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Redaksioneel 
Ek staan tussen my tasse en leë kartondose en ek moet inpak.  Vader, U weet van die nuwe 

bestemming wat nou, na vyf en twintig jaar, vir my wag en dat ek nooit weer permanent na hierdie 

geliefde ou pastorie gaan terugkeer nie. 
 

Ek dank U dat U ook „n spesiale sleepwaentjie vir my geestelike bagasie voorsien het.  Elke artikel wat 

ek aanraak, stuur my op „n herinneringstog al hoe dieper in die kelder van my geheue af.  Soos flessies 

ingemaakte nartjiefeeskonfyt op my spensrak, so staan die dae van my lewe op Loerie voor my 

uitgestal. 
 

Ek doop my vinger en talm vir „n oomblik by die soetigheid.  Ja, selfs die suur en die bitter pak ek in.  

Want, wat „n verrassing!  Noudat ek weer daarby uitkom, merk ek dat al my hartseer in verwerkte 

vorm op „n spesiale rakkie in my kelder veredel het. 
 

Ek vind die voetspore van gemeentelede wat my weg in al die jare hier gekruis het, oral om my.  Hulle 

wat saam met my op die bergtoppe gejubel het, maar my nie agtergelaat het toe ek die kranse moes 

afklouter en die diepste drif moes deurkruis nie.  Al moet ek hulle hier agterlaat, dank ek U, my 

Meester, dat niks my kan keer om elkeen in my skatkis van kosbare herinneringe saam met my te 

neem nie.  Ja, selfs hulle wat my reeds vooruit gegaan het, hoef ek nie te verloor nie.  Wat is per slot 

van sake die wydste grense van die ewigheid tussen mens en mens; as ons „n God het wat weet in 

watter hand Hy ons wil vashou en wanneer Hy ons wil oortel na die ander kant? 
 

En nou, Here, weet U beter as ek self, dat ek nie my ankers hier kan uittrek voordat ek ook met al my 

rommel voor U kom staan nie.  Soos ek my nuttelose oorskiet bymekaarvee, so wil ek U vra om ook 

die stof en reste uit die donker hoekies van my binnegedagtes bymekaar te maak  Vergesel my 

asseblief na die ashoop, vir die laaste keer hier op Loerie, en skud my skoppie leeg. 
 

En nou, o Vader, staan ek weer tussen my vol tasse en kartondose.  Ek is klaar gepak.  Vader, U weet 

van die nuwe bestemming – die nuwe lewe na ons aftrede wat vir ons wag.  Ek vra U, neem die 

sleutels van my voertuig en my nuwe tuiste.  Plaas my hande stewig op die stuurwiel.  En Here, mag  

ek nog vir oulaas vra – maak my asseblief veilig vas met U gordel. 
 

Dominee, Linda en kinders.  Ons groet julle op hierdie noot.  Mag ons julle nog dikwels 

in hierdie geweste sien. Julle gaan darem nie land uit nie.  So, dis totsiens, maar 

definitief nie vaarwel nie. 
 

Die redaksie wens al sy lesers, sowel as ons vertrekkende pastorie-gesin, alles van die 

beste toe vir die komende Kersgety.  Mag 2010 gevul wees met geluk, vrede en 

voorspoed  vir elkeen van julle.                                                                           
Charlo 

Gedeeltelik verwerk uit Tot my keteltjie kook  deur Reinette de Villiers Daan Retief Uitgewers 1988 
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Gemeentenuus 
Lief en leed:  Siektes 
George van Niekerk se chemobehandeling is afgehandel en ons dank die Heer dat die kanker nie weer 

hervat het nie.   Ons dink steeds ook aan Chrissie wat aan Chron se siekte ly.  Dit behels ontsteking 

van die spysverteringsisteem en veroorsaak o.a. inflammasie, erge pyn, naarheid, moegheid en koors.   

Muntingh Williams is met Guillain Barré-sindroom gediagnoseer.  Dit veroorsaak binne ag en veertig 

uur verlamming.  Slegs die motoriese senuwees word aangetas en hy verduur baie pyn.  Hy is in die 

afdeling vir verswakte bejaardes van “Ons Tuiste” op Humansdorp opgeneem. Ons bid ook vir hom.   
 

Verskeie ander gemeentelede was a.g.v. siektes en operasies in die hospitaal.  Ons bid julle volkome  

herstel toe.    
 
Sterftes 
Oom Rens Ferreira is op 28 Oktober oorlede nadat leukemia „n paar maande gelede by hom 

gediagnoseer is.  Ons bid tannie Ria en haar  kinders ons hemelse Vader se troos toe. 

Linda Rheeder se broer is ook oorlede. Ons dra ook Linda en haar familie in ons gebede aan die Here 

op. 

Wanneer my pad so moeilik is, 
kan ek dit nie verstaan, 

en ek vergeet sy liefdeshand 
wat my daarop laat gaan. 

Ek weet die pad lei na die hemelpoort, 
en eenmaal daar 

sal ek begryp waarom 
die pyn, die leed, en al die swaar. 

Versoekings en beproewings laat my soms bitter ly, 
deur sy genade leer ek in sy skool oorwinning kry. 

Al kan ek dikwels nie sy weg verstaan, 
my hart is stil, 

vertrouend op sy liefde kan ek sê: 
“Net soos U wil.” 

 

Uit:  Nooit alleen nie Harry Hoffs Lux Verbi 1999 
 

Getroud 
Lukas en Irene van Vuuren se seun Ettiene het op 26 September met Celesté Gill in die huwelik getree.  

Baie geluk aan die nuwe egpaar!   

 

Nuut op die kerkraad 
Faan Gerber (ouderling)  Gamtoosmond 

Helgardt van der Watt (ouderling) Melon 

Wimpie Willemse  (diaken) Mauritskraal  

In die Gamtooswyk is Toni de Koning (as ouderling) en Jacques du Preez (as diaken) herkies. 
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Skolenuus 
Volgende jaar in Graad 1 
Rhys le Roux gaan volgende jaar “groot” skool toe!  Geniet al die maatjies, Rhys! 

 

Volgende jaar in Graad 12 
Hendri Wait is volgende jaar in Graad 12 in Hoërskool Nico Malan.  Hy is tot die Uitvoerende 

Komitee (prefek) van Nico Malan verkies. Hy is ook die nuwe onderprimarius van Lushofkoshuis 

verkies.  Baie geluk, Hendri! 

 

Skoolverlaters 
Jaco de Koning en Hennie Skorbinski het hul skoolloopbane voltooi.  Jaco gaan volgende jaar siviele 

ingenieurswese en Hennie onderwys “swot” Geniet die studentejare wat voorlê! 

 

Dankie 

Die redaksie van die Loerier  sê baie dankie aan tannie Hester en oom Izak wat help om die  Loerier te  

proeflees.  Baie dankie ook aan Getha wat dit vir ons fotostateer (en dikwels met die fotostaatmasjien  

moet sukkel!!!).  Aan alle gemeentelede wat bydraes instuur, baie dankie! 

 

Die Bekkers sê totsiens 
Die gemeente het met groot hartseer kennis geneem dat Ds Bekker Loeriegemeente na 

vyf en twintig jaar as gevolg van gesondheidsredes verlaat.  Al sal ons hom en Linda nie 

meer so dikwels in die gemeente sien nie, sal die koninkrykswerk wat hulle hier tot eer 

van die Here gedoen het, altyd bly voortbestaan.   

 

Ds. J.P. Bekker 
Ná die aftrede van Ds Greyvensteyn word proponent J.P. Bekker op 16 Februarie 1984 na 

Loeriegemeente beroep.  Hy word op Saterdag 31 Maart 1984 deur ds. F.J. Mostert bevestig.  Sy ma 

het dié aand die voorreg om haar seun se toga vir hom om te hang. 
 

Dominee Bekker lewer sy intreepreek op Sondag 1 April 1984. 
 

Tydens sy eerste doopdiens op Sondag 8 April 1984 word Karlien Bekker gedoop.  Drie jaar later doop 

Dominee ook vir Anneke, sy derde dogter.  En na sowat driehonderd babas is Mark Junior Boshoff die 

laaste een wat deur Ds. Bekker gedoop word. 
 

Die drie pastoriedogters was ook bevoorreg om deur hul pa voorgestel te word:  Yolanda op  

15 November 1998, Karlien 29 Oktober 2000 en Anneke 24 Oktober 2004. 
 

Die Bekkergesin het vir meer as vyf en twintig jaar in die pastorie (wat in 1938 teen die reuse bedrag 

van sewehonderd pond gebou is) gewoon. 
 

Ds. D Higgs hou op Sondag 28 Junie 2009 die kerkdiens waartydens Ds. Bekker sy demissie ontvang.  

Op Sondag, 29 November 2009 neem die gemeente afskeid van die Bekkergesin. 

Hester Marx  

Bronnelys:  Loerie Qua Vadis?  Deur Theo Vosloo, Ned. Geref. Kerk Loerie Doopregister  
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Karlien skryf: 
Iemand het eenkeer gesê:  “a house is a building with four walls and a roof, but a home 

is a place filled with love where you can just be yourself and feel safe.” 
 

Wat „n wonderlike voorreg was dit om hier op die mooiste plattelandse dorpie (wat 

gelukkig nie in die middel van nêrens is nie) in „n pragtige “huge” ou plaashuis te kon 

grootword en dan is ons nog geseën met „n veilige “home” soos min.  Dis dan ook met „n 

swaar hart wat ons hierdie vier mure agterlaat, maar ons dank die Here dat ons nog 

steeds, na al die jare, ons veilige “home” met ons kan saamneem. 
 

As ek aan ons grootwordjare in die pastorie dink, onthou ek so baie dinge, dis te veel om 

op te noem.  Ek onthou hoe ons drie altyd in die gang gespeel het, veral met ballonne.  As 

my oupa kom kuier het, het hy ons altyd al in die rondte deur die huis gejaag en saam 

met ons “donkerkamertjie” in die piepklein spaarkamer gespeel.  As maatjies kom kuier 

het, het ons altyd in Anneke se kamer donkerkamertjie gespeel.  Of “kat en muis” – dan 

maak jy die kamer so deurmekaar as wat jy kan, sodat die ou wat aan is, oor alles moet 

val. 
 

Ons aldrie het op „n stadium saam in een kamer geslaap, maar Yolanda het gou na haar eie 

kamer getrek.  Ek het later die piepklein spaarkamer myne gemaak, alhoewel ek so bang 

was om alleen daar agter te slaap dat ek snags die badkamer se lig aangelos het.  Ons  

niggies was altyd te bang om by ons oor te slaap omdat dit so donker op Loerie is. 
 

Ek onthou nog die tyd toe die agterstoep net „n smal gangetjie was en ons almal op „n ry  

gesit en televisie kyk het.  Dit het my aan „n treintrok laat dink.  Toe die stoep groter 

gemaak is, was dit „n groot blou kuierkamer waar almal tuisvoel.  Dis ook die vertrek waar 

ons vir Stefan leer ken het as „n voorbeeld van hoe „n man lyk wat soos Jesus wil wees.  

Dis in die einste blou vertrek wat hy elke Vrydagaand na werk opgedaag het om „n bietjie 

te kom kuier en waar hy in die yskoue winternagte moes slaap.  En nou is dit die plekkie 

waar ons almal sit en vir Mia dophou.  Jy kan jou oë nie van haar afhou nie.  Sy is te oulik!  

Welkom in ons huis, Mia! 
 

As ek aan die sit- en eetkamer dink, is dit verseker die mooiste deel van ons huis.  Dit 

laat my dink aan „n paleis; so groot en amper “fancy”.  Dis hier waar die son pragtig skyn 

en waar mense kom tee drink en die kerkraad na „n vergadering kom kuier.  Dis ook hier 

waar jy my ma in die oggende sal kry waar sy met haar Here praat. 
 

Ons huis was altyd oop vir ander mense.  Ek onthou dat my ouers ons huis oopgestel het 

vir twee meisies wat so af en toe by ons kom oorbly het – soms vir weke lank.  En hoe 

mense daar kom bly het as ons met vakansie gegaan het. 
 

Die studeerkamer is die plek wat amper “holy” voel.  Dis die plek waar ek nou nog amper 

oopmond staan en staar na my pa se duisende boeke.  Wow, hoeveel wysheid is daar nie 

in al daai boeke opgesluit nie.  Alhoewel ek soms spyt is dat ek nog nie veel van daai 

boeke gelees het nie, is ek dankbaar dat my ouers gesorg het dat ons DIE belangrikste 

boek – die Bybel – ken.  Ons mag nooit in die studeerkamer geraas of gespeel het nie.  

Tog was dit waar ek die veiligste gevoel het – wanneer ons al vyf op „n Saterdagaand óf 
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sommer so „n bietjie daar by my pa gesit en gesels het.   Ek sal my pa altyd onthou 

agter sy pragtige hout lessenaar met „n boek in die hand, of „n lysie waarop hy 

Nartjiefees reël of somme maak.  Nederigheid, liefde en vrede is wat ek daar in die 

studeerkamer geleer het. 
 

Die hoofslaapkamer in ons huis is die vertrek wat ons gesin so close gemaak het.  Toe 

ons nog klein was, het ons vyf amper elke Saterdagoggend in die dubbelbed gelê.  Dan 

het ons óf nog so „n bietjie geslaap, óf gesels óf is jy gekielie tot die trane loop van 

lekkerkry.  Ek het baie jare lank by my pa gaan inkruip as die trane naby is of die donker 

my wou vang. 
 

Anneke se kamer was die speelplek.  Daar het ons ure om gespeel met ons Barbies, of 

huis-huis saam met die maatjies wat kom kuier het. 
 

Die kombuis is so „n lekker plek.  Daar het ons geleer poeding maak!  As ons op „n Sondag 

wou poeding hê, moes ons dit self maak.  Spanwerk was iets wat ons vinnig moes leer – 

skottelgoedwas, poedingmaak, koffiemaak, bestanddele aandra.  Ons moes elke middag 

almal om die tafel eet.  Wat „n voorreg was dit om my ouers in die middae by die huis te 

kon hê as ons van die skool af kom.  Anneke het so „n ou groot bruin stoel gehad waarop 

sy altyd gesit het.  Reeds toe sy klein was, het sy al „n sterk wil van haar eie gehad;  sy 

wou alles self doen.  ‟n Meisie het haar eendag van die stoel af opgetel en tot by die 

voordeur gedra.  Anneke het terug geloop, weer op die stoel gaan sit en self tot by die  

deur geloop. 
 

Ek onthou hoe baie keer ons vanaf die saal moes ophardloop huis toe om iets te gaan haal 

wat by „n funksie nodig was.  Enige iets van suiker tot vuurhoutjies tot lepels. 
 

Ons huis se tuin lyk dalk nie op die oog af nie na iets wonderliks nie, maar daar is so baie 

geheime wonders in opgesluit!   Ons huis is deur tien jakarandabome omring.  Hulle is 

seker bietjie oud, want hulle blom altyd bietjie later as dié in Uitenhage.  Dit was altyd 

lekker as die gras om die huis met die pers blommetjies besaai is.  Daar is pragtige 

struike waarvan ek gereeld gaan blare afpluk het en sommer net vir die mooi in „n pot 

gedruk het.  Aan die agterkant van die huis staan die mooiste twee bome wat oor die 

jare tot twee bakens van ons huis gegroei het.  En deesdae spog ons ook met ons eie 

kwekery – dáár is tot geheime plantjies weggesteek! 
 

Daar is twee ou watertenks agter die huis.  Die een het ons in „n pophuis verander.  Daar 

was ongelooflik baie spinnekoppe en stof.  Dit het ons en ons maatjies ure lank besig 

gehou;  as iemand kom kuier het, het ons net pophuis skoon gemaak.  Teen die tyd dat dit 

skoon was, moes almal weer huis toe gaan!  Ek onthou hoe ons fiets gery het; al in die 

rondte op die sement agter die huis.  En op met  die kerkpaadjie.  En wat „n uitdaging was 

dit nie om die opdraend na ons huis met die fiets te probeer uittrap nie!   
 

Ek is so lief vir die huis.  Dis so groot, so mooi, so pragtig, so „n lekker blyhuis.  Ek het 

onlangs eers besef wat dit beteken om te sê “alles wat ek het, behoort aan die Here”.  

Niks wat ek het is myne nie; ek kan dit nie vir myself hou nie; alles wat in die hemel is en 

wat op die aarde is behoort aan die Here.  Sy genade is so groot, Hy seën ons met sulke 



 7 

groot “geskenke” en wanneer dit tyd is om die “geskenkie” terug te gee, wil ek dit met 

dankbaarheid doen. 
 

Deur die jare het ek gesien dat „n mens se lewe amper soos „n storieboek werk – dis in 

verskillende hoofstukke opgedeel.  Hierdie is die einde van „n hoofstuk in ons lewe waar 

ons tyd in die huis nou verby is.  Dis ook die einde van die hoofstuk waarin ons op Loerie 

gebly het en deel was van die Ned. Geref. Kerk Loerie se bedrywighede.  Dis die einde 

van die hoofstuk waarin my pa en my ma hulle hele lewe gewy het aan die diens van die 

Here in Loeriegemeente.  Nou is dit die begin van „n nuwe hoofstuk.  Sy naam is “Rus”.  

Mag die Here my ouers “laat rus in groen weivelde.  En bring by waters waar daar vrede 

is.”  Mag die nuwe dominee en sy gesin net soveel vreugde soos ons in die pastorie 

ervaar. 
 

Baie dankie vir al die liefde en bystand deur die jare.  Ons gaan nie trek nie, ons “skuif” 

net.  Julle sal ons nog baie sien. 

Baie liefde 

Karlien 

 
Ds. Kobie, Linda, Karlien, Anneke, Stefan en Yolanda 

 

 
Yolanda en Stefan saam met klein Mia 

 
Die Nartjiefees en Kleuterkerk het gedurende die bediening van Ds Bekker in 

Loeriegemeente ontstaan.  Ons het hom en Linda gevra oor die beginjare hiervan 

uitgevra.    
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Geboorte Nartjiefees 
Vroeg, tydens die negentigerjare van die vorige eeu het dit begin duidelik word dat die gemeente se 

finansies in die toekoms nie voldoende sou wees nie. 
 

„n Paar lidmate, onder andere Kerneels Ferreira, Tertius Meyer, Johan van Eeden en Marius Kleyn het 

bymekaar gekom en oor die toekoms besin.  Verskeie opsies is oorweeg en die saak is behoorlik 

bespreek. 
 

Die slotsom was dat ons goeie produkte het; mense wat bereid is om te werk en oor „n baie dienlike 

kerkterrein beskik.  Die enigste probleem was dat ons nie genoeg lidmate het om die produkte te koop 

nie.  „n Plan moes gemaak word om mense van buite af hier te kry om te kom koop. 
 

Dit is hier waar die gedagte van „n fees na vore gekom het.  Ek dink dit was Tertius se voorstel.  So het 

die gedagte gegroei en ons het besef dat „n treffende naam gebruik moes word om  mense se aandag te 

trek.  Nartjiefees was die logiese keuse.  Daar is ook besluit dat bekende kunstenaars sal optree om 

mense hier te kry en dat „n minimale toegangsgeld van R5,00 by die hek betaal sal word om beheer uit 

te oefen en toegang te beheer. 
 

Daar is ook besluit dat borge verkry sal word om die koste te dek en vir die eerste jaar was RSA 

Markagente die borg.   
 

Die permanente stalletjies (van stene) is onder leiding van Johan Meyer en Pierré Moolman gebou. 

Ds. Kobie Bekker 

 
Kleuterkerk  Linda vertel:               
Gedurende 1996 het die behoefte om op „n Sondag - gedurende die erediens - ons kleuters en kleiner 

kinders op „n sinvolle manier besig te hou, ontstaan. 

Kobie het begin voelers uitsteek en iemand gekry wat uitstekend vir die doel sou wees.  Ongelukkig 

het die persoon ons die Saterdag voor die eerste Kleuterkerksondag  in die steek gelaat.  Daar was geen 

genade nie; ek moes maar inspring en sorg dat die kleuters en hul ouers nie teleurgesteld  die Sondag  

sou omdraai nie.  Gelukkig vir jare se ondervinding met die Kinderkrans! 

Die Sondagoggend was ek gereed om die kleingoed te ontvang en besig te hou terwyl die diens aan die 

gang  was.  Dit was die 18de Augustus 1996 - „n Nagmaalsondag.  Baie mammas het saam met die 

kleintjies in die saal vergader.  Wat die lessie was kan ek nie meer onthou nie, maar amper op die 

einde het die diakens ingekom met die brood en wyn.  Wat nou?  Op die ingewing van die oomblik het 

ek gevra dat hulle vir die mammas brood en wyn gee.  Ek het toe maar gesê waaraan die brood en wyn 

ons herinner en „n gebed gedoen.  So het ons die Kleuterkerk sommer met „n Nagmaal ingewy. 

Ek wens ek het boek gehou van hoeveel kinders deur die jare die Kleuterkerk bygewoon het.  Soms 

was daar tot vyf en twintig en meer, party nog hier in die gemeente en ander elders in die land.  Ons 

het Bybelverhale geleer en baie liedjies gesing en soms ook onder protes in die kerk gaan sing en 

optree. Dankie aan elkeen wat deel was daarvan.  Vandag is daar net so sewe  kinders en soms net drie 

teenwoordig, maar dit is nog steeds „n voorreg om die Woord van die Here op „n eenvoudige manier 

aan hulle oor te dra. 

Deur die jare was daar verskeie mammas wat my met die Kleuterkerk gehelp het.  Ek  wil vir elkeen 

van hulle baie dankie sê vir hulle hulp en bystand om dit vir ons kinders „n heerlike ervaring te kon 

maak om by die Kleuterkerk betrokke te wees. Ook vir al die kinders wat daar was en dit geniet het.  

Dit was vir my „n voorreg om elkeen van julle te kon leer ken en liefkry en ek glo en weet dat die 

saadjies wat daar gesaai is nie verlore gegaan het nie. 

Hieronder is „n foto van sommige van die kinders wat daar was en nog steeds is. 
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Staaltjies uit my bediening in Loeriegemeente  
„n Oom het „n beroerte gekry en kon glad nie praat nie.  Hy het egter permanent gefluit.  

Ek het menige keer op die maat van sy gefluit vir hom gebid. 
 

Mense in „n ou sink spoorweghuisie het „n tjokkavanger- en daggarokerseun gehad. Een 

Saterdagmiddag bel „n dogter van Port Elizabeth af en sê die seun rand die ouers aan.  

Ek gryp my houertjie traangas en druk dit in my safaripak se sak en ry soontoe.  Die 

seun sien my en hardloop weg – die ouers was redelik ernstig aangerand en vreeslik 

geskok en ek probeer troos.  Intussen kom ek agter die traangas lek en op die ou einde 

huil ek net so hard saam – die tannie vertel seker vandag nog van haar simpatieke 

dominee wat so saam gehuil het!   
 

Oom Daan Smit se beeste het die hele Loerie vol gewei.  Hy het „n stom man gehad wat 

vir hom gemelk het.  Een middag was ons besig om die klipingang by die hek te bou toe hy 

daar met die beeste verbykom.  Oom Frikkie Kotze het „n pragtige Friesbul gehad en dié 

het besluit hy wil by die koeie kom.  Hy storm toe die hek en breek dit af en so met die 

hek om sy nek is hy tussen die koeie in en die stom ou probeer keer en mompel 

aanmekaar.  Die bouer merk ewe droog op:  “Hoe lucky kan „n man wees om te sê net wat 

jy wil voor die dominee en hy kan niks hoor nie!” 
Ds. Kobie Bekker 
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Luk 2:12 
En dit is vir julle die teken; 

julle sal ‘n Kindjie vind 
wat in doeke toegedraai is 

en in ‘n krip lê. 
 




 
 
Getuienis:  Safari-naweek 2009 
Die “Safari-vrouens” het ontstaan toe vier vroue dertien jaar gelede „n droom vir die vroue van Suid-

Afrika gehad het.  Hulle bied regdeur die land Christelike kampe vir vroue aan.  

Myrtle het vanjaar een van die kampe bygewoon.  Sy skryf:   
 

Dit was weer tyd vir die Safari-naweek.  Ek wou so graag gaan, maar…. 
 

DINSDAGNAG, 2 Junie, het ek „n droom gehad.  In die droom het ek en „n klompie van my 

familielede aan tafel gesit.  Jesus sê toe vir my om Psalm 63 te lees.  Ek het wakker geskrik en kon nie 

wag om Psalm 63 te lees nie.  En dit is wat daarin staan: 

Psalm 63:  „n Psalm van Dawid, na aanleiding van sy verblyf in die Judawoestyn. 

Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, ek smag na U soos in ‘n dor en droë land, ‘n land sonder 

water. 
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EK WIL by U in die heiligdom wees om daar U mag en grootheid te ondervind.  U troue liefde is 

meer werd as die lewe;  daarom sal ek U prys.  Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om u 

Naam te prys.  Soos elke keer wanneer ek u goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met jubelende 

mond.  As ek aan U dink op my bed, oor U peins in die nag, dan weet ek:  U is vir my „n hulp en dan 

juig ek oor die beskerming onder u vleuels.  Ek bly altyd naby U, U hand ondersteun my. 
 

MAAR HIERDIE mense wat my ondergang soek, mag hulle wegsink in die dieptes van die aarde!  

Mag hulle aan die swaard oorgegee word en aas vir die jakkalse word! 
 

LAAT DIE koning hom in God verbly, laat elkeen wat hom op God verlaat, Hom prys. 

Die mond van die vals mens word toegestop. 
 

DRIE GEDAGTES het my opgeval.  Die eerste verse;  ek hunker na God.  Dit was so, want ek wou 

so graag nader aan Hom kom, maar daar was altyd iets wat my teruggehou het.  Die tweede was dat  

ek saam met Hom in die Heiligdom sal ingaan.  Ek was baie bang om dood te gaan.  Dit het my so 

gepla.  Een van my werkers, Jackson, is „n Christen en ek het met hom gepraat.  Hy het gesê dat Jesus 

nooit vooraf vir jou sê wanneer jou dag sal kom nie.  Hy het gesê dat Jesus ook so om die tafel met sy 

dissipels gesit het en dat ek moet rustig wees en wag totdat God my roep.  Hy het gesê dat die dood die 

dood van my ou lewe kan wees.  “Spiritual die.”  Die derde was dat daar mense is wat my ondergang 

wil bewerkstellig.  Ek het onmiddellik aan die Saterdag - toe „n beplande roof tog by ons winkel op 

Aston Manor gefnuik is -  gedink.  Dit was duidelik hoe Jesus ons daardie dag beskerm het.   
 

DONDERDAGMIDDAG laat, 4 Junie 2009, bel my beste vriendin, Azelle Janse van Rensburg (ons is 

al van graad 5 af maatjies)  my en haar woorde was:  My maatjie Jesus het „n afspraak met jou 

hierdie naweek!  Ek het nie geaarsel nie en dadelik gesê dat ek sal gaan.  Anita, „n ander vrou wat die 

kamp sou bywoon, het gekanselleer en ek kon in haar plek gaan.  Dit was vir my fantasties!  “Dankie, 

Anita”, het ek in my gedagtes gesê.   
 

EK HET onmiddellik begin inpak.  My man, Albert, was nog nie eens by die huis nie en ek moes hom 

nog daarvan vertel.  Donderdagnag het ek gedroom dat ek stoei om van „n slang af weg te kom.  Ek het 

hom aan sy kop gehang en dit met „n mes afgesny.  Dit is waar ek my bevryding ontvang het – al het 

ek dit toe nog nie besef nie. 
 

VRYDAG, 5 Junie, het ek gebid dat ek alles wat ek nog moes doen tog net betyds sou klaarkry om nog 

betyds by die kamp uit te kom.  Ek moes nog Uitenhage toe om my seun by die koshuis te gaan haal en 

ek moes Port Elizabeth toe gaan om bestellings te gaan haal.  Jesus het my alles laat doen en ek het 

nog genoeg tyd oorgehad om my laaste goedjies te doen. 
 

HALFVYF het ek en my vriendin na Eersterivier vertrek.  Vol laggies en die ou dae se stories!  Ons 

was betyds daar en kon ons slaapplek lekker snoesig inrig.  Die kamp was baie intensief, maar van 

groot waarde.  Ek het myself ontdek.  Saterdagmiddag moes ons op ons eie gaan sit en Jesus vir „n 

spesiale versie uit die Bybel vra.  Jesus gee toe vir my Nehemia 2: 6 - 10.  Hy was die saak dus 

goedgesind;  Hy het my die opdrag gegee.  Ek was eers teleurgesteld, want ek ken nie die boek 

Nehemia nie, maar dit is my roeping.  Ek het geweet dat Jesus my geroep het. 
 

SONDAG het ek al die “rugsakke” van my afgegooi.   Ek het al die name van mense wat tussen my en 

my Skepper gestaan het, neergeskryf soos die Heilige Gees my gelei het, want ek wou hul om 

verskoning vra.  Jesus sê dat ons almal moet vergewe.  As ons dit nie doen nie, sal ons gebede nie 

verhoor word nie.  Ek daag jou uit om dit te doen.  Jy sal verbaas wees hoeveel beter jy voel!   
 

ONS MOES ook „n plakkaat maak.  Ek het al die “sterk” vroue soos Joyce Meyer en  Liezl Krause 

Widd uitgeknip en geplak – saam met „n man, vrou en kinders wat mekaar druk.  Gelukkige 

huisgesinne met die woord verhoudings.  Ek kon glad nie verstaan waarom my plakkaat só lyk nie; 

eers toe ek huis toe ry het ek geweet dat Jesus my wil gebruik om aan verhoudings te werk.  Eerstens 

my verhouding tussen my en my man en my kind.   
 

EK WAS „n nuwe mens en dit was fantasties.  Maar, o wee, ek is nou op „n “high” – wat gedoen as ek 

by die huis aankom?  Tydens die kamp het ons gebid vir ons mans en kinders en dat Jesus die huis vir 
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ons moet voorberei.  Dankie Jesus dat U dit vir my gedoen het.  Op pad plaas toe het ek gebid dat 

Jesus my asseblief moet help en dat Hy die praatwerk moet doen as ek by die huis aankom.  Ek het my 

man en my seun vertel wat met my gebeur het en ons het lekker saam gehuil en die hele aand gekuier.  

My man Albert en my seun Anro (veertien jaar oud) het vir my die heerlikste pannekoek gebak. 
 

MAANDAG was my en Albert se huweliksherdenking.  Sewe jaar heilige nommer.  Is dit nie 

fantasties nie.  Albert het vir my „n ring gegee.  Ek en my vriendin het iets gaan eet en sy merk die ring 

onmiddellik op.  “Dit is „n verbondsring”, het sy gesê.  Die goue ring het „n swart steen.  Ek gaan „n 

diamant in die middel laat sit en elke jaar wat die liewe Vader my en Albert saam spaar, gaan ek „n  

diamant daarin laat monteer totdat al die swart weg is.   
 

EK KON nie wag om vir Jackson te vertel wat gebeur het nie.  Hy het vir my gesê dat ek Galasiërs 

2:19 moet gaan lees.  Ek het dit gedoen. 
 

GAL. 2:19  Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood sodat ek vir God kan lewe;  ek is 

saam met Christus gekruisig. 
 

IS DIT nie pragtig nie? 
 

EK WOU dit die Dinsdagoggend weer lees, want dit was vir my besonders.  Raai wat?  Ek lees dit, 

maar dit maak nie sin nie.  Dit is nie dieselfde nie.  Toe gee Jesus vir my Ef 2:19 
 

EF 2:19  Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die 

gelowiges en lede van die huisgesin van God. 
 

EK IS nou sy kind en ek moet nooit weer twyfel nie.  Ek weet nou hoe mense moet voel wat Jesus  

aangeneem het.  Ek is so bly, want dit borrel in my.! 
 

DIT IS vir my wonderlik hoe Jesus my elke dag gebruik en opdragte gee.  Ek wil aan Jesus al die eer 

en lof gee.  Ek aanbid Hom elke dag.  Dit is wonderlik hoe Hy elke dag by my teenwoordig is.  Dankie 

Jesus!!!!   
 

JY KAN dit ook ervaar.  Nooi Jesus net in jou lewe in.  Onthou Jesus is „n “gentleman”.  Hy 

maak nie self die deur oop soos die satan nie;  jý moet.  Jakobus 4:8  Nader tot God en Hy sal tot 

jou nader. 

Myrtle Clulow 
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Die man by die hek 
Daar staan hy weer soos dikwels voorheen 
Vooroorgeboë, arms leunend op die hek. 
Die grysaard wat my man is –  
Ingedagte, stil, turend, afwagtend. 
Die tamheid van menig moeisaam jaar 
Duidelik afgeëts op die gelaat, die houding. 
 

Wat woel daar diep in die gedagtes, 
Is dit heimwee, hunkering na vervloë dae? 
Gister se water is onder deur die brug 
Môre?  Wie weet wat staan en wag. 
In hierdie onseker, veeleisend tyd 
Die nuwerwetse dinge – ken, verstaan hy min. 
 

Net U, o Heer, U alleen weet 
Wat wag anderkant die bult. 
Ek sou wou vra my Meester 
Werk sagkens met ‘n mens soos hy 
Wat reeds gelouter is deur lewenstorms 
Die aanslae van die lewe moet verduur. 
 

Wees stil, wees stil en sterk my man 
En weet God is in beheer en Hy sal nooit 
sy kind vergeet nie; sy liefde dra jou. 
Selfs daar waar jy staan en tuur 
Straat op, straaf af, nikssiende 
Staan Hy self daar, by jou. 
 

Vertrou op Hom in alles.  Absoluut 
Hy hoor elk ‘ sug, elk’ stil gebed 
Hy wil jou aanraak, saggies dra 
Oor hoë berg en deur diep vallei 
Hy hou jou vas, ook gee Hy krag 
Sy genade alleen kan al’s vermag. 
Rina Wolmarans  Opgedra aan Michael  29 Julie 2003 
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Resepte uit die pastorie 
 

Skoonseun se gunsteling 
Linda se ALL BRAN BESKUIT 
500g margarien 
2 koppies bruinsuiker 
2 eiers 
500ml karringmelk     
1kg bruismeel 
1t sout 
2t bakpoeier 
5 koppies All Bran 
250ml sonneblomsaad (en/of enige ander sade waarvan jy hou) 
 

Metode:  Smelt margarien   
Roer suiker by tot afgekoel       
Voeg eiers by en klits goed     
Voeg karringmelk by en meng.   
Sif bruismeel, bakpoeier en sout en voeg by melkmengsel     
Voeg All Bran en saad by 
Bak vir ± 40min by 180º C 
Droog oornag uit by ± 80ºC met deur effens oop 
  
Anneke 
SJOKOLADE PANKOEK 
250ml melk 
50ml olie 
315g strooisuiker (375ml) 
4 eiers 
200g meel (500ml saam met kakao) 
50g kakao 
knippie sout 
15ml bakpoeier 
 

Metode:  Verhit melk en olie tot by kookpunt 
Klits eiers goed en voeg strooisuiker lepel vir lepel by terwyl aanhoudend geklits word.  Die mengsel moet dik, 
liggeel en skuimerig wees. 
Sif meel en sout saam oor eiermengsel en roer net effens in.   
Strooi bakpoeier  oor sonder om te roer. 
Giet kookmelk en olie oor en meng alles goed.    
Roer liggies tot glad. 
Plaas mengsel in gesmeerde oondpan of 2 ronde koekpanne en bak 20 - 30 min by 180ºC 
Gooi dun versiersuiker oor wanneer uit oond kom of laat afkoel en versier. 
  
 
Karlien 
TEESKONS 
325g (625ml) koekmeel 
20ml bakpoeier 
2ml sout 
10ml strooisuiker 
180g (200ml) botter of margarien 
1 ekstra groot eier 
100ml melk 
Metode:  Sif die koekmeel, bakpoeier en sout saam.   
Voeg die strooisuiker by en meng 
Frummel die margarien met die vingertoppe in, of sny dit met twee breëlemmesse of deegsnyer in totdat die 
mengsel soos growwe broodkrummels lyk.   
Klits die eier en melk saam net tot gemeng 
Maak 'n holte in die middel van die meelmengsel en giet die helfte van die eiermengsel daarin.   
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Sny dit met 'n breëlemmes in, sny die res van die eiermengsel by en meng totdat 'n sagte, maar hanteerbare 
deeg gevorm het wat die mes volg. 
Voeg 'n bietjie ekstra meel by as die deeg te sag is, of 'n bietjie ekstra melk as dit te styf is. 
Rol die deeg 1,5cm dik op 'n meelbestrooide deegplank uit en druk met koekiedrukker sirkels.   
Plaas in gesmeerde bakplaat en bestryk dit bo-op met 'n bietjie melk. 
Bak die skons 12 tot 15min lank in 'n warm oond by 220ºC tot goudbruin. 
 
Yolanda en Kobie 
PAMPOENKOEKIES 
250ml gaar fyngemaakte pampoen 
1 eier  
140g (250ml) koekmeel 
10ml bakpoeier 
1ml sout 
sonneblomolie 
 
Metode:  Meng al die bestanddele en bak teelepels vol in olie tot mooi bruin 
(Dis eintllik poffers maar ons maak sommer koekies daarvan) 
Strooi kaneelsuiker oor of maak karamelsous:  
125ml melk  
125ml water 
125ml suiker 
10ml margarien 
15ml vlapoeier 
2ml karamelgeursel 
Verhit die melk, water suiker en margarien tot kookpunt.  Maak die vlapoeier met 'n bietjie water aan en roer dit 
by die mengsel in.  Voeg die geursel by en laat die sous 'n minuut of twee kook. 
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In ligter luim:  manlik teenoor vroulik:  „n Kennisgewing in „n bank lui as 

volg: 
Let asb daarop dat die bank besig is om nuwe deurry (“Drive-through”) OTM-masjiene te 
installeer wat kliënte in staat sal stel om kontant te onttrek sonder om hul voertuie te 
verlaat.  Kliënte wat van hierdie nuwe diens gebruik maak, word vriendelik versoek om 
die onderstaande instruksies te gebruik.  Hierdie instruksies is na maande se intensiewe 
ondersoek opgestel.  U sal merk dat daar aparte instruksies vir manlike en vroulike 
kliënte is. 
 

Prosedure vir manlike kliënte: 

1.  Ry tot by die OTM 

2.  Maak motorvenster oop. 

3.  Plaas bankkaart in OTM en sleutel u Pinnommer in. 

4.  Sleutel bedrag benodig in. 

5.  Verwyder kaart, kontant en kwitansie. 

6.  Maak motorvenster toe. 

7.  Ry vorentoe. 
 

Prosedure vir vroulike kliënte: 

1. Ry tot by die OTM. 

2. Ry terug totdat motorvenster en OTM regoor mekaar is. 

3. Trek handrem op en maak venster oop. 

4. Soek handsak en gooi inhoud op die sitplek langs jou om jou bankkaart te kry. 

5. Sê vir persoon op selfoon jy sal hom terugskakel. 

6.  Probeer om bankkaart in OTM te plaas. 

7.  Maak motordeur oop om nader aan OTM te kom. 

8.  Plaas bankkaart in OTM 

9.  Plaas bankkaart op die regte manier in OTM. 

10.  Soek dagboek in handsak om pinnommer op agterste blad te kry. 

11.  Sleutel pinnommer in. 

12.  Druk kanselleer en sleutel korrekte pinnommer in. 

13.  Sleutel die bedrag in. 

14.  Kyk in truspieël of grimering reg is. 

15.  Verwyder kontant en kwitansie. 

16.  Maak handsak weer leeg om beursie te kry en plaas kontant daarin. 

17.  Skryf saldo in dagboek en plaas kwitansie in beursie. 

18.  Maak seker of grimering nog reg is. 

19.  Ry een meter vorentoe. 

20.  Plaas motor in trurat en ry terug tot by OTM. 

21.  Verwyder bankkaart. 

22.  Maak handsak weer leeg, soek kaarthouer en plaas bankkaart daarin. 

23.  Gee die geïrriteerde manlike bestuurder agter jou „n vuil kyk. 

24.  Skakel die motor weer aan en ry vorentoe. 

25.  Skakel persoon op selfoon. 

26.  Ry twee tot drie kilometer. 

27.  Maak handrem los. 
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Vertaal 

 

 



 

Onderwyser:  “Pietie, sê nou eerlik – sê jy „n gebedjie voordat jy eet?” 

Pietie:  “Nee, Juffrou.  Ek hoef nie.  My ma kan goed kook!” 

 





Skepe is veilig in „n hawe,  

Maar is nie waarvoor skepe gebou is nie. 
John Shedd 

Nartjiefees 2009 
Ja, Nartjiefees 2009 was „n groot sukses.  Aan HOM al ons lof, eer en dank! 

Op die volgende twee blaaie verskyn foto‟s van die fees.  (Foto‟s en uitleg John Wait)  

Besoek ook die webwerf www.waitsoft.co.za/nartjie vir meer foto‟s. 

http://www.waitsoft.co.za/nartjie
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Uit „n brief ontvang van mev Lettie Gräbe, Edenglen, Jeffreysbaai. 

Vir my as nuweling uit Pretoria, was die voorreg as 85 jarige my beskore om die Nartjiefees op 26 

Sept 2009 te Loerie by te woon.  Graag maak ek van die geleentheid gebruik om julle as gemeenskap 

geluk te wens met die reuse sukses van julle onderneming Saterdag.   

Seën op die gemeente se bedrywighede op elke terrein en voorspoed op wat hulle mag vermag deur 

met geloof op te sien na Hom die Skepper en onderhouer van die gans Heelal. 

                     Foto‟s nartjiefees  
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Die Kouga Sakeforum het Maandagaand 2 November 2009 hul “Sakeleiers van die Jaar”-toekennings  

tydens „n spoggeleentheid by Mentorskraal, Jeffreysbaai oorhandig. 
Ds Kobie Bekker het namens die Nartjiefeeskomitee „n merietetoekenning ontvang vir uitstekende 

dienslewering met 2009 se Nartjiefees. 
 
 
 

Nartjiefees 2010 
 

Nartjiefees 2010 vind op Saterdag 25 September plaas. 

Kontrakte is reeds met Nicholis Louw,  Pieter Smith en oom Karoolus en Lente gesluit. 


Help asb!  Die aanvraag vir konfyt was baie groot tydens die afgelope 

Nartjiefees.  Tannie Joan kan nie meer al die konfytkook alleen behartig nie!  Die 

vrugteseisoen is op hande en sy soek dringend mense om nou te help konfyt kook!  Al is 

dit net twee of drie botteltjies!  Kontak haar asb. by tel. 042 284 0697 as u kan help 

kook!      
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Aan my kind 
Die Kersvakansie is op hande en vir baie gemeentelede is „n besige jaar amper agter die 

rug.  Dikwels was dit moeilik om tyd aan ons kinders te bestee.   Kom ons probeer hierdie 

vakansie:    

1. Net vir vanoggend gaan ek van die vol wasgoedmandjie vergeet en buite saam met 

jou op die grasperk speel. 

2. Net vir vanoggend gaan ek ook van die wasbak vol vuil skottelgoed vergeet sodat 

jy my kan wys hoe goed jy jou legkaart kan bou. 

3. Net vir vanoggend gaan ek jou toelaat om self te kies wat jy wil aantrek, te 

glimlag en te sê hoe mooi dit lyk. 

4. Net vir vanmiddag gaan ek die telefoon se prop uittrek, my rekenaar afskakel en 

saam met jou seepborrels in die tuin blaas. 

5. Net vir vanmiddag gaan ek jou toelaat om te help koekies bak, en ek sal jou 

toelaat om self jou koekies uit te druk en in die pan te sit. 

6. Net vir vanaand sal ek jou styf vashou en vir jou vertel hoe jy gebore is en hoe 

lief ek jou het. 

7. Net vir vanaand sal ek jou toelaat om, soveel as wat jy wil, water in die bad te 

spat en nie kwaad word daaroor nie. 

8. Net vir vanaand sal ek jou toelaat om laat wakker te bly sodat ons op die stoep 

kan sit en die sterre tel. 

9. Net vir vanaand sal ek styf teen jou in die bed lê en van my gunsteling programme 

op die televisie vergeet. 

10. Vanaand sal ek met my vingers deur jou hare speel terwyl jy bid; en dankbaar 

wees dat God aan my hierdie groot, groot geskenk gegee het.                Oorgeneem 
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Daar was skaapwagters wat in die oop veld in die nag oor hulle skape wag 

gehou het.  Nadat die engele aan hulle verskyn het, het hulle na Betlehem 

gegaan om na die Kindjie in die krip te kyk. 

 

Kleur die prent mooi in. 

 

 
 

Daarna het die skaapwagters teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor 

alles wat hulle  gehoor en gesien het.  Dit was alles net soos dit vir hulle 

gesê is.  (Luk 2) 
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Kriptogram 
 
 
In die Bybel kry ons baie name wat na Jesus verwys. Op die Loerier se voorblad is daar vier name. Hier is „n 
kriptogram waarin daar altesaam dertien name versteek is. Kyk hoe vinnig jy hulle kan opspoor. Om jou te help, 
kan jy gou hierdie paragrafie lees. Hier is nog nege name wat by die voorblad se vier name kom. 
 
Jesus, die Seun van God,  het in Nasaret grootgeword en is baie keer die Nasarener genoem. Ons het nou 
rede om Kersfees te vier, want Immanuel het gekom, Hy. die Verlosser van die wêreld. Hy is Christus die 
Here,  die Lam wat ons sondes op Hom geneem het. Pilatus het bo-aan die kruis laat skryf Die Koning van die 
Jode.  
 
 

K L m l h t S D q m Y r c q q V r r q k 

L L a u g r A D f l R y z w f C t n t o 

H L g y f e Q F s j E p x o r X Q c j n 

B K t t d d W G q j Q o v n t R T x l i 

E W i g e x V A d e R m n d Y R p z h n 

B J g r s c R H r h A v b e u T t s f g 

V H e w a v E R l o S s e r j W f p v x 

C G x s q x D J t h R k m b k Q g m b v 

X F g d w x E K y e D h n a l A h t r a 

z D o d e c V L n g Q c h r I S t u s n 

a S d c j d O E y f E g e e f D j g l x 

s A x c r e R K u d R d w x g B j f p d 

d Q v x t a S L i s T q t r g H k g t i 

f W n b s f E U o a I m m a n U e l k e 

g E m a i g R M s z Y w y a j B l r b x 

h R n m o h T N p x U l u d n X t s e j 

h T n n i b Y B l c I y a s k V b x r o 

j Y y b u n U V l v O t q m l Z n z t d 

k I j v j j I S e u N x v a n X g o d e 

l O i g h k O B j b B f s n v S c c j x 
 

(Ignoreer die hoofletters) 
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Geniet die lekker laaaaaaang vakansie!!! 
 

 

 
 

Kom ons volg die Kerskind van krip tot kruis 
en jy sal vind die krip en die kruis  

is uit dieselfde hout gesny. 
Mag die kruis vir u almal die sleutel tot „n feeslewe wees; 

in die komende Kerstyd en in die nuwe jaar. 
 
 
 

Geseënde Kersfees! 
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