n hoogtepunt op ons kalender.  Daar aangekom, het ons saans vroeg 

gaan slaap sodat ons soggens al voor ses by die ruskamp se hek kon wees wanneer die nagwag die 

hekke sesuur oopsluit sodat die “vroegopstaners” die wildtuin kon invaar.  Groot opgewondenheid het 

geheers oor wat vroegoggend vir ons in die natuur gewag het …. Soms „n trop leeus in die oggendson; 

of „n luiperd skugter aan‟t beweeg deur die lang gras.  Jy kon jouself baie gelukkig ag as jy op „n 

vangs afkom met leeus of hiënas wat nog besig is om die prooi te verslind. 
 

Ure se trapsuutjies-ry het voorgelê en soms het my pa op „n verlate pad afgedraai.  Dan het „n mens so 

oneindig klein gevoel.  Net jy en die wye ongerepte natuur.   (Dit was nog voor die tyd van selfone!)  

Ons het egter nooit verdwaal nie, want my pa het net aanhou ry tot by die eerste en beste 

padpredikantjie vanwaar hy weer by die hoofroete kon aansluit.  Hierdie padpredikantjies het algaande 

bakens geword.  Sonder hulle sou ons dit maar moeilik vind om saans voor ses weer deur die 

ruskampe se hekke te ry. 
 

Padpredikantjies het my verbeelding nog altyd aangegryp.  Dit het my laat dink aan „n altaar.  

Kompleet uit klip en sement gemaak met vier sye.  Op twee of drie of al vier sye was gewoonlik 

houtbordjies aangebring wat verskeie roetes aangedui het.  „n Mens moes dus „n definitiewe keuse 

maak in watter rigting jy wou ry en iewers vorentoe het al die roetes weer bymekaar uitgekom.  Maar 

as dit laatmiddag begin raak het, het jy noodwendig die kortste roete terug kamp toe gevolg.  „n Nag 

alleen in die wildernis was darem net te vreesaanjaend. 
 

Met die jaar skaars drie maande aan die gang loop al die roetes vir ons ook soms baie deurmekaar.  

Gelukkig het ons almal „n padpredikant wat die roete vir 2010 baie mooi aandui.  As ons elke dag God 

se Woord bestudeer en op Hom vertrou om die pad saam met ons te loop, hoef ons nooit te voel ons 

gaan die hek nie betyds haal nie.  Dan loop God voor in 2010! 
 

Die redaksie van Die Loerier glo dat dit ook u ondervinding sal wees – verál in 2010 met al die 

onsekerhede en vreemde massas wat op Suid-Afrika gaan toesak.  Hou jou oë op Christus en lees die 

padpredikantjies! 
 

Ons wil ook weer van die geleentheid gebruik maak om vir ds. Jasper en Adré Louw baie hartlik in ons 

midde te verwelkom.  Ons verwelkom ook hul drie kinders (wat ook maar mettertyd ons kinders sal 

word!), al is hulle nie voltyds in ons gemeente nie.  Lees meer oor die Louws op bladsy 7 in hierdie 

uitgawe van Die Loerier.  Mag ds. Jasper en Adré ook elke dag ondervind dat die Here voor hul uittrek 

en by elke padpredikantjie vir hul die regte rigting aantoon. 
 

Eks:  33:14 – 15:      

Toe het die Here gevra:  “Moet Ek self saamgaan en vir jou vrede gee?” 

Toe het Moses vir Hom gesê:  “As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek 

nie.”                                                                                                                                  Charlo Blignault    
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Bybelstudie 

Die kerk geroep tot een liggaam van Christus 

(Vir gebruik deur gesinne en/of tydens wyksbyeenkomste) 

 Lees: Romeine 12:1 – 8  

o Paulus roep sy lesers op om, op grond van die groot ontferming van God, hulleself as lewende 

en heilige offers aan God te gee (vs 1).  

o Hierdie oorgawe behels onder meer om volgens die wil van God te lewe (vs 2).  

o Paulus maak duidelik dat een van die ruimtes waar jy jou oorgawe en gehoorsaamheid aan God 

uitleef, die gemeente is (vs 3 – 8).  

o Die gemeente word hier vergelyk met „n liggaam (vs 4 – 5).  

o Hierdie liggaam van Christus bestaan uit baie verskillende mense (diversiteit), maar is tog een.  

o Elkeen in die liggaam word geroep om hulle gawes sonder bybedoeling, met toewyding en 

blymoedigheid, tot beskikking van die res van die gemeente te stel.  

Bespreking     

     Wat is die doel van die “liggaam van Christus” (die kerk)? (Lees ook Efesiërs    4:15 – 16).   

     Die liggaam van Christus bestaan uit „n wye verskeidenheid van mense (oud, jonk, ryk, arm, 

verskillende tale en rasse, ens). Hoekom sou die Here die kerk so divers gevorm het? Met ander 

woorde, watter voordele lê in hierdie diversiteit? 

     In vers 3 sê Paulus dat beskeidenheid belangrik is vir die gesonde funksionering   van die 

liggaam van Christus. 

                    Wat verstaan Paulus onder beskeidenheid? 

                    Hoekom is beskeidenheid so belangrik vir die gesonde funksionering van die liggaam 

van Christus, 

     Paulus sê (vs 8) dat elkeen sy/haar gawes sonder bybedoeling, met toewyding en met 

blymoedigheid moet gebruik. Bespreek elkeen van hierdie gesindhede in die lig van die 

belangrikheid van elkeen in die funksionering van die liggaam van Christus.  

      Kan „n mens in Christus glo en nie lidmaat wees van „n kerk nie? 

      Wat verhinder die kerk vandag om as „n gesonde liggaam van Christus te          funksioneer? 

      Wat moet gebeur dat ons in Loerie soos „n gesonde liggaam van Christus kan funksioneer? 

      Kom ons droom: Droom oor hoe Loerie gemeente sal lyk as ons funksioneer soos Paulus in 

hierdie verse beskryf het. Watter verskil gaan dit maak aan ons gemeentewees? Én aan die 

omgewing waar ons bly?  

Toepassing 

Gee vir elkeen „n skoon vel papier. Laat elkeen sy/haar naam op die papier skryf. Sirkuleer dan die 

velle papier in die groep. Elkeen skryf op die papier wat ontvang word wat jy dink die positiewe 
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kenmerke is van die persoon wie se naam bo-aan die papier staan, sowel as die gawes wat jy dink 

hy/sy het. Maak seker dat almal se papiere by almal uitgekom het.  

Daarna kry elkeen sy/haar eie papier terug. Kyk rustig daardeur en gee terugvoering oor hoe jy voel 

oor hoe die ander jou sien. Help mekaar met vrae oor die manier waarop ons betrokke kan wees in God 

se liggaam/Loeriegemeente.  

Gebed   

Gee geleentheid vir gebede waarin die kerk en spesifiek Loeriegemeente aan die Here opgedra 

word.  

Gemeentenuus 
 

Nuwe lidmate  
Baie welkom aan Wesley en TANJA HICKMAN van Loeriewyk wat nuut in ons 
gemeente ingetrek het.  Ook aan hul dogtertjie Kayla en baba Mieke.  Ons hoop julle 
voel reeds tuis in Loeriegemeente! 
 

Uit die kerkraad 
Japie Williams is as leierouderling en Jacques du Preez is as leierdiaken verkies. 
 

In die hospitaal 
Verskeie lidmate was onlangs in die hospitaal.  Ons bid julle „n spoedige en volkome 
herstel toe.   
Teen “Die Loerier” se druktyd was Maans Terblanche in „n kritieke toestand in die 
hospitaal.  Ons gebede en gedagtes bly by hom, sy gesin, familie en vriende. 
Linda Rheeder  het „n groot  rugoperasie ondergaan.  Ons bid haar „n spoedige 
herstel toe.   
 

Sterftes   
Muntingh Williams was een van Loeriegemeente se geliefde lidmate.  Met sy skaam 
glimlaggie was hy by almal bekend en  bemind.  Hy is op 22 Desember 2009 oorlede.  
Dorie het die volgende geskryf terwyl hy siek was: 

Jy      gestremde kind 
                 raaisel kind 
              spesiale kind 

 

Jy         Koningskind 
              Godgegewe 
                Hemelkind 

 

Wie weet wat jy dink? 
Wie weet wat jy wil? 

Wie weet waarom, hoekom, wanneer? 
 

Jy is so spesiaal 
Gestuur om iets vir ons te leer 
Sonder klagtes of pretensies 

sonder geld, sonder werk 
Tog so ryk, 

soos lelies van die veld 
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Vir ons kom jy lesse leer 
Ons wat so vol “wysheid” is 

Wie weet vir watter groot werk jy opsy gesit is? 
Jy wat geen aansien by mense het nie, 

maar tog so geliefd en dierbaar is 
Jy wat so getrou was met selfs die kleinste takie. 

 

Vir jou is ons almal so baie lief. 
Jy met die helder blou oë wat so onskuldig was. 

Jou glimlag en vreugde sal altyd by ons bly. 
Ons geliefde kind. 

God se Lieflingkind. 

Aubrey Meiring is skielik op 26 Januarie oorlede. Sy vrou Connie onthou hom so: 
My herinneringe is soet 

Al sal winde en storms woed 
Sou ek langs kronkelpaaie loop 
Bou ek op my Verlosser se hoop 

Daarom sê ek dankie Heer 
Wat ek van my man kon leer 

Van sy lewe om U te eer 
Dankie dat U hom vir my kon leen 

As pilaar om op te steun 
Skielik het u hom kom haal 

Om as nagedagte op aarde vir my te straal 
Ek sal hom baie mis 
Wyl hy by Jesus rus. 

 

Michelle Rheeder se geliefde ouma, Liena Bezuidenhout, is op 24 Januarie 2010 op   
vyf en tagtigjarige ouderdom oorlede.  Sy was op Uitenhage woonagtig.   
 

Tannie Rosaleen Bezuidenhout van Thornhill se suster, Julie Grobler, is op vyf en 
sewentigjarige ouderdom oorlede. 
Tannie Rosaleen skryf: 
Na haar vakansie by haar dogter in Engeland  het ons jongste suster, Julie Grobler, siek 
van die vliegtuig afgeklim. Sy is op 20 Februarie 2010 na ‘n kort lyding oorlede. Ons 
drie susters het die voorreg gehad om haar in Johannesburg te gaan groet.  
Jes.43:1b Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is 
myne. 
 

Mara Gerber se swaer, George Matthys van Rooyen, is op vyf en tagtigjarige ouderdom 
aan ‘n hartaanval oorlede.   
 

Ons bid hierdie families ons Vader se troos en vrede toe. 
 

                                                                                                                Klaagliedere 3:32   
As Hy beproewing oor ‘n mens gebring het,  

ontferm Hy Hom weer, want sy liefde is groot. 
  
 

 



 7 

Bedankings  
Japie en Dorie sê:  Baie dankie aan almal wat ons so wonderlik ondersteun het met Muntingh se 

siekte en heengaan.  Dankie aan almal wat hulp verleen het tydens sy begrafnis.   
 

Faan en Mara bedank al die gemeentelede vir hul belangstelling en meelewing ten tye van hul swaer 

se afsterwe. 
 

Kobie en Linda Bekker skryf:  Baie dankie! 

Net „n woord van opregte dank aan almal in die gemeente vir al die liefde en goeie wense wat ons 

tydens ons afskeid ontvang het.   

Aan die dames:  Baie dankie vir al die geskenkies; ek dink elke keer aan julle as ek dit gebruik. 
 

Baie dankie vir al die bederf wat ons ontvang het – ook gedurende die tyd wat ons in die gemeente kon 

wees.  Soos julle op die foto kan sien, geniet ons die stoele wat ons as geskenk ontvang het, terdeë.   

Ons is baie gelukkig op Jeffreysbaai. 
 

Ons wil julle baie sterkte en seën toebid vir die toekoms saam met ds. Jasper en Adré.  Omvou hulle  

met net soveel liefde as wat ons van julle ontvang het. 

Die Here se seën en voorspoed met al jul werksaamhede in die toekoms. 

Kobie en Linda Bekker 

 

 
Kobie en Linda ontspan op Jeffreysbaai 

 





 

Ons was bevoorreg om ds. Jasper en Adré op 31 Januarie in Loeriegemeente 

te ontvang.  Ons het hul „n bietjie oor hulself uitgevra.  Hulle vertel self: 
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Ds. Jasper:  My bediening in die NG Kerk 
My bediening in die NG Kerk het reeds op skool begin waar ek as jongmens die voorreg gehad het om 

deel te wees van die jeugbediening van die NG Gemeente Witfield (Boksburg). Deur my 

betrokkenheid by die die destydse KJV en die CSV by die skool het die Here my voorberei om eendag 

voltyds in die bediening te kon staan. 

Na skool het ek voltyds begin studeer aan die Universiteit van Pretoria en kon ek daar aktief meedoen 

aan die studentegemeente se aksies. Vir etlike jare het ek op die bestuur van UKJA (Universiteitsoord 

Kerkjeugaksie) gedien en baie kampe en toere aangebied. 

Na my studies het ek as Dienspligkapelaan by 1 Mil Hospitaal gedien. Tydens hierdie tyd is ek beroep 

na Vootrekkerhoogte-Wes gemeente as kapelaan vir die destydse Diensvakskool. Gedurende 1980-81 

het ek meer tyd op die grens deurgebring as tuis! In 1981 is ek beroep na Messina met opdrag 

Gebiedskapelaan van die Soutpansberg Militêre Gebied. Dit was „n heerlike tyd in my bediening waar 

ons met jongmense uit alle vlakke van die samelewing kon werk en baie ure in die bos kon deurbring. 

Seker van daar my liefde vir die bos en natuur! 

In 1984 het ek „n beroep na Unitaspark Gemeente (Vereeniging) aanvaar en kon vir 18 maande saam 

met n ervare medeleraar touwys gemaak word in die bediening in „n “siviele” gemeente. 

Januarie 1986 is ek bevestig as die eerste leraar van die nuutgestigte gemeente, Suikerbos. Hier het ek 

en Adré die voorreg gehad om vir 24 jaar deel te wees van „n geloofsgemeenskap wat ons na aan die 

hart gelê het. Ons het met „n nuwe gemeente begin, en binne twee jaar kon ons ons eie kerkgebou 

inwy. Deur die jare het ons baie goeie vriende van hierdie lidmate geword en voel hulle vandag nog 

soos familie. (Ons het juis die naweek van 20 Februarie 2010 weer „n troue daar gaan waarneem. Dit 

was regtig lekker om die groep jongmense wat saam met ons in die gemeente grootgeword het, weer te 

sien en die hartlikheid te ervaar waarmee hulle ons weer ontvang het.) 

Gedurende hierdie tyd in Suikerbos het ons verantwoordelikhede op breër kerklike terrein ook 

toegeneem. Die laaste paar jare het ek die voorreg gehad om die Kerk ook te dien op Sinodale en 

Algemene Sinodale vlak. Dit was regtig „n voorreg om die “binnewerke” van die NG Kerk tot in die 

kern te kon beleef en deel daarvan te kon wees.  

Vandag is ons reeds in hart en siel deel van die NG Gemeente Loerie. Ek glo dat die Here ons op „n 

besondere pad gelei en voorberei het om ook hier in die pragtige Oos-Kaap met sy besondere mense 

deel te wees van Sy Koninkryk op aarde en om werklik saam met hierdie gemeente verder te kan groei 

en ons steeds te beywer vir Sy Koninkryk. 

 
Adré vertel:                                Ek en Jasper 
 

Ek en Jasper het mekaar ontmoet toe hy en sy pa EN my pa BA studeer het.  
Ek was toe nog in die skool!  Ons is op Saterdag 31 Desember 1977 getroud. 

 
Ons kinders 

 

Ons het drie kinders; een seun, Adriaan, en twee dogters, Anje en Chrisna. 
Adriaan (31jr) is „n IT Bestuurder in Pretoria en nog nie getroud nie. 
Anje(29jr) is „n rekenmeester, getroud en het „n seuntjie, Frederik, van 20 
maande.  Hulle bly in Vereeniging.  
Chrisna(25jr) is „n grafiese ontwerper en is ook nog ongetroud. Sy bly ook in 
Vereeniging. 
 
Die volgende aanhalings sê vir my iets van die liefde teenoor jou kinders. 
 

“Van al haar besittings is dit net haar kinders wat „n ma kan saamvat 
hemel toe” – Anoniem 
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“Die reis na die hart van „n kind is meermale „n moeisame reis, dis 
nimmereindigend, maar die vriendskap met „n kind is een van die 
mooiste stasies wat „n mens ooit kan bereik.” – Alba Bouwer 

 

 
 

Chrisna, ds. Jasper, Anje, Adriaan en Adré 

Saam met God in 2010 
Ps 32:8  Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg.  Ek wil jou raad gee en my oog oor 

jou hou. 
 

Ps 143:10  Laat u goeie Gees my op „n gelyk pad lei. 
 

Ps 25:4 Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie. Vers 12 As iemand die Here dien, leer Hy hom 

watter pad hy moet kies, sodat hy voorspoed sal geniet en sy nageslag die land sal bly bewoon. 
 

Ps 37.23 Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad Hy tevrede is, en Hy ondersteun hom. 
 

Joh 16:13  Die Gees van die waarheid, sal jul in die hele waarheid lei. 
 

Jes 30:21  Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy „n stem hoor sê:  “Hier is die pad, loop hierlangs”. 
 

Ps 119:105  U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. 
 

Spreuke 3:5-6  Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie.  Ken Hom in 

alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop. 

 

 
 
 
 

Hy sál daar wees! 
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Die jaar 2010 is amper drie maande oud.  Ons het vaagweg „n idee van hoe ons lewensroete behoort te 

loop, maar weet ook dat die onbekende veel groter as die sekerhede van die toekoms is.  Ja, die meeste 

van ons gaan ook 2010 met gemengde gevoelens van afwagting, opwinding, onsekerheid en selfs „n 

tikkie vrees binne.  Juis daarom is dit so wonderlik om te weet dat ons die Vader van die Toekoms 

aanbid:  die Een wat gister daar was, vandag bý ons is en môre steeds in beheer van die wêreld en ons 

lewens sal wees.  Mag hierdie God se Skrif vanjaar jou Rigtingaanwyser wees op elke kronkelpad, 

mag dit jou Krag in jou swakheid wees en mag jy heeljaar lof en dank bring aan die Een wat jou 

vooruitgaan. 
 

 Mag jy heerlike vreugdes, hoogtepunte, suksesse, verrassings en wonderlike onthou-tye beleef 

en dan soos Dawid in Ps 63:7-9 sê:  As ek op my bed lê en aan U dink …. Onthou ek hoe U 

my gehelp het.  Dan wil ek sing in die skaduwee van u vleuels.  Ek is aan U verbind, U 

regterhand hou my staande. 

 Indien jy dalk vanjaar met groot lewensvrae, besluite en onverklaarbaarhede worstel, kan jy 

gerus Jes 49:1 onthou waar die Here self belowe:  “Op die regte oomblik sal Ek jou 

antwoord.”  Hou in jou onsekerhede en twyfel stewig vas aan die wete dat jou getroue Vader 

op sý tyd en sý manier die regte antwoord, leiding en uitkoms sal gee. 

 Niemand van ons is gevrywaar teen onverwagse rampe, mislukkings en teleurstellings nie.  

Wanneer jy verslae en oorweldig voel, kan jy met groot vrede weet dat jou Vader jou verstaan, 

presies weet hoe jy voel en vir jou wil sê:  “Dan sal jy weet dat Ek die Here is.  Wie sy hoop 

op My stel, sal nie teleurgestel word nie.” – Jes 49:23c 

 Omdat mense feilbare ménse is, kan jy aanvaar dat jy iewers langs die pad „n 

verhoudingsuitdaging gaan hê:  „n Mens-toffie wat taai is om te kou, „n bitter pil wat sleg is om 

te sluk of iemand wat jou lewe versuur.  Onthou altyd:  Dit maak nie saak wat die vraag is nie.  

Die antwoord is altyd …. “liefde”!  Min verhoudingskwessies kan nie reggestel word met 

liefde en vergifnis nie!  Skryf daarom Romeine 12:17-18 op die deur van jou hart:  Moenie vir 

enige iemand kwaad met kwaad terugbetaal nie;  wees positief teenoor alle mense.  Sover 

dit vir julle moontlik is, moet julle goeie verhoudings handhaaf met alle mense. 

 Versoekings is maar konstant deel van ons lewe en dis verseker nie maklik om altyd die “regte” 

keuses te maak nie.  Maak daarom seker dat jy daagliks leeg word van jouself sodat die Gees 

van God jou kan vul en kan beskerm.  Moenie jul leefstyl aanpas by die gedragspatrone van 

hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat Hy jul denkpatrone vernuwe.  

Dan sal julle goed kan onderskei wat Hý wil hê wat julle moet doen, naamlik wat  

      werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is.  Rom 12:2 

 Seerkry, ongeluk, verlange, eensaamheid en hartseer is deel van menswees.  Ook vanjaar kan 

trane dalk jou deel wees en mag jy deur tye gaan wanneer jou hart stukkend van smart is.  Weet 

dat jou Vader juis dán nader aan jou as enige ander tyd is.  Dat Hy treurendes met groot deernis 

teen sy bors vashou en selfs die mees gebroke hart mettertyd met troos vul.  Hy bring wel 

hartseer, maar Hy bring ook medelye omdat sy troue liefde so groot is.  Hy wil nie hê dat 

mense moet seerkry of dat hulle hartseer word nie.  Klaagliedere 3:32 

 Miskien gaan 2010 vir jou „n opwindende uitdaging inhou of dalk wag daar „n groot taak of 

nuwe fase op jou en wonder jy of jy dit wel sal kan baasraak.  Sit dan jou hand nog stewiger in 

jou Vader s‟n en doen wat jy moet doen met die sekerheid van Psalm 18:33-34:  God rus my 

toe met krag;  Hy maak my pad veilig.  Hy maak my voete soos dié van „n wildsbok, op  

 hoë plekke laat Hy my veilig staan … Die pad onder my maak Hy breed, en my enkels 

swik nie. 

 As kind van God kan jy aanvaar dat die Here ook vanjaar wonderwerke deur jou wil laat 

gebeur.  Hy wíl jou kragtig in sy diens gebruik:  presies daar waar jy elke dag leef, huishou en 

werk.  Sê sommer nou vir Hom dat jy wel „n suiwer instrument in sy hande wil wees en hoor 

dan hoe Hy jou met die woorde in Josua 1:9 aanmoedig:  My opdrag aan jou is dat jy sterk 

en dapper moet wees.  Moenie bang of huiwerig wees nie.  Die Here jou God is saam met 

jou in alles wat jy doen.” 

O Vader van my lewe, 

U wat my so goed ken, weet presies hoeveel 
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emosies daar binne in my stoei. 

U ken my verlede en hede en U weet 

reeds wat al my môres inhou. 

Help my om my lewe onvoorwaardelik 

in U hande te plaas 

en U dan volkome daarmee te vertrou. 

Wees asseblief my Padwyser as ek verdwaal, 

My Leidsman wanneer ek antwoorde soek, 

my Trooster as my hart wil breek, 

die Hemelse Geneesheer in tye van siekte, 

my Krag as ek steiltes moet klim, 

my Moed as ek hoop begin verloor, 

my Lig as dinge donker om my raak 

en my Vreugde as ongeluk my wil oorweldig. 

Hier‟s my lewe, Vader-God … 

Sluit u groot hand van genade en seen 

saggies om my brose menswees 

en loop die pad sáám met my 

tree vir tree … 

totdat ek eendag 

vir altyd tuiskom by U   

AMEN 

Jy  mag maar met positiewe verwagting elke tree van jou nuwe pad gee, want God sál 

daar wees.  Jy kan maar met groot sekerheid die onbekende binne gaan, want jou Vader 

sal jou beskerm.  Saam met Hom kan jy met groot vrede leef omdat Hy wel in elke 

behoefte van jou sal voorsien.  Want Hy – die God van die toekoms – het jou naam in 

sy hand gegraveer en sal jou daarom nooit, maar nooit, vergeet of verlaat nie.  Ook nie 

in 2010 nie! 
Milanie Vosloo        Epos: mv@uppe.co.za       Webtuiste:  www.ekerk.co.za 

 

Ps 73:23-24  Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand.  U lei my met u raad en aan die 

einde sal U my in ere by U opneem. 
 

Ps 86:11 Leer my u pad, Here, ek wil wandel in u waarheid; leer my U met toewyding dien. 
 

Jes. 48:17  So sê die Here, jou Verlosser, die Heilige van Israel:  Ek is die Here jou God wat jou 

onderrrig tot jou beswil, wat jou lei op die pad wat jy moet gaan. 

 

 

 

 

 

Kleuterkerk 
Die Kleuterkerkmaatjies kom elke Sondag wanneer die erediens aan die gang is, bymekaar.   

mailto:mv@uppe.co.za
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Ons wil baie graag hul lokaal „n bietjie opvrolik.  Die gedagte is om die mure te verf en die mat en 

gordyne  te vervang.  Die kleuters is baie opgewonde hieroor en wil graag help! 

 

Daar is tans sewe maatjies wat die Kleuterkerk bywoon en hul geniet dit terdeë, want die Evangelie 

word op „n maklike en kinderlike manier aan hul oorgedra. 

 

Bid asseblief saam met ons dat die Here hierdie jaar vir ons die wysheid sal gee om met Sy kosbare 

skatte te werk. 

Groete in Jesus 

Carina en Charmaine 

Red.  Baie dankie aan Carina en Charmaine wat met hierdie Koninkrykswerk voortgaan. 

 

Kategeseskool hou vrugtefees 
Die jongklomp het die vrugtefees terdeë geniet!  Ann Wait vat dit 

soos volg saam: 

Waterballon: Nat               
Waatlemoen:  Taai               
Speletjies:  Lag lekker   
Piesang: Taaier                                                         
Nog „n waterballon:  Skoner   

Piesang:  Taaier 
Nog „n waterballon:  Skoner 
Lekker?  JA!           
Moeite werd?   Definitief!         
Weer?    

 

Red. Baie dankie aan Tonie wat hierdie heerlike middag vir die jongklomp gereël het! 

 

Gemeente-ete 
Loeriegemeente se jaarlikse somer-ete het op Sondag 28 Februarie 2010 plaasgevind.   
 

Bedrewe spitbraaiers het drie skape op die spit gesit en die wyke was verantwoordelik 

vir die kraakvars slaaie.  Daar was aartappelslaai, noedelslaai en sewelaeslaai.  Vir 

nagereg was daar roomys met sjokoladesous.  Dit alles slegs vir „n geringe donasie! 
 

Aangesien dit Februarie baie warm op Loerie is, het almal hulle in die saal tuisgemaak.   

Gemeentelede kon hul eie eetgerei, borde ens saambring of hulle kon die kerksaal s‟n  

gebruik.  Dit is al „n gebruik in die gemeente dat elke gesin hul eie skottelgoed was en 

weer saamneem huis toe of terugpak waar hulle dit gekry het.  Die hooftafel met die 

slaaie was keurig en pragtig versorg met „n pragtige rangskikking bestaande uit die 

juwele van die Gamtoosvallei, nl ons eie groente en vrugte. DANKIE Gerhard en Gertina – 

ons weet jul hande het weer eens die ding gedoen!  Die pragtige vetplantjies op die 

tafels – pragtig met klippies rondom, het alles so mooi afgerond. 
 

Daar was ook heerlike koel (of sal ons sê “cool”) vermaak vir die kinders in die vorm van 

„n waterglybaan.  Hulle het HEERLIK in die skuim baljaar!  Lisa was selfs bereid om haar 

roomys vir al die pret op te offer. 
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Ds Jasper het sy lyf fotograaf gehou en is ook „n wafferse bok vir sports.  Daarvan kan 

Mara en haar “oranje” skaapstertjie wel deeglik getuig. 
 

BAIE DANKIE aan elkeen wat „n bydrae gelewer het om die dag so „n groot sukses te 

maak.  Aan Rachel Lischer wat die waterglybaan geborg het en die anonieme skenkers 

wat die skape geborg het, baie dankie!   

Aan Adré Louw wat AL die voorbereidings getref en alles gereël het – baie dankie!  Ons 

waardeer dit opreg. 
Charlo Blignault 

 

Waitfamilie 
Soos baie families, is die Waitfamilie ook al geslagte lank in Loeriegemeente.  John vertel: 
 

Die stamouers van die Waitfamilie in Suid-Afrika, James Wait en Alison Margaret Bain, het op  

16 Junie 1817 aan boord die Clyde uit Downs vertrek, vergesel van hulle vier seuns James (8),  

William (7), Thomas (5) en Alexander (4). Daar was nege en tagtig emigrante op die boot. Toe hulle 

op 24 September 1817 in Tafelbaai aangekom het, was daar vyf seuns in die gesin, want Walter is 

onderweg gebore. 
 

Frederick Korsten was toentertyd die eienaar van die plaas Papenkuilsfontein langs die 

Swartkopsrivier in Algoabaai en „n sakeman in hierdie omgewing. Die plaas Wagendrift langs die 

Gamtoosrivier is aan Korsten toegeken en is geleë waar die dorp Hankey later in 1822 gestig is. Die 

eienaar het iemand nodig gehad om hierdie plaas te bestuur en te ontwikkel. Gevolglik het hy „n 

kontrak aangegaan met die organiseerder van die migrasieskema na die Kaap, Kaptein Benjamin 

Moodie, om James op die plaas in diens te neem. 
 

He moved to Honey Clough by the end of 1821 or early in 1822. Family folklore tells us that he was 

hunting buffalo when he discovered the area where he settled and which he called Honey Clough after 

the plenty of honey found there and he was given title deeds in 1824. 
 

James Wait did not leave for an urban area once the London Missionary Society bought the major 

portion of Wagendrift but supplemented his income from getting involved in the construction of “… a 

water-course at Hankey with the help of an enthusiastic group of Khoi labourers.” 
 

In 1849 James Wait retired from farming after he divided Honey Clough amongst three of his sons, the 

ones who were still unmarried, Thomas, John and Ignatius. He died on 27 April 1866.   
 

James Wait en sy vrou, Margaret, het 12 kinders gehad en daar kan met redelike veiligheid gesê word 

dat al die Waits in dié omgewing in „n mindere of meerdere mate familie is.  Dit het so goed gegaan in 

die kloof dat daar in 1916 „n skooltjie opgerig is vir die kinders – een en twintig van hulle was Waits.  

(Tant Henriette de Jager het ook daar skoolgehou.)  

Ons is bevoorreg om nog steeds op die plaas te kan bly.  In teenstelling met die eertydse boere wat „n 

bestaansboerdery bedryf het, spits ons ons slegs op sitrus toe, en merendeels op nartjies. 
 

Die eerste lemoenbome in die kloof is reeds in 1890 aangeplant en het goed geaard.  Weens die kloof 

se ligging word ons vrugte later ryp en betree die mark as sitrus in die res van die land reeds lankal 

klaar is.   
  
Lees meer oor die plaas en sy mense:  www.honeyclough.co.za 

 

http://www.honeyclough.co.za/
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Twee donkies… 
Twee donkies loop baie jare gelede in „n stofstraat in 

Jerusalem.  Die een donkie sê toe vir die ander een:  

“Verlede week, hierdie tyd, was ek baie belangrik.  Jesus 

het op my rug Jerusalem binnegery.  Die mense het klere 

op my rug en op die pad voor ons gegooi!  Palmtakke ook!  

Hulle het uitgeroep:  Loof die Koning, Hy wat in die 
Naam van die Here kom!  Dit was „n wonderlike ervaring! 

Nou is ek niks!” 

Die ander donkie antwoord toe:  “Ja dit wys jou net!  

SONDER JESUS IS JY NIKS! 
Oorgeneem   Ingestuur deur Hester Marais 
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Resep:   Lekker Paptert                                                                          

Benodigdhede: 

 1 Koppie mieliemeel 

 3 Koppies water 

 Sout 

 Room 250ml 

 Blikkie pitmielies 

 ½ blikkie uiesmoor 

 ½ blikkie tjakalaka (branderige 

soort) 

 Sampioene 250g 

 Soetrissie fyngekap – geel, groen, 

oranje 

 Spek gesnipper 250g 

 Kaas gerasper 

 

 
Metode: 

1. Maak slap pap 

2. Meng room Maak en mieliepitte by gaar mieliepap 

3. Gooi in bakskottel 

4. Braai spek, sampioene en fyn gekapte rissies saam 

5. Meng ½ blikkies tjakalaka en uiesmoor saam 

6. Smeer oor papmengsel 

7. Strooi spekmengsel oor pap 

8. Strooi gerasperde kaas oor 

9. Bak in oond van 180 grade tot gereg goed deurwarm en kaas gesmelt en effe bruin is. 
Adré Louw 

 

You’re calling from 17 Retief Street… 

Operator: "Thank you for calling Scoozer's Pizza. May I have your ..." 

Customer: "Halloo, can I order?" 

Operator : "Can I have your cell number first, Sir?" 

Customer: "It's eish ....., hold on .....eh.... 082-266-2566 .." 

Operator : "OK... you're .... Mr Sfiso Majola and you're calling from 17 Retief Street. Your home 

number is 011 403 2366, your office 011 764 2302 and your mobile is 082 266 2566. I see you 

are calling from your girlfriend's home. Does your wife know you are there? 

Customer: "How did you get all my phone numbers?" 

Operator : "We are connected to the System Sir." 

Customer: "May I order your Seafood Pizza..." 

Operator : "That's not a good idea Sir." 

Customer: "How come?" 

Operator : "According to your medical records, you have high blood pressure and even higher 

cholesterol levels, Sir." 

Customer: "What?... What do you recommend then?" 

Operator : "Try our Low Fat Hokkien Mee Pizza. You'll like it" 

Customer: "How do you know for sure?" 

Operator : "You borrowed a book entitled "Popular Hokkien Dishes" from the National Library 

last week Sir." 

Customer: "OK I give up ... Give me three family sized ones then, how much will that  

cost? 
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Operator : "That should be enough for yourself and your girlfriend's family of 10, Sir. The total 

is R149.99! 

Customer: "Can I pay by credit card?" 

Operator : "I'm afraid you have to pay us cash, Sir. Your credit card is over the limit and you 

owe your bank R5 720.55 since June this year. That's not including the late payment charges on 

your housing loan, Sir." 

Customer: "I guess I have to run to the neighbourhood ATM and withdraw some cash before 

your guy arrives." 

Operator : "You can't Sir. Based on the records, you've reached your daily limit on machine 

withdrawals today." 

Customer: "Never mind just send the pizzas, I'll have the cash ready. How long is it gonna take 

anyway?" 

Operator : "About 45 minutes Sir, but if you can't wait you can always come and collect it on 

your Green Double Cab ...." 

Customer: "What!" 

Operator : "According to the details in the system, you own a Nissan Double Cab, ... registration 

number NRB 132 GP ....." 

Customer: " Foetsek, man. 

Operator : "Better watch your language Sir. Remember the 15th July 1987? You were convicted 

for using abusive language to a policeman. I need not tell you what happened to you at Kroonstad 

Prison" 

Customer: [Speechless] 

Operator : "Is there anything else Sir?" 

Customer: "Nothing ...... by the way ... aren't you giving me those 3 free bottles of cola as 

advertised?" 

Operator : "We normally would Sir, but based on your records you're also diabetic ... " 

Customer: "Please cancel the order, my girlfriend will have to cook .... 

Oorgeneem 


 Onthou RICA – om u selfoon se SIM-simkaart te registreer! 
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Uilvoël 

 

Uilvoël verneem by Catherina dat sy nie weet  

waarom die tegnologie nie maar by die goeie ou bekende 

mikrofone kon gebly het nie.  Die nuwerwetses wat oor 

jou kop pas staan haar glad nie aan nie; veral nie as jy dit 

ten aanskoue van die hele gemeente op of oor of iewers 

oor jou kop moet kry nie.  Uilvoël waarsku gemeentelede 

ook om tydens samesang streng saam met die orrel se 

tempo te sing en nie te begin trek nie.   Lidmate wat 

hulle hieraan skuldig maak, sal streng deur Uilvoël en 

Catherina aangespreek word.  

Uilvoël het onlangs amper verby die kerk gery, want hy het die terrein amper nie herken 

nie – alles was so mooi en netjies versorg.   Hy het ook opgemerk dat daar „n vreeslike 

gewoel en gewerskaf in die pastorie was.  Hy was net baie verlig om te sien dat die 

pastorie se mure nie alles blou geverf is nie.  Terloops, Uilvoël het baie navraag gekry 

oor waar Cheetahtruie verkry kan word.   Uilvoël sal egter geen Cheetahtrui in die kerk 

toelaat as die Cheetahs die Blou Bulle „n pakslae gee nie!        

VAN DIE pastorie gepraat;  Uilvoël verneem ook dat party gemeentelede skrikkerig is 

dat ds. Jasper hul met sy kamera sal afneem en dat die foto‟s tydens eredienste in die 

kerk vertoon sal word. Uilvoël waardeer ook die liedere se woorde wat teen die muur 

gewys word, want nou kan hy dit ook lees en saamsing. 

DIE DAMES wat na Sondagoggende se teedrink die kombuis opruim, wonder waarom 

Fransie hulle aanjaag om klaar te maak.  Glo vreeslik belangrike sake op Uitenhage 

waaraan hy sy aandag moet gaan gee, sê hy.    

GETHA STEL stel bekommerde gemeentelede gerus en sê dat Brémer net as gevolg van 

sy nuwe werksomstandighede Kaap toe getrek het.  Sy bedank almal wat so oor haar 

gesin se welsyn bekommerd was.  Van haar gepraat; lede van die publiek wat die 

kerkkantoor skakel, skrik sommer as hulle hoor dat „n “Getha” die telefoon beantwoord.  

G‟n wonder niemand antwoord hulle telefone saans as Sewende Laan aan die gang is nie; 

almal sit glo vasgenael voor die televisie! Van televisie gepraat; Jacques het Uilvoël die 

versekering gegee dat hy nie „n verslaggewer by die SABC se televisie-afdeling gaan 

word nie.  Hy gaan ook nie klasse in sigoreiboerdery aanbied nie.                    

UILVOëL verstaan gemeentelede se frustrasies as telefoonkabels gesteel word.  Hy 

maan egter die gemeentelede wat in „n rustige natuurreservaat woonagtig is, om kalm te 

bly en nie (amper) vuis te slaan daaroor nie. Marisa het pas weer „n polisiekursus in die 

Paarl bygewoon en duld nie moeilikheid nie! 

UILVOëL VERNEEM dat die Kategeseskool heerlik aan die orige broodjies wat tydens 

Nagmaal bedien is, weggelê het.  Hy is egter tans besig met „n dringende ondersoek oor 

waarheen die orige Nagmaalwyn verdwyn het!!! 

UILVOëL HET die krieketwedstryd tydens die Kategeseskool se vrugtefees baie geniet.  

Hy was baie bly om te sien dat die pa‟s wat saamgespeel het, nog so fiks is!  Of, sê hy, 

het hulle dalk net hul seer lywe en spiere baie goed tydens die Sondag se erediens 

weggesteek.  Hy hoop dat tannie Joan nie van die waatlemoenskille wat weggegooi is, 

gehoor het nie.  Sy soek reeds mense wat kan help konfyt kook vir die Nartjiefees! 

Uilvoëlgroete tot volgende keer                                                                        

Uilvoël 
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Die verskil tussen Loeriedames en Flooze … 
 

Loeriedames:  As jy per ongeluk te veel sout by „n kokende dis gegooi het, gooi „n 

geskilde aartappel by;  die aartappel sal die oortollige sout opneem. 

Flooze:  As jy te veel sout bygevoeg het, is dit „n jammerte.  Ek het dit gemaak en jy 

SAL dit eet …. of maak jou eie kos! 
 

Loeriedames:  Raad vir hoofpyn:  Neem „n halwe suurlemoen, sny dit in die helfte en 

smeer dit aan jou voorkop.  Die pyn sal weggaan. 

Flooze:  Neem „n suurlemoen, meng dit met tequila en drink.  Jy mag dalk steeds hoofpyn 

hê, maar so what? 
 

Loeriedames:  Plaas „n klein “marshmallow” in die onderpunt van „n roomyshorinkie om te 

keer dat die roomys drup. 

Flooze:  Suig net die roomys van onder af.  Jy lê seker in elk geval op die bank met jou 

voete in die lug. 
 

Loeriedames:  As „n koekresep sê jy moet die bodem van die pan met meel bestrooi, 

gebruik sommer van die droë koekmengsel, dan sal daar nie wit merke onderaan die koek 

wees nie. 

Flooze:  Gaan tuisnywerheid toe.  Hulle sal sommer die koek versier ook. 
 

Loeriedames:  Gebruik „n plastiekhandskoen om bottels wat moeilik oopmaak, oop te 

draai. 

Flooze:  Vra die aantreklike nuwe buurman. 
 

Loeriedames:  Gooi die oorskietwyn in ysblokhouers, vries dit en gebruik dit later in sous 

en ander geregte. 

Flooze:  OORSKIETWYN?  Wat jy waaaaa kry? 
Oorgeneem 
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Nartjiefees 2010          Nartjiefees 2010 
Die Nartjiefees vind op 25 September plaas.  Onthou asseblief elke maand 
se produkte:                                                                               Baie dankie!!! 
 

Januarie: Blatjang en tamatiesous         Februarie: Suiker          Maart:  Appelkooskonfyt 

 

April: Kookolie                                        Mei:  Rys                       Junie:  Harde margarien 

 


Onmoontlik? 
Baie dinge lyk vir ons onmoontlik.  Ons dink ons is te oud, te jonk, te besig, te siek, te moeg, nie slim 

genoeg nie, nie goed genoeg nie – en dan los ons sommer alles. 

 

Kom ons kyk na die woord ONMOONTLIK . 

Onmoontlik is „n groot woord wat deur klein mensies gebruik word omdat hulle dit makliker vind om 

in die klein wêreldjie te bly waarin hulle veilig voel  Hulle is te lui om die vermoë waaroor hulle 

beskik, te verander of te gebruik.   

 

Onmoontlik is nie „n feit nie – dis iemand se mening. 

Onmoontlik is nie „n verklaring nie – dis „n uitdaging. 

Onmoontlik bied moontlikhede. 

Onmoontlik is tydelik. 

Onthou die woorde van Fil 4:13:  “Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.” 

Die oplossing: 

Neem elke oggend die probleem wat onmoontlik is om op te los en lê dit in God se hande deur te sê: 

“Here, U weet wat my hierdie dag in die gesig staar.  U weet wat my behoeftes en drome is.  Ek 

kan dit nie alleen doen nie, maar vir U is alles moontlik.  Maak dit wat ek vandag as onmoontlik 

sien, vir my moontlik.  Indien dit nie vir my bedoel is nie – laat ek berusting daarin vind dat U 

my lei en die regte pad vir my kies.  Dankie!” 

Glynnis Whitwer 

 

Praat  met  Christus ….         John haal uit 
Praat gereeld met Christus in die stilte van afsondering voordat jy die gejaagde dag 
binnegaan.  Die wysheid en krag wat jy in die stilte by Hom opdoen, kan versterk 
word deur heeldag jou gedagtes op Hom gefokus te hou.  Deur die gebruik van 
skietgebede in rustige oomblikke by jou werk, bly jou gedagtes op Hom gerig sodat 
Hy vir jou „n gedurige werklikheid word.  Die bewussyn van Christus se 
teenwoordigheid skep „n gebalanseerde lewe. 
Dit is die suiwerste vertrekpunt die toekoms in wat jy ooit kan droom om te hê. 
Uit:  Mense van die toekoms – Bybelse Dagboek vir die Nuwe Millennium (Afrikaans) deur  

Solly Ozrovech  Lux Verbi BN  Oktober 1999 

 

‘n Gebed vir besige mense 
Here, ons het „n moeë generasie geword! 
Ons is moeg gewerk, moeg vir probleme, moeg vir mense. 
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Ons het veral moeg geword om alles altyd reg te doen. 
Om aanvaarbaar te wees, moet  ons 
suksesvol, begaafd en finansieël sterk wees met duidelike doelwitte. 
Verder moet ons goeie ouers, lojale vriende, toegewyde familiemense 
en betrokke gemeenskapswerkers wees. 
Sjoe, dis „n oorvol mondvol! 
Vandag wil ek sommer net by U kom rus 
En vra dat U my die regte prioriteite sal wys. 
Sal U my help onderskei tussen die dinge wat regtig saak maak 
en die dinge wat die wêreld ons probeer voorskryf? 
Ja, help my om te weet wat vir U belangrik is…. 
Maak huis skoon met my, Here. 
Verwyder die selfopgelegde eise in my oorvol lewe. 
En leer my om sommer net U kind te wees. 
In U Naam vra ek dit, 
AMEN 
Oorgeneem 
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Soos God die Israeliete deur die woestyn gelei het, lei Hy ons ook vandag ook elke dag. 
Kleur die prent mooi in en probeer die storietjie hieronder lees. Kyk of jy die woordjies wat verkeerd 

gespel is, kan regmaak en langsaan oorskryf.  

  

 

 

 
 

Die Israeliete op pad. 

  

Die Ileraieets …………………………..het  uit Eptgei…………………. weggetrek na die land  
 

Knaaan…………………. Hulle het nie die pad geken nie, maar God het vir hulle die pad gewys.  
 

Bedags het Hy vir hulle „n wlko……………... gestuur wat voor hulle uitgegaan het, en gssan  
 

…………………was daar vir hulle „n vruklouoom…………………………… wat vir hulle die pad  
 

gewys het. So wys die Hree………………. vandag nog vir ons die dpa……………... 
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2010??  Wat lê voor? Sokker ……en ……....eksamens……..en……..en……….  Wie 

weet?   

Dis „n vreemde pad, opwindend!! Jy het jou voornemens, jou planne, jou  

drome.  

Dalk het jy „n mooi meisie in die oog, of dalk n oulike oudjie. 

 

Onthou, as jy jou pad saam met Jesus loop, sal jy „n gelukkige 2010 hê.  

Bly by die “padreëls” wat jy in die Bybel kry – hulle is daar om jou te 

beskerm.  

Spreuke 3:5–10  Gaan lees en onderstreep gerus die hele stukkie in jou 

Bybel. 

 
Vertrou volkome op die Here…………. 

Ken Hom in alles wat jy doen………………. 

Dien die Here en vermy wat sleg is………… 

Vereer die Here met offerandes……………. 
 

Mooi jaar vir jou! 

Tannie Dorie Williams 

 

 

Geniet die vakansie! 

 
 


