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Mark 15: 39 
Toe die offisier, wat reg voor Jesus gestaan het, 

Hom die laaste asem só sien uitblaas, het hy gesê:  
“Hierdie man was werklik die Seun van God.” 
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Redaksioneel 
Op Thornhill woon daar in die woonbuurt ‘n klein wonderwerkie -  ‘n Seuntjie 
wat regtig ‘n tweede kans in die lewe gekry het.  Wel, eintlik ‘n derde kans! 
Hy is opHy is opHy is opHy is op ses maande gebore – piepklein met swak longetjies en ‘n baie groot 
fisiese agterstand.  Reeds toe al is daar gevrees vir sy lewe.  Maar klein 
Joshua was ‘n vegtertjie soos duidelik blyk uit die volgende verhaal.  
Op eenjarigeOp eenjarigeOp eenjarigeOp eenjarige ouderdom het ‘n tweede ramp hom getref.  Hy het erge 
breinvliesontsteking opgedoen.  Sy ma moes dag en nag by hom in die 
hospitaal waak om na sy basiese behoeftes om te sien.  Hy was vir twee 
maande in die hospitaal.  In daardie tyd kon sy ma net vinnig Thornhill toe 
kom as sy oupa of ouma vir ‘n wyle by sy bedjie gaan waak het.  Hy was so 
siek dat hy die meeste van die tyd geyl het van die koors en selfs ‘n stuipe-
aanval gehad het.  Die diagnose het geblyk verkeerd te wees en ‘n operasie 
is uitgevoer.  Die letsel daarvan is teen die kant van sy koppie.  Ek het 
gereeld navraag oor klein Joshua se toestand gedoen en meestal maar 
dieselfde hartseer antwoord gekry:  “Nee wat, Mevrou, dit lyk nie goed nie.”  
Ek het aanhou moed inpraat en gesê dat ‘n baba beter veg as ‘n hele “army” 
soldate!   Dan het sy oupa so ‘n skewe laggie gekry en gesê: “Ja, Mevrou – as 
die Here aan sy kant veg!” 
So het ditSo het ditSo het ditSo het dit gekom dat ek (gedurende die tyd dat Joshua in die hospitaal was) 
die bejaardeklub vir ‘n uitstappie na “Shepherd’s Field” rehabilitasiesentrum  
geneem het.  Oupa en Ouma (wat lede van die klub is) het saamgegaan.  Die 
selfoon kon enige tyd lui met ‘n slegte tyding, want op daardie stadium was 
klein Joshua baie gedaan en tenger.  In so ‘n geval sou Oupa en Ouma dan 
ook vinnig by die hospitaal kon kom om hul dogter by te staan, want ons was 
daardie dag naby die hospitaal.   
Met ons besoekMet ons besoekMet ons besoekMet ons besoek aan “Shepherd’s Field” was ons almal op ‘n stadium buite op 
‘n effense hoogtetjie waar daar drie kruise geplant was.  Die gids was besig 
om vir ons die uitleg van die rehabilitasiesentrum te verduidelik.  Joshua se 
oupa was nie dadelik daarvan bewus dat hy presies onder die groot wit kruis 
gestaan het nie.  Dis eers toe daar ‘n abnormale kalmte oor hom gekom het, 
dat hy opgekyk het en gesien het hy staan reg onder die dwarsbalk van die 
kruis.  Hy het net skielik oorweldigend bewus geraak van Jesus se arms wat 
om hom vou en ‘n stem wat hom verseker dat Joshua veilig sal wees.  Op 
daardie stadium het hy nie geweet of “veilig wees” beteken veilig in die 
hemel of veilig op die aarde nie.  Dit was eers toe hy terugkom by die huis dat 
hy gehoor het dat Joshua sy ogies oopgemaak het en onophoudelik brabbel.  
Groot was dieGroot was dieGroot was dieGroot was die vreugde van daardie gelowige gesin daardie aand in hul 
nederige plakkershuisie.   
Jesus se kruisJesus se kruisJesus se kruisJesus se kruis het ‘n verskil in hierdie gesin se lewe gemaak.  Mag elkeen 
van u hierdie komende Paasfees opnuut besef dat die kruis- en 
opstandingsgebeure ‘n wesenlike verskil aan u lewe kan maak.  Dank Hom  
daarvoor as daardie verskil reeds gemaak is.                      

 Charlo                                        Ns.  Nou wag Oupa en Ouma net dat Joshua 
groot genoeg word sodat hulle sy handjie kan vat en kan gaan dankie sê 
onder die wit kruis op die hoogtetjie by “Shepherd’s Field”.  
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Gemeentenuus 
Dit woel deesdae hier in die gemeente.  Ons is dankbaar vir elke nuwe 
ontwikkeling, vir elke nuwe kerkraadslid en vir elke nuwe baba wat gebore 
en gedoop is. 
 

Nuwe kerkraadslede:Nuwe kerkraadslede:Nuwe kerkraadslede:Nuwe kerkraadslede:    
OuderlingeOuderlingeOuderlingeOuderlinge herkiesherkiesherkiesherkies:::: 
Leierouderling en Gamtoosmondwyk – Faan Gerber 
Ouderling Groei – Tonie de Koning 
Ouderling Dienste en Melonwyk – Helgard van der Watt 
Ouderlinge nuut verkies:Ouderlinge nuut verkies:Ouderlinge nuut verkies:Ouderlinge nuut verkies:    
Ouderling Gamtooswyk – Ralie van Deventer 
 

DiakensDiakensDiakensDiakens::::    
Diakens herkies:Diakens herkies:Diakens herkies:Diakens herkies:    
Diaken Uitreik – Jacques du Preez 
Diaken Melonwyk – Gerhard Stroebel 
Diakens nuut verkies:Diakens nuut verkies:Diakens nuut verkies:Diakens nuut verkies: 
Leierdiaken – Herlien Moolman 
Diaken Mauritzkraal – Cora Potgieter 
Diaken Gamtoosmond – Charmain Gouws 
Diaken Kleinrivier – Marika Moolman 
 

Geboortes:Geboortes:Geboortes:Geboortes: 
Baie geluk aan Otto en Yolanda Moolman wat ‘n seuntjie ryker geword het. 
Mag hy grootword tot eer van die Here en julle nog baie vreugde gee. 
 

Oorlede:Oorlede:Oorlede:Oorlede: 
Gary Lisher, Jennifer en Jessica se pa, is in ‘n motorongeluk oorlede.  Ons 
bid julle hele familie krag en sterkte toe.  Dis onvermydelik dat daar storms 
op ‘n mens se pad kom, maar dis ‘n groot troos om te weet Jesus is altyd  
binne-in die storm by ons.               
 

Ps 23:4 
Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, 

want U is by my. 
In u hande is ek veilig. 

    
    
SiekeSiekeSiekeSiekessss    
Ons is bly om te kan berig dat dit goed gaan met Marius.   Lees sy getuienis 
op bl. 8. 
Ons wens ander lidmate wat in die hospitaal was, spoedige en volkome 
herstel toe.   
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Die kruisiging en 
opstanding van 

Jesus 

 

BybelstudieBybelstudieBybelstudieBybelstudie:                         Jesus se kruisiging en ons roeping:                         Jesus se kruisiging en ons roeping:                         Jesus se kruisiging en ons roeping:                         Jesus se kruisiging en ons roeping    
 

1.                     SorgSorgSorgSorg        (Mens tot Mens)   

a.a.a.a.                        Die eerste kwartaal van die jaar is ook al amper verby.  Wat staan 
vir jou uit in hierdie kwartaal?  Wat was/is sleg?   

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

a.a.a.a.                        Met Paasfees in gedagte, kan ons aandag gee aan die volgende 
aanhaling van Karl Barth:   

"Paasfees kondig God se oorwinning oor die Bose magte aan.  Die oorlog is 
verby, al is daar nog hier en daar soldate wat skiet omdat hulle nog nie 
gehoor het van die oorwinning nie.  Die skaakspel is gewen.  Al kan die 
verloorder nog 'n paar skuiwe maak, is hy reeds skaakmat.  Die horlosie is 
afgeloop, al swaai die pendulum nog 'n paar keer heen en weer.  Ons bose 
vyande – die sonde en die dood – is oorwin, al tree hulle nog op asof die 
geveg nie reeds beklink is nie.  Daarom moet ons steeds met hulle rekening 
hou, maar ons hoef hulle nie meer te vrees nie."  

o       Wat doen hierdie aanhaling aan jou? 

a.a.a.a.                        Laat een lid nou Markus 16:1-8 lees terwyl die ander met toe oë 
daarna luister.  Gesels dan oor die volgende vraag:  Met die 
aanhaling van Barth in gedagte, was die vroue nie onnodig bang 
gewees nie?  Hoekom sê jy so?   

b.b.b.b.                    Gee nou geleentheid vir gebed en dank die Here vir dit wat Hy met 
Paasfees vir ons 'n werklikheid kom maak het! 

3.                    BybelstudieBybelstudieBybelstudieBybelstudie    (God tot mens)  Lees Markus 15:21 – 41.  

      Gewoonlik moes 'n veroordeelde self die dwarsbalk van die kruis 
dra, maar blykbaar was Jesus op daardie stadium reeds so uitgeput 
dat Hy dit nie kon doen nie. 

      Markus noem noukeurig hoe laat Jesus gekruisig is:  Nege-uur die 
môre.  In 15:33-34 noem hy weer hoe laat dit is:  Van twaalfuur tot 
drieuur was daar duisternis oor die hele land.  Jesus het kort na 
drieuur gesterf.  Volgens Markus het Hy dus ongeveer ses ure aan 
die kruis gehang voor Hy dood was.   
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      Die bordjie aan die kruis gee die rede aan vir sy kruisiging:  Die 

koning van die Jode.  Volgens die bordjie was Jesus se oortreding 
dat Hy 'n rewolusionêre opstandeling was wat Homself as die 
politieke leier van die Jode beskou het. 

4.                    BesprekingBesprekingBesprekingBespreking          (God tot mens)   

      Heelwat sake kan hier vir bespreking oorweeg word.  Alles wat by 
die kruis gebeur het, was tekens wat gewys het na die werklike rede 
hoekom God sy Seun na hierdie wêreld toe gestuur het.  Gesels nou 
oor die betekenis van die volgende tekens:   

      Die bord met die rede vir sy kruisiging. 

      Die drie ure van duisternis. (Om te help:  Duisternis in   
die Bybel is altyd gesien as God se oordeel.) 

      Jesus se woorde aan die kruis:  "My God, my God, 
waarom het U My verlaat?" 

      Die voorhangsel in die tempel wat van bo na onder 
middeldeur skeur. 

      Die belydenis van die Romeinse (heidense en 'n nie-
Joodse) offisier.   

5.                    Integrasie Integrasie Integrasie Integrasie (God tot mens)   

      Wat dink julle van die volgende opmerking van Piet Naudé:   

"Om vas te stel hoe 'n kerk vir Jesus sien en verstaan, is daar 'n 
eenvoudige toets.  Jy gaan na die kerklike jaar en jy hou dop 
watter kerklike feeste kry die meeste aandag:  En dan sien jy 
dikwels:  O, maar ons is lief vir Pinkster!  Kyk hoe sit mense 
dwarsdeur 'n hele werkweek saans die kerkbanke vol.  O, en ons 
is lief vir Kersfees!  Die hele gesin en almal wat vir die vakansie by 
ons kuier, gaan op Kersdag kerk toe, want Jesus lê in die krip 
gentle Jesus meek and mild . . . Ag, hoe mooi lê Hy daar . . . Ja, 
Jesus in die krip is 'n mooi Jesus . . . Maar wat maak ons as dit 
Paasfees word?  Die fees van Jesus aan 'n ruwe kruis?  Ons gaan 
hou langnaweek.  Ons ry Durbs toe.  Ons gaan Strand toe.  Ons 
jaag die hele land vol.  Want die kruis is te kwaai.  Hy is te kwaai 
vir ons . . ." 

6.                     DiensDiensDiensDiens        (Mens tot Mens)   

      Wat beteken dit alles vir ons as ons oor ons roeping as kinders van 
die Here dink?  

7.                    GebedGebedGebedGebed        (Mens tot God) 

      Doen 'n kringgebed en reageerreageerreageerreageer op dit wat jy vandag gehoor het! 

      Bid ook vir mekaar! 

      Doen voorbidding vir ons gemeente. 
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Gebed 
Here Jesus, U graf was nie die laaste woord oor 
U nie. 
Dankie dat die donkerte van ons ellende  
ook nooit die laaste woord oor ons is nie, 
omdat U uit liefde vir ons gesterf  én opgestaan 
het! 
U weet dat die lewe ‘n manier het om ons te 
breek, 
sodat ons nooit weer dieselfde kan wees nie. 
Maar dankie, Here Jesus, dat U in staat en 
gewillig is 
om óf ons situasie óf onsself so te verander 
dat ons bokant die donkerte en verdriet kan 
uitkom - 
wel met die merktekens van die kruis aan ons, 
maar tog ook met iets van die heerlikheid van 
U opstandingslewe in ons. 
Amen 
Oorgeneem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twee Twee Twee Twee jjjjaar in Loerieaar in Loerieaar in Loerieaar in Loerie    
Dit is nou reeds twee jaar wat ons die vreugde het om deel van Loerie en sy 
mense te wees – tog is dit nog steeds nodig om elke dag net weer jouself te 
heroriënteer ten opsigte van prioriteite. 
 

Ek kom uit ‘n omgewing waar ek daagliks op “groot” vergaderings besluite 
moes neem wat groot impak op die NG Kerk as geheel gehad het.  Nou 
bevind ek my in ‘n omgewing waar “klein” besluite geneem moet word en 
dan is dit so maklik om te vergeet dat elkeelkeelkeelke besluit ‘n impak op ‘n mens se 
lewe het. 
 

‘n Rukkie gelede sit ek in ‘n vergadering by JC’s oor die beveiliging van die 
gemeenskap en dink onwillekeurig terug aan die gereelde vergaderings 
waarin ek die NG Kerk verteenwoordig het op die Godsdienstige Adviesraad 
vir Beskermingsdienste van die Staat waar die hoofde van die Weermag, 
Polisie en Gevangenisdiens ook teenwoordig was, en dan wonder ek of 
hierdie “klein” vergadering nie dalk meer waarde het vir die mense op 
grondvlak as al die gepraat in die groot raadsale nie.  
 

Ek moet myself weer gereeld herinner dat die lewe van mense in ‘n klein 
gemeenskappie onlosmaaklik met mekaar verweef is, en dat enige besluit, 
hoe klein ook al, ‘n rimpel-effek in die hele gemeenskap het.  Ek erken dat ek 
die afgelope twee jaar besluite geneem het of aksies geloods het wat mense 
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kon seermaak, en daaroor is ek jammer.  Ek is ook dankbaar dat ons 
besluite kon neem en aksies kon loods wat vreugde in mense se lewens kon 
bring, en daarvoor is ek die Here opreg dankbaar dat Hy met ‘n krom stok ‘n 
reguit lyn  
kan trek. 
Mag ons saam ‘n verskil maak in die lewe van elke lidmaat en in die lewe van 
die gemeenskap – ook deur die “klein” besluite wat ons elke dag moet maak. 

Jasper LouwJasper LouwJasper LouwJasper Louw    
 
Marius en Charlo skryf: 

Stilte en trane – en die Here se stem 
Genade soos ons dit elke dag ontvang, het my net weer onder die diepe 
besef gebring dat ons Vader nooit ophou om liefde uit te deel nie.  

Vriende is deel van die wonderlike gawes van die Here en ons het dit  met 
trane in die oë en liefde in die hart weer in ons lewens ervaar. 

Gedurende Oktober verlede jaar moes ek weer gaan vir my jaarlikse 
mediese ondersoek.  Daar is gevind dat ek kanker in die dikderm het.  Charlo 
was in trane van skok en omdat ons toe nog nie volledige uitslae gehad het 
van die ondersoeke nie, het dit baie spanning en bekommernis by ons laat 
ontstaan. Daar was ewe skielik weer oor die dood gesels en ook oor dinge 
soos die testament, oordrag van die registrasies van voertuie, lewens-
versekering, ens. 

Hoekom óns ! Ons eet dan gesond, rook nie, kry baie oefening, drank is nie 
ons baas nie en ons kom gereeld ons doktersondersoeke na.  Verwarring – 
níks maak sin nie.  Ons kan nie hardop bid nie, want daar’s `n knop in die 
keel. 

Dan kom die stilte ……….. en die trane – en die Here se stem !   

Ons het gery om weer `n afspraak met die spesialis na te kom. 

Hy is nog `n jongman, netjies en op die man af.  ”Oom”, sê hy.” Jy gaan nou 
die eerste keer in jou lewe hospitaal toe, en ek gaan jou opereer.  Die kanker 
gaan ek uitsny en Oom is nog jonk en sterk en Oom gaan gesond word”.   Hy 
het `n prentjie geteken en mooi verduidelik hoe hy aan die derm gaan werk . 

Ons is huis toe met `n meer geruste hart.  Die aand het die telefoon begin lui, 
en drie ure later het ons moeg en uitgeput tot ruste gekom.  Die volgende 
dae was net so besig en ons het begin tel aan die aantal oproepe en besoeke 
wat ons ontvang het – familie, vriende, gemeentelede, gemeentelede van die 
Engelse Kerk ( Thornhill Holy Trinity Church), ou skoolvriende en mense uit 
die gemeenskap – wit, bruin en swart.  Ons het later ophou tel.    

Ek is hospitaal toe; is geopereer en was weer terug by die huis.  Bietjie styf 
en seer. 



 8
Toe is ons onkoloog toe.  “Meneer”, sê sy “Ek het al die mediese uitslae 
gekry en jy het nie meer kanker nie.  Alles is uitgesny.  Ek gaan jou as voor-
komende maatreël tot einde Mei op chemoterapie plaas.” 

Terug by die huis het ons weer stil geraak - `n traan gestort en vir die Here 
dankie gesê. 

Vandag gaan ons  lewe aan;  ons werk weer. 
`n Groot dankie  aan al die vriende en familie wie ons besoek het en 
saamgebid het.   
Ons loof die Here vir lewe, genade, familie en `n wonderlike vriendekring. 

Baie, baie dankie. 
    

Vaarwel, tannie Jurie 
Vir ongeveerVir ongeveerVir ongeveerVir ongeveer twintig jaar was tannie Jurie my 
vriendin – ja, weliswaar heelwat ouer, maar ook 
baie wyser en ek het vele lewenswaarhede by  
haar geleer.  Sy was nooit bedruk of befoeterd 
nie; het altyd gelag, was altyd opgeruimd en 
vrolik.  Sy het nooit gekla van enige skete of 
kwale nie – voorwaar ‘n gesonde en 
lewenslustige mens.  Sy het nie toegelaat dat die 
lewe haar druk nie – sy het terug gedruk! 

 
Tannie Jurie

Ek het nooitEk het nooitEk het nooitEk het nooit aan haar as ‘n “oumens” gedink nie.  Sy het altyd al die 
jongmensdinge saam met my gedoen.  Sy was mal oor brei, mal oor sit op 
haar stoel in die deur en dophou wat in Thornhill se straat aangaan.  Sy was 
welbelese; het van álles geweet en het al die musieksterre geken.  VLV en  
Bybelstudie was uitstappies wat sy nooit gemis het nie.  Elke Sondag was sy 
getrou op haar pos as ons haar oplaai vir kerk.  Altyd kon jy haar deur ‘n ring 
trek.  By basaars en Nartjiefeeste het sy haar deel getrou gedoen.  Haar 
dankoffer was by die diaken nog voor die diaken by haar was! 
ThornhillThornhillThornhillThornhill se mense het haar almal geken as tannie Jurie  en wanneer sy die 
kliniek besoek het, het sy met almal – ongeag ras of kleur – gesels. 
Haar leweHaar leweHaar leweHaar lewe was nie altyd maanskyn en rose nie.  Sy het ses kinders  
grootgemaak.  Sy het nooit gekla nie;  selfs nie eens oor geld of goed nie.  Sy 
het altyd gesê:  Die Here het nog altyd vir ons gesorg.  Ons het nog nooit 
honger gaan slaap nie. 
Haar vertrekHaar vertrekHaar vertrekHaar vertrek na Steytlerville het ons almal armer gemaak.  Die eens oop  
kombuisdeur staan nou heeldag toe.  Soms wil-wil ek net bekommerd raak 
oor die toe deur, maar dan besef ek met ‘n skok:  Sy’s mos weg! 
Tannie JurieTannie JurieTannie JurieTannie Jurie, ek mis die rondte wat Tannie soggens deur Thornhill se Mall 
gestap het.  (Dis nou die winkel, die “coffee shoppe” en die CMR-kantoor!)  
Ek mis jou klokhelder laggie.  Ek mis al die liefde en omgee.  Gelukkig het ek 
mooi herinneringe wat ek altyd sal koester.  My spensrak staan vol van die 
vorige seisoen se appelkooskonfyt wat Tannie nog vir oulaas vir my gekook 
het.  My kaste hang vol van al die hangers wat jy met sóveel liefde vir my 
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oorgetrek het.                         Dankie virDankie virDankie virDankie vir die méns-mens wat jy vir almal was.  
Ons gun jou die rustige en sorgvrye oudag in die pragtige Karoodorpie. 
Vaarwel my liewe maat 
Charlo 
 

‘n Paar interessante dinge omtrent tannie Jurie wat min mense weet: 
*   Sy is in Heidelberg Kaap gebore. 
*  Sy en haar ma verjaar op Kersdag. 
*  Sy was haar ma se een-en-twintigste verjaardaggeskenk. 
*  Sy, haar man en drie van hul ses kinders kom sewe en vyftig jaar gelede     
   met die trein op Thornhill aan. 
*  Sy het op vyf verskillende plekke in die Thornhill-omgewing gebly. 
*  Sy het veertien kleinkinders en vyf agterkleinkinders. 
*  Sy was nog nooit vir enige operasie in die hospitaal nie. 
*  Sy was al in Mauritius. 
*  Sy hou nie van braaivleis nie. 
*  Groen is glad nie haar geliefkoosde kleur nie. 
*  Sy is al vir vyf en twintig jaar lid van die Loerie VLV-tak. 
*  Haar kinders bly in ‘n radius van veertig kilometer vanaf Thornhill. Slegs    
  een seun bly in Hazyview. 

 
VrouediensVrouediensVrouediensVrouediens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BeplanningBeplanningBeplanningBeplanning        2012201220122012    
Die VrouediensDie VrouediensDie VrouediensDie Vrouediens van Loeriegemeente gaan ‘n propvol jaar beleef met al die 
aktiwiteite wat vir 2012 beplan word.  Uiteraard sal daar op ‘n kreatiewe ma-
nier aanpassings gemaak moet word om die jaar se program so tussen die 
opgradering van die kerkkompleks  en ander gemeente aktiwiteite in te pas.   
 

Die verkiesing van die verkiesing van die verkiesing van die verkiesing van die VrouediensbVrouediensbVrouediensbVrouediensbestuurestuurestuurestuur het op 19 Januarie 2012 
plaasgevind en die volgende persone is verkies: 
Voorsitter:  Christine Vosloo      
Ondervoorsitter:  Charmain Gouws  
Sekretaresse:  Amanda Gerber 
Addisionele bestuurslede:  Adré Louw en Hester Marx    
( LW: Alle vroue van die gemeente is outomaties lede van die Vrouediens.) 
    

Beplanning vir die jaar:Beplanning vir die jaar:Beplanning vir die jaar:Beplanning vir die jaar:    
Moederskamerprojek ná die opknapping van die kerk. 
Die dames word versoek om enige projekte voor te stel en te inisieer - veral 
met  betrekking tot die opknapping van die kerk.  Die behoefte is baie groot 
en die vroue se hulp is nodig. 
Koos Doep-aand (moet nog gefinaliseer word) 
Lentetee 
Geselligheid vir Ons Tuiste  Ouetehuis 
Boeremakietie (Marisa) 
Besoek aan Oosterland Kinderhuis 
Woord-, Kuns- en Musiekaand 
Gemeenteverjaardag met oggendtee 
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Poedingverkoping elke laaste Sondag van die maand  (Die wyke kry elk ‘n 
beurt) 
Geselligheid na die Kerssangdiens 
Afsluitingsfunksie vir al die vroue van die gemeente 
Moontlike betrokkenheid by die “Kersliedere by Kerslig” 
Die volgende vergadering is op 15 April 2012 na afloop van die oggenddiens.Die volgende vergadering is op 15 April 2012 na afloop van die oggenddiens.Die volgende vergadering is op 15 April 2012 na afloop van die oggenddiens.Die volgende vergadering is op 15 April 2012 na afloop van die oggenddiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Christine Vosloo 

Loeriegemeente se kerkhorlosie en -klok 
 

Theo Vosloo vertel: 

Wat is ‘n kerktoring sonder ‘n horlosie? 
Bouwerk aanBouwerk aanBouwerk aanBouwerk aan die kerkgebou het  in 1964 aanvang geneem en die kerk is op 
21 November 1964 ingewy.  Die horlosie en kerkklok is deur die firma Will. W. 
Keay & Sons, te Kaapstad, vanaf Duitsland ingevoer.  Die opgewondenheid 
was groot toe die kerkraad in kennis gestel is dat die klok en horlosie met die 
skip “TANGA” na Suid-Afrika onderweg is.  Die vier kratte met die waarde-
volle inhoud sou op 12 Oktober 1964  Port Elizabeth se hawe binnevaar.  Die 
koste van die horlosie was R1 050 en die klok R800.  Die klok is van brons 
(suiwer koper en tin) met ‘n massa van 675 pond.  Die klok is gestem in “D” 
en die reeksnommer 12902 is in die metaal gegiet. 
Ongelukkig hetOngelukkig hetOngelukkig hetOngelukkig het die horlosie sowat  vyftien jaar gelede opgehou om die tyd 
aan te wys en het die duiwe hulle slaapplek in die horlosiekamer en klokhuis 
gemaak.  Die groot stilte van ons kerkhorlosie het uiteindelik hard genoeg tot 
ons gemeentelede gespreek en is daar dringend plan gemaak om die 
horlosie weer aan die loop te kry.  
Na Na Na Na deeglikedeeglikedeeglikedeeglike inspeksie en ‘n goeie skrop met skoonmaakmiddels is al die 
duiwemis en stof  verwyder en kon al die ratte behoorlik ge-olie word 
voordat die pendulum in beweging gebring is.   
Op Vrydag 27 Januarie 2012 is die 
eerste twaalf slae van die hamer op 
die groot klok gehoor.  
Sondagoggend, 29 Januarie 2012, 
was voorwaar baie spesiaal toe ons 
voor en tydens die erediens weer 
kon hoor hoe die horlosie die tyd 
aan die gemeente van Loerie 
aankondig en terselfdertyd die tyd 
op ‘n sigbare en hoorbare manier  
aan die groter gemeenskap in die 
omgewing gee. 

 

 

Red.  Baie dankie aan Theo en Nielen wat by hierdie projek betrokke was! 
 

NG KERK LOERIE :  BRIEF AAN DIE GEMEENTENG KERK LOERIE :  BRIEF AAN DIE GEMEENTENG KERK LOERIE :  BRIEF AAN DIE GEMEENTENG KERK LOERIE :  BRIEF AAN DIE GEMEENTE 
 

Liewe Gemeentelede 
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Die eiendomDie eiendomDie eiendomDie eiendom van die Ned Geref Kerk Loerie is oor baie jare opgebou (vanaf 
1935) en dit sal vir ons as gemeente onmoontlik wees om die bates te 
vervang indien ‘n groot ramp ons moet tref – uiteraard is die geboue teen 
rampe en ingeval van verlies verseker.  Die versekering dek nie die 
agteruitgang en verval van die geboue wat deur deurlopende 
instandhouding voorkom en bestuur moet word nie. 
U aandagU aandagU aandagU aandag word daarop gevestig (indien dit nog nie algemene kennis is nie)  
dat die algemene toestand van die saal, kerk en pastorie in ‘n uiters  
onbevredigende toestand is.  Die verf dop af, die dak van die kerk lek,  
turksvyplante groei al in die geute, die houtwerk (panele, vloer en 
kerkbanke) is in ‘n toestand van agteruitgang.  Die kerksaal se deurkosyne is 
besig om te disintegreer, ernstige krake in die mure kom voor en die dak 
benodig aandag.  Die vuil en verwaarloosde geboue van ons gemeente dra ‘n 
algehele swak beeld van ons na buite.  
Dit hetDit hetDit hetDit het krities noodsaaklik geword dat herstel en opknappingswerk nou 
dringend gedoen moet word.  
 

Waar begin ons?Waar begin ons?Waar begin ons?Waar begin ons?    
Om te voorkom Om te voorkom Om te voorkom Om te voorkom dat ons nie net voortgaan met ‘n ondeurdagte en onbeplande  
herstelprogram nie, was dit nodig om ‘n algehele evaluering deur ‘n  
behoorlike inspeksie van die geboue te doen om enige sigbare gebreke te 
identifiseer, dit behoorlik op rekord te plaas, die gebreke te kwantifiseer en 
‘n kosteberaming vir herstelwerk en instandhouding te doen. 
Die volledigeDie volledigeDie volledigeDie volledige verslag, met aanbevelings en kosteberaming vir die herstel-
werk is deur die kerkraad  aanvaar.  Na gelang van die beskikbaarheid van 
fondse het die herstelwerk en opknapping reeds begin. 
Die gemeenteDie gemeenteDie gemeenteDie gemeente word egter versoek om kennis te neem dat die vyf en 
sewentigste bestaansjaarvieringe van Loeriegemeente in 2013 gaan 
plaasvind en dit sal ‘n onbegonne taak wees om dan die geboue vinnig op 
standaard te kry.  Sonder die vernuf en ruimhartige ondersteuning van al ons 
gemeentelede; sal die projek moeilik binne die kort tydperk van twee jaar  
afgehandel kan word.   
U wordU wordU wordU word derhalwe versoek om aktief deel te neem aan die verskillende 
fondsinsamelingsprojekte gedurende hierdie jaar.  Maak asseblief voorstelle 
oor hoe ons as gemeente hierdie groot projek kan aanpak en afhandel. 
Die gemeenteDie gemeenteDie gemeenteDie gemeente sal op hoogte gehou word met die verloop van hierdie groot 
projek.  Kom ons werk saam en herstel ons geboue sodat ons ook daardeur 
sigbaar kan word en ons missie en visie kan uitleef. 
 

Vriendelike groete 
Die Kerkraad 
 

NG KERK LOERIE BELEID:   KERKHOFNG KERK LOERIE BELEID:   KERKHOFNG KERK LOERIE BELEID:   KERKHOFNG KERK LOERIE BELEID:   KERKHOF    
Die begraafplaas, oorspronklik in 1938 aangelê vir lidmate wat geen 
grondeienaars was nie, het gaandeweg die laaste rusplek van elke lidmaat 
wat begeer het om daar begrawe te word, geword.  Die kerkraad wil graag 
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hierdie voorreg vir die lidmate van NG Kerkvoorreg vir die lidmate van NG Kerkvoorreg vir die lidmate van NG Kerkvoorreg vir die lidmate van NG Kerk LoerieLoerieLoerieLoerie in stand hou met 
inagneming van die regte en verantwoordelikhede van al die partye. 
Algemene reëlsAlgemene reëlsAlgemene reëlsAlgemene reëls    

1.  Slegs huidige en oudlidmate van Loeriegemeente is geregtig om ‘n 
graf in die kerkhof te bekom. (OudOudOudOudlidmate word gelidmate word gelidmate word gelidmate word gesiensiensiensien    te wees as te wees as te wees as te wees as 
persone wat nie meer lidmate van Loerie is niepersone wat nie meer lidmate van Loerie is niepersone wat nie meer lidmate van Loerie is niepersone wat nie meer lidmate van Loerie is nie,,,,    maar wel nog lidmate maar wel nog lidmate maar wel nog lidmate maar wel nog lidmate 
van die NG Kerk isvan die NG Kerk isvan die NG Kerk isvan die NG Kerk is.) 

2.  Geen begrafnis van enige liggaamlike oorskot of asse mag in die 
kerkhof of gedenkmuur plaasvind sonder die nodige toestemming van 
die kerkraad nie.  Die  nodige inskrywing sal dan in die begraaf-
plaasregister of register vir die gedenkmuur gemaak word. 

3.  Gedenkstene moet binne vier en twintig maande na teraarde-  
bestelling opgerig word.  Die minimum vereistes sal wees ‘n basis van 
75cm x 30cm x 10cm waarop ‘n gedenksteen van 65cm x 10cm x 80cm 
sal staan.  Die inskripsie moet die oorledene identifiseer en die 
volgende bevat:  voorletters, van, geboortedatum en sterfdatum. 

4.  ‘n Register en planuitleg vir die kerkhof,  asook ‘n register vir die 
gedenkmuur word deur die kerkkantoor bygehou.  

5.  Die kerkraad word hiermee gevrywaar teen enige beserings en/of 
skade opgedoen deur besoekers en gebruikers van die kerkhof. 

Aansoeke vooAansoeke vooAansoeke vooAansoeke voor ‘n begrr ‘n begrr ‘n begrr ‘n begrafnis en spesifikasiesafnis en spesifikasiesafnis en spesifikasiesafnis en spesifikasies    
1. Aansoeke word op die voorgeskrewe vorm by die kerkkantoor 

ingedien.  Grafspasie sal nie toegeken word alvorens die toepaslike 
tarief betaal is nie. 

2. Vooruitbespreking van dubbelgraf (langs mekaar of dubbel diepte) 
moet tydens die primêre aankoop van die eerste graf gemaak en betaal 
word. 

3. Die grawe van die graf of voorbereiding van die graf sal nie in aanvang 
neem voordat die plek deur ‘n aangewese persoon van die kerkraad 
geïdentifiseer en aangedui is nie. 

4. Alle grafte in die begraafplaas word deur die begrafnisondernemer of 
familie van die oorledene onder toesig van die terreinopsigter 
voorberei, of soos gereël deur die kerkkantoor. 

5. Die grootte van ‘n enkelgraf is 900mm X 2.4m met ‘n rand van 200mm 
om die graf vir plasing van ‘n grafsteen. 

6. Die spasie tussen grafte is 400mm aan die sykante en 500mm aan die 
kop- en voetenent van die graf. 

7. Daar moet ten minste 1 200mm grond wees tussen die bokant van die 
kis van ‘n volwassene en die grondoppervlakte, en minstens 900 mm 
grond tussen die bokant van ‘n kis van ‘n kind en die grondoppervlakte. 

8. Die besonderhede van die oorledene wie se as in die begraafplaas in ‘n 
bestaande graf geplaas word, moet nog steeds in die register by die 
kerkkantoor aangeteken word. 

Die versorging van grafteDie versorging van grafteDie versorging van grafteDie versorging van grafte    
1. Die kerkraad neem verantwoordelikheid vir die algemene 

instandhouding en skoonmaak van die kerkhof. 
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2. Naamplaatjie met ten minste die voorletters en van van die oorledene, 

moet binne ses maande na die begrafnis op die graf aangebring word. 
3. Die aanbring van enige ander strukture van hout, afdakke, skerms  of 

ander items soos bv beligting, of die aanplant van groot struike of bome 
op graftes, word nie toegelaat nie. 

4. Permanente grafstene moet binne twee jaar na die begrafnis op die 
graf aangebring word.  Die minimum inligting op grafstene moet die 
voorletters, van, geboortedatum en sterfdatum van die oorledene 
aantoon. 

5. Die kerkraad aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid 
vir grafte wat insak, gedenkstene wat insak of omval nie.  Familie van 
die oorledene is verantwoordelik vir die instandhouding van die graf en 
sal deur die kerkraad in kennis gestel word indien grafte en gedenk-
stene onooglik voorkom en/of enige gevaar vir besoekers aan die 
begraafplaas inhou. 

Gebruik en versorging van nisse in die Gebruik en versorging van nisse in die Gebruik en versorging van nisse in die Gebruik en versorging van nisse in die gedenkmuurgedenkmuurgedenkmuurgedenkmuur    
1.  Aansoeke word op die voorgeskrewe vorm by die kerkkantoor 

ingedien. 
2. ‘n Nis sal nie toegeken word alvorens die toepaslike tarief betaal is nie. 
3. Vooruit bespreking/aankoop van nissies kan gemaak word. 
4. Die inskripsie op die gedenksteen moet die oorledene identifiseer en 

die volgende bevat: voorletters, van, geboortedatum en sterfdatum. 
5. Blomme moet so geplaas word dat dit ordelik vertoon.  Geen ander 

artifakte, voorwerpe en/of uitstallings van watter aard ook al mag by 
die gedenkmuur gelaat word nie.  Besoekers aan die gedenkmuur mag 
nie enige rommel agterlaat nie. 

6. Die kerkraad aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid 
vir gedenkstene wat gevandaliseer word of as gevolg van algemene 
agteruitgang losraak van die muur of afval nie.   Algemene 
instandhouding sal wel, waar moontlik, deur die kerkraad gedoen 
word. 

    

TarTarTarTariewe : Grafte in die iewe : Grafte in die iewe : Grafte in die iewe : Grafte in die kkkkerkhoferkhoferkhoferkhof    
Lidmate   -   GRATIS 
Oudlidmate  - R750 vir enkelgraf       R1 500 vir dubbelgraf 
TarTarTarTarriewe:  Nisse in die gedenkmuurriewe:  Nisse in die gedenkmuurriewe:  Nisse in die gedenkmuurriewe:  Nisse in die gedenkmuur    
Lidmate  -  R750                                           Oudlidmate  -  R750 
Voorbereiding van grafVoorbereiding van grafVoorbereiding van grafVoorbereiding van graf (grawe van die graf) indien deur die kerkkantoor 
gereël - R1 000  Hierdie fooi sluit die toemaak / opvul van die graf na die 
teraardebestelling in. 
Bogenoemde sluit nie die koste vir die begrafnisondernemer in om die 
grafsteen te lig nie. 
Goedgekeur deur die Kerkraad: 26 Januarie 2012   
Die volledige beleid is in die kerkkantoor beskikbaar.   
 

Boerekermis- en Nagmaalsnaweek  24 en 25 Maart 
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Ons oupas en oumas het altyd vertel van die 
Nagmaalsnaweke in die “ou tyd”.  Van ons ouer 
lidmate het as kinders ook hieraan deel gehad.  
Nou kan ons almal in ons eie gemeente 
geleentheid kry om so ‘n naweek te beleef. 
 
Lidmate en besoekers kry ook die geleentheid om Saterdagaand in tente of 
karavane op die terrein oor te slaap.   
Kom, gemeentelede, kry jul vriende en familie bymekaar en kom deel in  
hierdie “eerste” vir Loeriegemeente.  Saterdagaand word ‘n bring en braai  
met kampvuurstories gehou en Sondagoggend vind Nagmaal op die  
Nartjiefeesterrein plaas.   Die geriewe op die terrein is wel beperk, maar die 
oorslaap gaan ‘n heerlike gebeurtenis wees.  Niemand gaan jou skeef 
aankyk as daar ‘n haartjie op jou kop uit sy plek is nie!!!  Kampeerplek, asook 
hekgelde vir gemeentelede is gratis.   
 

Die stalletjies word vanuit die Nartjiefeesstalletjies beman.  ‘n Beperkte 
aantal stalletjies word ook aan die publiek beskikbaar gestel.  Daar sal ook ‘n 
veiling gehou word – kontak gerus vir Marius hieromtrent.  Thomas beplan 
boeresport vir die dag en oom Hoffie gaan ons almal laat volkspele speel.  
 

 

‘n Boeremusiekorkes gaan Saterdag musiek 
verskaf.  Franz tree  as seremoniemeester op. 
Na Sondag se Nagmaalsdiens vind daar ‘n 
skattejag plaas.  Marius gaan deelnemers na 
verskillende besienswaardighede in die 
Gamtoosvallei stuur waarna die naweek met ‘n 
ete by Spekboomlapa afgesluit word. 

 

Vertel asseblief vir u familie en vriende van die beplande naweek.  ‘n 
Toegangsfooi van R10 (volwassenes) en R5 (kinders) sal gehef word. 
 

Kosbaarhede uit Loeriegemeente se geskiedenis 
Seun van Eyk vertel 
Die Die Die Die grotergrotergrotergroter en ouer bome is deur Frank Marx (Ulrich se pa) geplant.  Hy het 
die bome met sy rooi Dodgelorrie aangery vanaf Langwater, waar die 
Loeriedam se wal nou is.  Hy het ook die water aangery om dit nat te lei. 
Lionel StrydomLionel StrydomLionel StrydomLionel Strydom en sy gesin het waar Natuurbewaring se Loerie Reservaat  
nou is, gewoon.   Ds Greyvenstein het hom nader getrek vir die laaste deel 
van die voorbereiding vir die aflê van die geloofsbelydenis.  Dit het Sondae 
ná kerk plaasgevind (wat eers elfuur begin het!) 
Ds het lank aangehou met die kategese, waarop Lionel toe van hom laat 
hoor: Ds, ek is honger! Jaaaaa nou, laat Ds hoor.  Na ‘n rukkie sê Lionel 
weer:  Ds, ek moet nog gaan vuurmaak!!! Dit was toe die einde van die klas.   
Langs dieLangs dieLangs dieLangs die treinspoor op Loerie (met die aspad) het ‘n ou tannie gewoon.  Op 
een of ander manier het sy haar knie beseer.  Ds Greyenstein het haar gaan 
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besoek, waarop sy haar rok tot hoog bokant die knie optrek om die wond te 
wys.  ‘n Paar maande later is die tannie weer tuis na ‘n blindedermoperasie 
waarop mev. Maud Greyvenstein vir Ds sê:  Boetie, jy gaan nie by die tannie 
besoek aflê nie! 
Ds BekkerDs BekkerDs BekkerDs Bekker en ek doen huisbesoek by Tannie en Oom Gerber te Waterkoers 
(waar Wimpie nou woon).  Ds lees die deel uit die Bybel waar die Israeliete by 
Moses kla oor die swaarkry in die woestyn en verlang na die vleispotte van 
Egipte.  Na afsluiting, terwyl tee gedrink word, sê Oom Gerber:  Ds, ek was 
gedurende die Tweede Wêreldoorlog in Egipte.  Daar is nie vleispotte nie! 
Tydens Leon de KoningTydens Leon de KoningTydens Leon de KoningTydens Leon de Koning se doop was mev.  Mollie Spies ook in die  
moederskamer waar Leon se suster, Zona, na hom omgesien het.   
Mev. Spies vra:  Jong, is jy nie nog te klein om na die baba om te sien nie?    
Waarop sy baie trots antwoord:  EK IS AL SES!! 
Tydens ds GreyvensteinTydens ds GreyvensteinTydens ds GreyvensteinTydens ds Greyvenstein se vakansie tref die hoofouderling, Johan Spies, 
reëlings vir ‘n predikant wat die Sondag se diens kan waarneem.  Die 
Sondag is daar vyf minute voor die diens moet begin, nog nie ‘n teken van die 
predikant nie.  Waarop Johan sê:  Vanoggend sing ons Psalm 119 – al drie en 
sestig verse! 
Ria van EykRia van EykRia van EykRia van Eyk (nou Basson) en Francois Anker was die laaste twee babas wat 
in die kerksaal gedoop is – voor die kerkgebou ingewy is.  Suzette de Koning 
(nou Meyer) was van die eerste babas wat in die kerk gedoop is.       (Verkort) 
 

Ruby D'Assonville (Wait) vertel oor Kleinrivierwyk: 
Kleinrivierwyk hetKleinrivierwyk hetKleinrivierwyk hetKleinrivierwyk het in die tydperk 1930-1950 ‘n baie bedrywige 
debatsvereniging gehad.  Byeenkomste is maandeliks in die skoolgebou 
gehou.  Daar was gewoonlik 'n baie kontroversiële onderwerp waaroor twee 
spanne “redenasies” en opinies uitgeruil het.  Politiek en godsdiens was  
egter “taboe” onderwerpe.  
Gedurende dieGedurende dieGedurende dieGedurende die 1940-50 periode het die debatsvereniging toneelopvoerings 
gehou.  DIE SWART ADELAAR was ‘n hoogs aangeskrewe opvoering. 
Een keer per maand is die toneelstuk dan in die ander wyke opgevoer 
(Vrydag- en Saterdagaande).  Aangesien hierdie tydperk grotendeels in die 
Tweede Wêreldoorlog se “stryd” geval het en petrol derhalwe skaarser as 
hoendertande was, is daar gewoonlik ‘n watent bo-op iemand se vragmotor 
vasgemaak en die hele geselskap het met een voertuig oor die weg gekom. 
Toegangsgeld, sowel as die geld verkry van die verkoop van verversings 
gedurende pouse van die opvoering, is ook in die boufondsrekening 
gedeponeer. 
In die sestigerjareIn die sestigerjareIn die sestigerjareIn die sestigerjare het die Kleinrivierwyk begin met boufondsbasaars: gebak 
en tuisgemaakte eetgoed is verkoop, middagete, tee en koffie, ens, was 
beskikbaar, maar die hoogtepunt was altyd die opveil van goedere. 
Skyfskietkompetisies met baie goeie pryse vir die wenners was ook altyd 
baie gewild.  
Die plaaswerkersDie plaaswerkersDie plaaswerkersDie plaaswerkers in en om Kleinrivier het vir Joan Wait gevra of die kerk dan 
nie vir hulle ook 'n verkoping kon aanbied nie, en so het dit toe gebeur dat 
die Saterdag ná die boufondsfunksie afgestaan is vir dié doel.  Tente is weer 
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opgeslaan, eetgoed gemaak en te koop aangebied, maar veral vir die 
vroue was die tafels waar gebruikte klere en kombuisgoedere verkoop is, ‘n 
baie groot trekpleister.  Dit het partykeer baie diplomatiese inmenging gekos 
as twee honde oor een been baklei en die derde loop daarmee heen. 
Nou het KleinrivierNou het KleinrivierNou het KleinrivierNou het Kleinrivier al byna heeltemal ontvolk en al die pret en plesier van  
die verkopings is nog net aangename herinneringe.           Red:  Vir gemeen-
telede wat tannie Ruby nie ken nie;  sy is John Wait se pa se suster.     
Baie dankie aan oom Seun en tannie Ruby wat hierdie stukkies geskiedenis 
van Loeriegemeente met ons gedeel het. 

Resep:                Lekkerste appeltert 
Bestanddele: 
1 klein blikkie tertappels 
250ml suiker 
175g margarien 
5ml bakpoeier 
2 eiers 
Sout 
500ml bruismeel 
250ml melk  
Metode:  Klits margarien en suiker.  Voeg eiers een vir een by.  Sif bruismeel, 
bakpoeier en sout saam en voeg die meelmengsel om die beurt met die melk 
by tot ‘n loperige mengsel.  Gooi in gesmeerde tertbord.  Pak appelstukkies  
mooi op die deeg en strooi kaneelsuiker oor.  Bak 45 minute in oond.  
(180 grade C) As die tert uitkom, word dit in blokke gesny en die volgende  
kokende stroop word oorgegooi:  Plaas 250ml room, 250ml suiker en 5ml  
karamelgeursel in kastrol.  Laat suiker smelt en kook mengsel dan vir 10 
minute.                                                                                                 Herlien Moolman 
(Ek het hierdie resep by Ena Steyn, ons destydse jun. prim. inspektrise 
gekry.  Inspeksies by skole was altyd senutergend, maar sy was baie 
dierbaar.  Maar wee die “juf” wat nie haar werk gedoen het nie…)   
 

Uilvoël 
Met dié dat daar nou herstelwerk aan ons geboue 
gedoen word,  is Uilvoël baie jammer dat Loerie  
nie ook ‘n naamgenoot in Australië het nie.  ‘n Vol 
wavrag boumateriaal uit Engeland sou baie 
welkom gewees het!  Uilvoël het juis so geskrik 
toe die kerkklokke skielik na vyftien jaar van 
doodse stilte skielik begin lui het.  Hy het 
gewonder of Fransie uiteindelik die groot stap 
gaan neem, maar nou verneem hy dat Rachel en 
Pierre versoek het dat die klokke “ingeoefen” 
word.  Wat die verf van die geboue betref kan 
Uilvoël gemeentelede gerusstel –   

 
 

die kerk sal NIE blou geverf word nie.  En baie beslis ook nie die pastorie nie.                                  
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EdEdEdEddie de Koningdie de Koningdie de Koningdie de Koning het by Uilvoël gekla dat hy die Kersvakansie nie baie 
geniet het nie.  Wie kan in elk geval ‘n vakansie met ‘n gebreekte linkerarm 
en brandwonde aan die regterhand geniet?  Uilvoël hoop van harte dat die  
“arme kind” nie boonop raas by sy ma gekry het nie. 
Die nuwelingDie nuwelingDie nuwelingDie nuweling in Otto en Yolanda se huis sorg vir groot vreugde.  Op Uilvoël 
se navraag het Otto egter gesê dat nog ‘n baba tans nie in die vooruitsig is 
nie.  Hy kan ‘n baba egter by sy tydgenote aanbeveel. 
Amanda hetAmanda hetAmanda hetAmanda het vir Uilvoël gesê dat sy in die vervolg ‘n paar lyfbande in die  
kerkkantoor gaan aanhou – net ingeval kerkraadslede weer “bandloos” by  
die kerk opdaag.  Van die konsistorie gepraat – die jonger manne is baie 
jaloers omdat  baie dames soggens by oom Izak in sy motor voor die 
konsistorie gesels.  Oom Izak weier om te vertel hoe hy dit regkry en glimlag 
net.   
Helgard hetHelgard hetHelgard hetHelgard het vir Uilvoël gesê hy het besluit om die mense van Wacky Woods  
in eie munt terug te betaal en hy speel nou self klipharde musiek.  Uilvoël 
dink nie die volume sal hulle pla nie, maar twyfel of hulle en Helgard van 
dieselfde soort  musiek hou.  Gelukkig pla die musiek nie meer vir Christa  
nie.  Sy slaap met oorpluisies. 
Uilvoël is Uilvoël is Uilvoël is Uilvoël is bly dat hy nie op die kerkraad dien nie, want nou spring hy gelukkig 
die raas vry as hy laat van die laat kerkraadsvergadering af by die huis kom. 
Uilvoëlgroete tot volgende keer 

Uilvoël 
 
 

Die pas van ons leweDie pas van ons leweDie pas van ons leweDie pas van ons lewe ……    Jan soek sy motorsleutels nadat hy ‘n 

vergadering by die kerk bygewoon het.  Dit is nie in sy sak of waar hy gesit 
het nie.  Hy besef dat hy dit weer in sy motor gelos het – iets waaroor sy vrou 
al BAIE met hom geraas het.  (al is sy teorie dat dit die béste plek is om NIE 
jou sleutels te verloor nie) Haar teorie is dat die motor gesteel sal word.  Toe 
hy by die kerk uitkom, besef hy dat haar teorie reg is.  Die parkeerplek is 
leeg. 
Hy bel dadelik die polisie, sê waar hy is en sê dat hy sy sleutels in die motor 
vergeet het en dat die motor nou gesteel is. 
Dan maak hy die baie moeilike telefoonoproep na sy vrou toe.  Liefie (hy 
noem haar altyd Liefie  as hy verbrou het) ek het my sleutels in die motor 
vergeet en die motor is nou gesteel. 
Na ‘n laaaaaang stilte sê sy vrou (na hy  eintlik al gedink het sy het die 
telefoon neergesit): Jan, ék het jou by die kerk afgelaai!!!   Jan bly verleë stil 
en vra dan of sy hom sal kom haal.  
 Ja, ek sal, sodra ek hierdie polisieman kan oortuig dat EK NIE JOU KAR 
GESTEEL HET NIE!!!!! 
  

hjhjhjhjhjhjhjhjhjhj 
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Doris Mortman het gesê: 
Tot jy vrede maak 

met wie jy is, 
sal jy nooit tevrede wees 

met wat jy het nie. 
Vir die jonger maats 

 
 

Jesus was die voete van sy dissipels 
  

Joh 13: 5  Daarna het Hy water in ‘n wasskottel gegooi en 
begin om sy dissipels se voete te was en dit dan af te droog 
met die handdoek wat Hy omgehad het. 
 
 

 
 



 
 
 

Kleur die prentjie nou mooi in. 
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Oom Seun en tannie Ria het hul sestigste huweliksherdenking verlede jaar 
op 15 Desember gevier. Baie geluk!  Oom en Tannie is ‘n pragtige voorbeeld 

vir ons almal in Loeriegemeente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Theo en Cristine se kleinkind, Emile Vosloo, is onlangs in Loeriegemeente 
gedoop.  Dit was ‘n besondere geleentheid aangesien Theo, Christine en hul 

kinders almal hier gedoop is. Tiaan is hul oudste seun. 
Op die foto is ds Jasper, Tiaan, Celest, ouma Christine, oupa Theo en 

oumagrootjie Lenie de Koning. 
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