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Redaksioneel 
Soos ons almal weet, is Kersfees geskenketyd.  Al het ons die 
siening dat ons in ons gesin of familie niks vir mekaar gee nie 
omdat dit te duur geword het, is daar tog maar altyd diep in elkeen 
van ons se harte ‘n sprankie hoop dat ons dalk darem iets kleins 
iewers vandaan sal kry. 
 

Die gebruik om geskenke te gee, kan waarskynlik teruggevoer 
word na die Bybelverhaal waar die sterrekykers uit die Ooste vir 
Jesus geskenke gebring het.  Hoe dit ookal sy, dit bly maar ‘n mooi 
gebruik mits ons die volgende onthou: 
 

1. Moenie die geskenk wat jy ontvang, vergelyk met dit wat jy 
gee nie.  Dink net hoe ver sou jy te kort geskiet het as God 
vergelykings sou tref met wat Hy gegee het teenoor dit wat 
ons vir Hom gee. 

2. As jy in die bevoorregte posisie is om geskenke te kan gee – 
gee dan hierdie jaar slegs een van jou geskenke aan iemand 
wat minderbevoorreg is.  Volgende jaar kan jy dalk vir twee 
mense gee.  Die dankbaarheid in daardie persoon se oë is al 
klaar genoeg motivering om dit ‘n instelling te maak. 

3. Heelwat van die geskenke wat ‘n mens koop, is heeltemal 
onbruikbaar vir die ontvanger daarvan.  Gee eerder ‘n 
potlood of ‘n buisie tandepasta as om duur ornamente te gee 
wat net stof gaan vergader.  Hou altyd geskenke goedkoop en 
funksioneel. 

4. As dit wel oor die gedagte gaan en nie sodanig oor die 
geskenk soos baie mense beweer nie, dan kan ‘n tuis-
gemaakte boekmerkie of ‘n paar tuisgemaakte koekies ook 
mos die ding doen.  Solank daar net agter hierdie geskenke ‘n 
baie groot hart vol Jesusliefde is! 

5. Oorweeg hierdie jaar ‘n geskenkpak – genoem die Jesus-  
geskenkpak.  Dit kan wissel vanaf ‘n Bybel (enige vorm of 
grootte) óf ‘n klomp uitsoektekste netjies op kartonkaartjies 
geskryf en verpak in ‘n groot vuurhoutjiedosie wat versier is, 
óf traktaatjies wat jy by CLF kan bestel en in ‘n houer sit en 
mooi toedraai óf ‘n Bybelboek.  Jy kan selfs ‘n plakboek maak.  
Die Jesus-geskenkpak gaan ‘n treffer wees! 

 

As daar geeneen van bg. geskenke is wat jou sak pas nie, wees 
dan sélf ‘n Jesus-geskenkpak.  Laat Jesus toe om jou lewe só oor  
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te neem dat jy ‘n “brosjure” oor die lewe en werke van Jesus kan  
wees.  Dit sal vir enigiemand op dieselfde golflengte as jy ‘n baie 
spesiale en besondere geskenk wees. 
 

Vanaf die redaksie van Die Loerier  wens 
ons een en almal van ons 
Loeriegemeentelede ‘n baie geseënde en 
vreugdevolle Kersfees toe.  Dankie dat u 
altyd geskenkpakke van Jesus vir mekaar 
is.  Geniet die vakansie! 
 

Kersgroete 
Charlo, Dorie en Herlien 

GemeentenuusGemeentenuusGemeentenuusGemeentenuus    
Doop 
Dit  was lekker om weer ‘n doopdiens te kon hê.  Drie babatjies is 
Sondag 13 November gedoop:  
Johannes en Lize Abbot se baba Mia    
Andries en Lolita de Jager se baba AJ  
Die Williamse, Henry en Natasha, doop sommer Ma en aldrie 
kinders - Dominique en Tashca vd Westhuizen en baba Henrico 
Williams. 

 
 

Babas v.l.n.r.:  AJ de Jager, Henrico Williams en Mia Abbot 
Baie geluk aan die ouers van hierdie kosbare kindertjies. Mag hulle 
tot eer van die Here grootword.  
 

Huwelik      
Huweliksklokkies het op 12 November vir Adél de Jager en 
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Christo Minnaar gelui.  Baie geluk aan julle twee en ons mooiste 
wense vir jul toekoms saam. 
 

Nuwe intrekkers:   
Baie welkom aan die volgende persone in ons gemeente: 
Lolita de Jager (vanaf Albanië) 
Lafras Moolman (vanaf Somerstrand, PE) 
Daan & Elbie Naude (vanaf Benoni)  
Natasha Williams  
 

Ons bid vir: 
Mense wat iemand aan die dood afgegee het: 
Linda Rheeder se broer is skielik na ‘n operasie oorlede.  Sterkte  
vir julle, Linda. 
Ralie van Deventer het ‘n kleinseun verloor.  Dis altyd moeilik as ‘n 
jong kind sterf.  Ons bid vir julle Ralie. 
Carien de Koning se pa is na ‘n siekbed oorlede.  Al is iemand oud, 
mis ‘n mens jou geliefdes. Ons dink ook aan julle as familie.  
Tannie Maureen Botes, ‘n oudlidmaat, is ook onlangs oorlede.   
Ulrich se ma, tannie Cillie Marx, is op 12 November oorlede.   Sy 
was ook oom Seun van Eyk se suster.  Sy was vir een en vyftig jaar 
‘n aktiewe lid van Loeriegemeente.  Ons bid jul familie Sy vrede toe. 

    

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

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

 

In die hospitaal 
Fonnie Moolman het ‘n ernstige breinoperasie gehad, maar hy is al 
weer vol lewe en aan die gang.  Ons is saam met jou bly oor die 
sukses van die operasie.  Maar toe is sy vrou Lona, been-af op 
hom!  Sy het ‘n ligament in haar been geskeur, asook ‘n beentjie 
gebreek. Gelukkig het sy twee ortotis-seuns wat haar gou 
“reggesien” het.      
Fonnie ondergaan tans bestraling – sterkte daarvoor. 
 

Joan Wait het ook ‘n draai in die hospitaal gemaak vir verskeie 
toetse. Ons is bly dit gaan nou beter. 
Ulrich Marx, Marius Blignault en Raymond Anderson het operasies 
ondergaan.  Aan hulle en ander gemeentelede wat siek was, ons 
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hoop julle is gou weer op die been.   
 

Vanjaar se matrieks en skoolverlaters ����� 
Daar is drie matrieks in ons gemeente wat tans besig is met hulle 
eindeksamen:  Marlé de Koning, Abrie de Koning en O.J. Moolman. 
 

Wat gaan elkeen van hulle volgende jaar doen?  Marlé gaan haar 
droom verwesenlik en haarkappery studeer by Images 1 Hair 
Academy  in Port Elizabeth.  Abrie gaan kreatief raak en fotografie  
studeer by NMMU. O.J. gaan vir verdere opleiding by Grootfontein 
Landboukollege.                  
Lara Ferreira gaan ook die skool verlaat en volgende jaar haar 
droom uitleef by Dink en Doen Kleuterskool in Patensie. Ons weet 
almal hoe lief sy vir kinders is en weet sy gaan meer as haar kant 
bring in haar nuwe werk.  
 

Volgende jaar se skolenuus 
 

Klein Lisa du Preez gaan “groot” skool 
toe!!!  Sy is volgende jaar in graad 1 en 
haar boetie, Benjamin, in graad R. (Sterkte 
aan Jacques en Charmaine!)  

Daar is ‘n klompie van ons dooplidmate wat die tienerskoene gaan 
aantrek as hulle hoërskool toe gaan.  Die wat na Nico Malan gaan, 
is Wian Moore,  Elandi de Koning,  Sha-Landi Rheeder,  Janie 
Moolman  en Kylie Gerber. 
 

Ons is trots op ons gemeentekinders wat so goed presteer – ook op 
die gebied van leierskap.  Jessica Lischer (graad 7) is as lid van die 
2012 leerlingraad van Gamtoosvallei verkies.  Ann Wait  is gekies 
as hoofmeisie van Hoërskool Nico Malan.  Sy is ook onderhoof-
meisie by die koshuis. Baie geluk Ann!  Frank Ferreira is op sy 
jeugdige ouderdom (graad 11) op die leerlingraad van die 
Hoërskool Daniël Pienaar verkies.  Baie geluk, Frank! 
 
 
 
‘n Groot dankie aan Gertina en Gerhard wat elke 
Sondag vir die pragtige blomme in die kerk sorg.  
Die blomme is altyd iets besonders! 
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KersboodskapKersboodskapKersboodskapKersboodskap    
    

Die boodskap van Kersfees is vir ALLE mense bedoel!Die boodskap van Kersfees is vir ALLE mense bedoel!Die boodskap van Kersfees is vir ALLE mense bedoel!Die boodskap van Kersfees is vir ALLE mense bedoel!    
Almal van ons ken die verhaal van Kersfees.  Die verhaal van die 
geboorte van Jesus van Nasaret in die stal te Betlehem. Die 
verhaal van die “Lig van die wêreld” wat in die duisternis kom skyn 
het.  Die verhaal van die “Woord wat vlees geword het” en onder 
ons kom woon het (Joh 1). 
 

Wat my telkens opval van hierdie verhaal, is die wyse waarop 
hierdie verhaal by die mense uitgekom het.  
 

Vir die slim mense wat hulle tyd bestee het aan die bestudering van 
die hemelruim en die sterrekonstellasies, verskyn daar ‘n “nuwe 
ster” wat die boodskap dra dat die koning van die Jode gebore is. 
Dit is heel waarskynlik die gebeure toe Jupiter en Saturnus se bane 
gekruis het en dit gelyk het of die “ster van die konings” saamge-
smelt het met die “ster van die Jode”, dat dit verstaan is as die 
aanduiding dat daar ‘n koning in Judea gebore is.  Wat die verskyn-
sel ookal mag gewees het, die sterrekykers het die boodskap 
verstaan en die nuwe koning gaan opsoek. 
 

Vir die eenvoudige, ongeletterde skaapwagters is die boodskap 
gebring deur engele wat op die velde van Betlehem aan hulle 
verskyn het.  Vir die herders is die boodskap duidelik en op oor-
weldigende wyse oorgedra, en hulle het dit gehoor en verstaan. 
Die geleerdes en belesenes aan die hof van die koning, vind die 
boodskap in die geskrifte. Op versoek van koning Herodes lees 
hulle dat die Koning van die Jode in Betlehem gebore sou word, en 
stuur hulle die sterrekykers na Betlehem. 
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Maria en Josef het soos enige nuwe 
ouerpaar, die geboorte van hul eersteling 
seker ook baie intens beleef.  Vir Maria was 
dit egter ook ‘n aangrypende gebeure wat 
hom afgespeel het met die besoek deur die 
herders en die engele, en sy het dit alles 
“in haar hart bewaar”. 

Alhoewel hierdie gebeure meer as tweeduisend jaar gelede 
afgespeel het, kom die boodskap van Kersfees nog steeds elke 
jaar en elke dag tot mense op ‘n verstaanbare wyse.  Vandag nog 
praat God met mense in die “taal” wat hulle verstaan.  Vir sommige 
van ons praat die Here die duidelikste deur die boeke van die 
Bybel, ander hoor Sy stem in die fluistering van die wind of die 
stilte van ‘n sonsondergang.  Andere beleef Sy teenwoordigheid 
deur die donderweer en stormwind, andere in die ontluikende 
bloeisel of lag van ‘n kind. Sommige beleef die teenwoordigheid 
van die Here in die nood van ‘n boemelaar, ander sien die hand van 
God raak in die sukses van ‘n besigheid. 
 

Maak nie saak op watter manier ons God se boodskap hoor nie – vir 
almal van ons word duidelik en ondubbelsinnig gesê: “Immanuel” – 
God met ons! 

Dit is die boodskap van Kersfees – dit is die boodskap vir 
vandag. God is met ons en NIKS sal ons van die liefde van 
God kan skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus 
ons Here! (Rom 8:38-39) 

 
 
 

Lentetee 
Die Vrouediens het op 7 September ‘n 
Lentetee aangebied.  Die tafels was 
feestelik versier en daar was ook geen 
tekort aan heerlike eetgoed nie. 
Menno Mostert het op sy unieke manier die 
gaste met humor en sang vermaak.   Almal 
het dit geniet en aan die einde van die 
verrigtinge het elke gas ‘n geskenkpakkie 
ontvang. 

 



 8

Baie dankie aan die dames wat as gasvroue opgetree het en dankie 
in besonder aan elke donateur vir die skenkings en bydraes vir 
geskenkpakkies, die vrugtepakkies, die blomme en dankie aan 
Media24 vir die tydskrifte.           
 

Die gemeente word versoek om die name van oudlidmate wat 
voorheen in die gemeente gewoon en gewerk het (nie dooplidmate 
nie) na die kerkkantoor te stuur sodat die lys vir die uitnodigings 
volledig bygehou kan word.  Die kriteria vir die uitnodiging van 
gaste is alle oud- en huidige lidmate oor die ouderdom van 65 jaar.                                                                
Christine Vosloo 

 
 
KANSA   Relay for life                                            
Ann Wait vertel: 
Vir die tweede jaar in ‘n ry het ons almal - sesuur die Vrydagaand - 
by ons stalletjie in Fountains Mall  gesit.  Na die openingseremonie 
was daar ‘n “survivors lap” vir alle deelnemers wat die stryd teen 
kanker oorwin het of tans behandeling ondergaan.  Hierna was 
daar ‘n paar groeprondtes waarin alle deelnemers op die baan 
moes wees.  Die hele nag deur was daar iewers op die baan ‘n 
swart Nartjiefeeshemp te sien en die meeste van ons kon darem 
wakker bly om die spanlid wie se beurt dit was, aan te moedig. Die 
volgende oggend sesuur het ons almal weer na die afsluiting-
seremonie gekyk en geluister en hier het ons ook ‘n verrassing 
gekry toe ons  die prys vir die mees oorspronklikste aflosstok – ‘n 
reuse oranje nartjie met blare en al -  gewen het!  Ons is gaap-gaap 
huis toe om na die rugby te gaan kyk.  Na ‘n lekker oggendslapie 
kon ons terugkyk op ‘n baie lekker en gesellige nag wat 
terselfdertyd ook vir ‘n goeie doel gedien het!   Dankie aan almal 
wat daar was en ons hoop om volgende jaar nóg meer mense in die 
Nartjiefeesspan te sien!                             

Thomas de Koning  het hierdie gedeelte eintlik vir die kinders 
geskryf, maar eintlik is dit vir ons almal bedoel: 
Die meeste mense hou van stories.  Daar is natuurlik baie verskillende soorte 
stories soos 
Liefdesverhale (romanse) 
Stories uit die volksmond (oorleweringe) 
Gelykenisse (uit die Bybel) 
Getuienisse en nog baie meer. 
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My storie vandag is ‘n getuienis.  Met ander woorde ‘n ware gebeurtenis 
waar die Here in iemand se lewe betrokke was. 
n Baie ou oom en tannie Du Toit is groot vriende van my.  Toe ek hulle gaan 
groet voordat ek van Vryburg na Gamtoos vertrek het, vertel die tannie my 
wat met haar gebeur het.   Een Sondagoggend het sy vroeg opgestaan om 
kos te maak voor kerk.  Sy wou haar mikrogolfoond verskuif, maar toe sy dit 
optel, besef sy dat dit te swaar is en dat sy dit nie kan neersit nie.  Die oom 
het nog gelê en was stokdoof.  Sy staan toe maar so totdat sy flou word en 
reg agteroor val.  Toe sy bykom lê sy op haar rug en staan die mikrogolfoond 
teen die muur sonder dat iets gebreek het.  Van die val het haar rug baie 
seer gekry en moes sy met krukke loop.  In die nag moes sy regop sit en 
slaap met die ergste pyn denkbaar.  So het dit vir ses maande aangegaan.  
Een oggend vroeg toe sy koffie maak, sien sy ‘n vreemde bakkie en karavaan 
voor haar tuinhekkie staan.  Sy sukkel toe uit om te hoor of sy die mense kan 
help.  Die vrou bedank die tannie vir die hulp aangebied, en sê dat haar man 
net gou iets regstel by die bakkie.  Sy verneem toe hoekom die ou tannie so 
swaar loop.  Die ou oom het intussen ook buite kom staan.  Die tannie vertel 
haar wat gebeur het.  Die vrou vra of sy vir die tannie kan bid.  So deur die 
tuinhekkie se tralies hou die vrou die tannie se hande vas en bid vir haar.  Na 
die gebed groet sy en hulle vertrek.  Tydens die gebed het die ou tannie haar 
krukke teen die muur gesit.  Toe die mense ry, waai sy en die ou oom vir hulle 
en hulle draai om en loop huis toe.  Toe sy in die kombuis kom, besef sy haar 
krukke staan nog buite, maar sy kon gemaklik loop en haar rug pyn nie meer 
nie.  Toe sy my hierdie verhaal vertel het, was sy al ses maande gesond. 
Die Here doen vandag nog wonderwerke.  Ons moet net glo en op Hom 
vertrou. 
Naskrif:  Terwyl ek Sondagmiddag 11 September hierdie getuienis 
neergeskryf het, het ek ‘n SMS gekry dat tannie du Toit so pas oorlede is. 
 

Let op die veldlelies……..(Matt 6:28) 
Na ag en dertig jaar is ek weer terug op ons geboorteplaas in die 
Gamtoosvallei.  Ek wonder elke dag wat het ek gedoen om hierdie 
wonderlike voorreg te verdien.   
Eendag het ‘n man en vrou op die veldblomplaas van wyle oom Buks Gericke 
by Die Bof, naby George aangekom.  Hulle het die volgende woorde op ‘n klip 
gelees:  “Let op die lelies van die veld” Nadat hulle vertrek het, het hulle 
begin wonder oor waar die woorde vandaan kom.  Hulle het teruggedraai en 
vir oom Buks gaan vra.  Hy het toe vir hulle die Boek present gegee.  Die 
volgende jaar het hulle teruggekeer na die plaas om te sê dat hulle Jesus as 
hulle Saligmaker aangeneem het.  
Hierdie teksgedeelte het vir my so ‘n besondere betekenis vandat ek op die 
plaas bly.  Ek hoor letterlik hoe groei die plante, struike en bome.  As die son 
sak en die aandskemering daal, hoor ek die tarentale en hadidas wat 
regmaak om te gaan slaap, asook die uile en naguiltjies wat hulle regskud vir 
die nag se avonture.  As ek 4:00 in die oggend by die pakstoor kom, sien ek 
gereeld die blinkoog grysbokooitjie wat die dou-nat grassies vreet.  As ek ‘n  
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oomblik stilstaan voor ek die vragmotor aanskakel, hoor ek ‘n mooier  
simfonie as deur mense geskryf.  Die klanke uit die vlei is onbeskryflik mooi. 
Later in die dag is ek bewus van die gekras van die bloukransvoëls hoog bo 
my en die hartseer uitroepe van die visarend oor die Gamtoosrivier. 
Soms gaan staan ek op my knieë om ‘n klein veldblommetjie beter te kan 
besigtig.  Daar is soveel lewe en geure en fatsoene dat ‘n mens maar net kan 
toekyk en weet dat net die Skepper dit kan maak.  Ja, selfs Salomo in al sy 
heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie ! 
T.L. de Koning 
 

CMR HumansdorpCMR HumansdorpCMR HumansdorpCMR Humansdorp    
Liewe Gemeente 
Ek wil graag op hierdie wyse die Christelik-Maatskaplike Raad,  Ring van 
Humansdorp, weer aan die gemeente bekend maak en adverteer. 
 

Ons visie is:  CMR verryk gesinslewe deur die liefde van Christus in aksie te 
wees. 
Die CMR is `n geregistreerde nie-winsgewende Maatskaplike Werk 
Organisasie wat die professionele hulparm van die Ned Geref Kerk is. 
Die Ned Geref Kerk se  Ring van Humansdorp bestaan uit al die Ned Geref 
Kerkgemeentes wes van die Van Stadensrivier tot teen die Bloukransrivier. 
Daar is altesaam tien gemeentes wat deel van hierdie Ring vorm. 
Ons eie leraar, ds. Jasper Louw,  is die voorsitter van die Ring van 
Humansdorp waar hy skitterende werk verrig. 
 

Daar is drie CMR-kantore binne die Ring van Humansdorp nl. Humansdorp, 
Jeffreysbaai en Joubertina. Ons bestaan uit die volgende personeel: 

• Humansdorp, Loerie  en Thornhill ( en omliggende plase )- Marleina van 

Taak (maatskaplike werker), Charlo Blignault ( maatskaplike 

hulpwerker - Thornhill) en Maria Koert ( maatskaplike hulpwerker- 

Loerie) 

• Jeffreysbaai, Tokyo Sexwale , Pellsrus en plase - Marléne Bornman 

(maatskaplike werker) en Georgina Koetan (maatskaplike hulpwerker) 

• Joubertina en Ravinia - Elsjé Kritzinger ( maatskaplike werker).  Die  

• hulpwerkerpos is tans vakant.  Reneé Olivier en Anita Oelofse is die  

• administratiewe beamptes vir die drie kantore. 

Die maatskaplike hulpwerkers beman die Thornhill, Loerie en Jeffreysbaai-   
kantore op ‘n daaglikse basis.  Hierdie areas word weekliks deur die  
maatskaplike werkers besoek. 
Al die maatskaplike werkers en hulpwerkers is  by die Suid-Afrikaanse Raad  
vir Maatskaplike en Geassosieerde Werkers geregistreer ten einde hulp aan  
persone te mag verleen.  
Die befondsing van die CMR is afkomstig van verskeie bronne, onder andere 
die Ned Geref Kerk Loerie. Die CMR se totale inkomste is nie elke jaar 
gewaarborg nie en ons moet dus ons uitgawes tot die minimum beperk. 
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Verpligte bydraes deur die gemeentes, skenkings en staatsubsidie word  
direk aan CMR Humansdorp (administratiewe hoofkantoor) oorbetaal.  Ons 
mag individue of instansies nader om ons van sekere hulpmiddels te 
voorsien solank dit op sinvolle wyse geskied en op  behoorlike wyse 
aangewend word.  Hiervoor is ek dan ook baie dankbaar vir die 
ondersteuning wat ek kry wanneer ek daarna vra. Sekere behoeftes vra nie 
groot somme geld of baie klere nie, maar soms net `n paar skoene of `n 
kombers.  
Die  maatskaplike hulpwerkers loods verskillende projekte volgens die 
gemeenskap se nood en behoeftes.  Ons plig is dan ook om  die 
maatskaplike werker se ore en oë in die areas  te wees.  Ons werk met 
individue en families.  Daar word ook groepwerk gedoen met bejaardes, 
kinders, tieners asook die jeug.  Ons besoek ook pleegouers en pleegkinders 
op `n deurlopende basis om na hulle welstand te verneem en verwys  
probleme na die maatskaplike werker.  Maatskaplike hulpwerkers mag nie 
kinders verwyder of enige statutêre werk  doen nie. 
Huisgesinne word ook bemagtig deur hulle bv. te help met die opstel van ‘n 
begroting.  
Daar word ook maatskaplike noodhulp  verleen en ondersteuning gegee aan 
mense met chroniese siektes.  Bewusmakingsveldtogte word gereeld 
aangebied  met inligting  rakende datums vir aansoek om staatstoelaes, 
datums waarop sekere staatsdepartemente die areas besoek ens. Ons woon 
vergaderings by waar ons ook insette lewer oor die hantering van 
gemeenskaplike probleme wat nie altyd op ons diensterreine lê nie.  Op 
hierdie gebied het ons ook al noue bande met ander staatsdepartemente en 
ander privaat instansies en kerkgenootskappe gesmee. Ons kan dikwels nie 
`n persoon se onmiddellike nood verlig nie, maar kan met goeie raad en 
advies so `n persoon weer hoop gee. 
 

Die CMR se sateliet-kantoor te Thornhill is in die ou poskantoorgebou geleë. 
Die  telefoonnommers is:  042-2860706 of 0762857993.  Die sateliet-kantoor 
te Loerie is te Marlenestraat geleë.  Kantoorure is daagliks vanaf 8:00 tot 
12:00.  Alle aanmeldings met betrekking tot maatskaplike probleme  in die 
Loerie/Thornhill-area of donasies kan deur die maatskaplike werker, 
Marleina van Taak,  gedoen word.  Die kantoornommer is 042-2951103.  
Kantoorure is vanaf 07:30 tot 16:00. 
 

Dit is dan ook vir my `n voorreg om my dank uit te spreek vir die hulp wat ek 
van die gemeentelede ontvang soos en wanneer ek daarna vra.  Die reaksie 
gee my die vrymoedigheid om weer sekere behoeftes wat aangespreek moet 
word, onder die gemeente se aandag te bring.   My kantoorruimte is beperk 
en ek kan nie groot hoeveelhede klerasie berg nie. 
 

Ek rig ook graag `n oop uitnodiging aan gemeentelede om ons te besoek om 
sodoende meer van ons dienste te wete te kom.          
Charlo BlignaultCharlo BlignaultCharlo BlignaultCharlo Blignault                                                                    
CMR MaatskapliCMR MaatskapliCMR MaatskapliCMR Maatskaplike Hulpwerkerke Hulpwerkerke Hulpwerkerke Hulpwerker    ThornhillThornhillThornhillThornhill    
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Adré skryf op Facebook:  Vandag ‘n gevoel van nederigheid, tevredenheid, 
dankbaarheid ens.  Kry ‘n pasiënt vir wondsorg met erge brandwonde.  Hy was 
drie maande in die hospitaal en is die week ontslaan.  Terwyl ek sy rugarea 
skoonmaak, sê hy dis so lekker om water op sy lyf te voel,  kan nie bad by huis.  
(Sy lyf is soos ‘n mummie toegedraai en daar is nie sulke luukshede soos 
baddens by hul huis nie)  Besluit net daar en dan – tap lekker warm water en 
seep in wasbak en gee hom ‘n behoorlike stoel(bed)was.  Kry een van die 
personeel om sy lyf room te smeer.  Na die tyd sê hy:  “Baie dankie, suster, nou 
voel my lyf sommer so lig”  Maandag gaan ek ‘n sink/plastiese bad kry en hom 
daarin sit!                                               Ons het baie om voor dankbaar te wees. 

 

Loeriegemeente se nuwe trekkergrassnyer 

 
 

Ons kerkterrein is baie groot en daar was 'n behoefte aan 'n 
trekkergrassnyer of ander groot grassnyer vir die instandhouding 
van die terrein.  Mnr Johan Louw van Terraquip in Boksburg het 
goedgunstiglik 'n John Deere trekkergrassnyer aan die gemeente 
geskenk en ds Jasper het dit onlangs in ontvangs geneem.  Hy het 
die nuwe “speelding” sommer dadelik uitgetoets! 
 
 
 

 Die Nartjiefees het vanjaar weer ‘n pragtige trofee (Sakeleier: Loerie) ontvang!  
Baie dankie aan elke lidmaat se bydrae (en harde werk!) ten opsigte van die 

Nartjiefees!  Ons grootste lof en dank aan ons hemelse Vader dat Hy ons met ‘n 
suksesvolle Nartjiefees 2011 geseën het.  
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Nartjiefees 2012 
 

Die Nartjiefees is volgende jaar een en twintig jaar oud en vind op 
29 September plaas.                           Kontrakte is reeds met  

 

Theuns Jordaan,  
Manie Jackson,  
Jennifer Zamudio en  
Andriëtte Norman gesluit. 

 
 
 
 
 

Ons gaan volgende jaar weer elke maand produkte vir die Nartjiefees kerk toe 
bring.  As u elke maand net een of twee van hierdie produkte kan saambring kerk 
toe, verlig dit die finansiële druk voor die Nartjiefees.   
Januarie: Kondensmelk, tamatiesous, blatjang  
Februarie:  Jellie, appelkooskonfyt, asyn 
Maart :  Koekmeel                                                                             Baie dankie!                                      
 

 

Basaar 2012 

 

Soos lidmate van vervloë dae, beplan ons 
DV op 24 en 25 Maart 2012 vir die naweek 
by die kerk ‘n saamtrek vir ‘n tradisionele 
nagmaal- en basaarnaweek – met tente, 
karavane, die lot! 
Saterdag gaan ons die dag met 
tradisionele speletjies soos juksei, 
sakresies, eier-en-lepel, driebeen-resies, 
en nog baie meer, geniet.  

Deur die dag sal daar musiek wees 
(hoofsaaklik lekker boeremusiek) en 
allerlei tradisionele eetgoed sal aangebied 
word. 

Die moontlikheid 
bestaan dat die 
aand met ‘n lekker 
boere-opskop op 
die feesterrein 
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afgesluit gaan word.  
 

 
Sondag vierSondag vierSondag vierSondag vier ons dan almal saam Nagmaal met ‘n heerlike ete na 
die diens.                    Hou solankHou solankHou solankHou solank die datum 24-25 Maart 2012 oop.  
Enige wenke vir hierdie basaarnaweek is baie welkom.  







Almal wat gewonder het waarom Otto deesdae so breed glimlag, 
weet nou hoekom! Otto en Yolanda, baie geluk met die goeie nuus!  
‘n Baba is altyd ‘n kosbare geskenk in ‘n gesin.  Otto en Yolanda 
het die goeie nuus as volg aan ons  oorgedra:   
 

 
Uilvoël 

 

 

Loeriegemeente se stoute dominee het vir Adré ‘n 
heerlike verrassing gehad toe die “pakkie” wat vir 
haar afgelewer sou word, al die tyd twee 
kleinkinders was wat vir Oupa en Ouma kom kuier 
het!  Ouma was baie verras en het die twee heerlik 
bederf.

Uilvoël verneem ook dat Adré nie kan wag om ook ‘n beurt op die nuwe 
grassnyer te kry nie, maar ds Jasper spring haar telkens voor.          

Arme Christa  het glo vreeslik probleme met haar nuwe Blackberry gehad.  
Jammer die meisiekinders is nie naby om haar te help nie.  Uilvoël het John altyd 
oor sy rekenaarvermoë bewonder; totdat hy uitgevind het dat Ann eintlik die slim 
een met ‘n rekenaar is!       

Uilvoël neem met simpatie kennis van die vreeslike geraas wat Christa en 
Helgard dikwels vanaf Wacky Woods  moet verduur.  Ongelukkig het Uilvoël nie 
raad nie, behalwe ‘n skerp snoeiskêr wat dalk elektriese koorde kan saboteer. 
Uilvoël het altyd gewonder hoekom Otto sy kollektegeld in allerhande vorms 
vou voordat hy dit in die kollektebordjie gooi.  Nou weet hy; hy oefen nog die 
hele tyd om babadoeke te vou.    
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Uilvoël wens ons nuwe lidmaat, Lafras Moolman, van harte geluk met sy 
verlowing.  Lyk vir hom of Lafras nie gras onder sy voete laat groei nie!  Pa 
Fonnie en Ma Lona lyk ook baie in hul skik met hul toekomstige skoondogter! 
Uilvoël verneem dat ‘n bedrywige jaar vir Loeriegemeente voorlê.  Terwyl 
Marissa en Amanda nou so bedrywig op die atletiekbaan is, is dit dalk ‘n goeie 
idee dat hulle fiksheidklasse vir die gemeente aanbied. 
Catherina bied rugmaserings aan vir lidmate wat dit benodig.  Sy bied dit 
sommer tydens die eredienste aan.  Lidmate kan net voor haar op die galery gaan 
sit en dit word gratis gedoen. 
Annelize is baie bly dat Ulrich nou ontslae van die niersteen is.  Het die dokter 
langer gewag om dit te “skiet”, het sy sommer self ingetree.  Sy het mos ‘n 
vuurwapenlisensie ….. 

            
 
 

 
Uilvoël kan nou onthul dat hy toe die 
leraarspos twee jaar gelede adverteer 
is, self deur middel van die Valke  
navrae oor al die aansoekers gedoen 
het.  Toe hy egter hierdie foto saam 
met die aansoek sien, het hy die 
aanstelling dadelik goedgekeur. 
 
 
 
Uilvoëlgroete tot volgende jaar 
Uilvoël 

Resep:  Uilvoël verneem dat dit nie vir die sangers is dat die 
mense Nartjiefees toe kom nie, maar vir Catherina se lekkerste 
pannekoek in die land.  Dié loflied kom van ‘n ander baas-
pannekoekbakster van formaat.  Sy WEET hoe ‘n pannekoek moet 
smaak en hoe lekker warm hy bedien moet word.  
Catherina is nie suinig met die top-pannekoekresep nie.  Hier is dit: 
 

Gewone mate             Groot maat  
4 koppies meel           2,5 meel 
6 koppies water         6 liter water  

6 eiers                           
24 eiers 
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1 koppie olie               750 ml olie 
1 teelepel sout.          40 ml sout 
 

 
Klits die eiers goed en voeg die droë bestanddele om die beurt met 
die olie en watermengsel by. 
Laat dit ‘n ruk staan voor die pannekoek gebak word.  

 

 
 
 
 
 

Nog net ‘n paar weke en 2011 is iets van die verlede.  Maar wat hou 2012 vir 
ons elkeen in?  Sien ons opgewonde en met mooi verwagtinge daarna uit of 

sien ons net die negatiewe dinge om ons raak?   
Lees gerus verder: 

 

    

Baie dankie aan elkeen wat by die Kersspel betrokke was Baie dankie aan elkeen wat by die Kersspel betrokke was Baie dankie aan elkeen wat by die Kersspel betrokke was Baie dankie aan elkeen wat by die Kersspel betrokke was 
en hulp verleen het.  Aan al die deelnemersen hulp verleen het.  Aan al die deelnemersen hulp verleen het.  Aan al die deelnemersen hulp verleen het.  Aan al die deelnemers    ----    baie dankiebaie dankiebaie dankiebaie dankie    ----    
didididie Kersspel was pragtig.e Kersspel was pragtig.e Kersspel was pragtig.e Kersspel was pragtig.                    
    

    
    
    



 17

 

MaMaMaMag Kersfeesg Kersfeesg Kersfeesg Kersfees    
vir u ‘n warevir u ‘n warevir u ‘n warevir u ‘n ware    

Christusfees wees Christusfees wees Christusfees wees Christusfees wees ––––    
Vol liefde,Vol liefde,Vol liefde,Vol liefde,    vrede en blydskap!vrede en blydskap!vrede en blydskap!vrede en blydskap!    

    
    
    
    
    
    
    


