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Het jy dalk enige idees of voorstelle vir ons 

jaarprogram in 2018? 
 

Gesels asseblief met die 

Vrouediensbestuur, sodat 

ons jou idees kan insluit 

vir 2018 se 

jaarbeplanning. 

Redaksioneel 

Hierdie Lente-uitgawe van die Vroueblad is 

saamgestel deur:  

Sonja Jansen en Inge Maritz  

Baie dankie vir elkeen se bydrae.  Lees en Geniet! 

VROUEHARTE... 
Vroueharte verstaan mekaar, daarom ondersteun 
hul mekaar.   
Hul is altyd daar vir mekaar en dra mekaar.   
Vroueharte maak moeilike tye hanteerbaar,  
lekker tye heerlik en die lewe soveel makliker en 
aangenaam! 



 Liewe Vriendin!!! 

Baie dankie vir jou maandelikse 

finansiële bydrae aan die 

Vrouediens van NG Heuwelkruin. 
 

 

Het jy geweet dat jy as vrouelidmaat van die NG Kerk 

outomaties lid is van ons gemeente se Vrouediens?  Ons 

het elke vrouelidmaat se insette en deelname nodig sodat 

ons Vrouediens kan bly voortbestaan in Heuwelkruin-

gemeente!  Die Vrouediens  vul ‘n ongelooflike belangrike 

rol  rondom gemeente-aksies.  Ons wil jou dus graag nooi 

om volstoom in te skakel.  Kom gesels saam tydens die 

Vrouelidmatevergaderings wat 2 keer in ‘n jaar geskied!   
 

Indien jy graag ‘n maandelikse finansiële bydrae aan die 

Vrouediens wil maak, hiermee die bankbesonderhede: 
 

Elektroniese inbetalings: 

NG Gemeente Heuwelkruin, ABSA, rek nr. 470 583 266, 
takkode 632005 (Verwysing: Vrouediens) 

OF  

Dankofferkoevertjies: 

Spesifiseer asb die bedrag  wat aan die Vrouediens gaan op 
die koevertjie . 



Tsumkwe uitreik 2017    
 

Ek het al baie gewonder hoe ek moet begin vertel van hierdie 
klein plekkie, wat op die oog af dalk nie na veel lyk nie, maar as jy 
eers een maal daar was, dit jou hart steel. Dis soos Ds Mauritz sê, 
elke keer as jy Tsumkwe los, bly daar ‘n stukkie van jou hart 
agter. Kom ek probeer ‘n prentjie skets... 

Dit is drie dae se ry van waar ons wegry van Bloemfontein tot 
waar ons eindelik op Tsumkwe se werf stilhou. Die ervaring begin 
reeds as jy in ‘n voertuig klim die eerste dag. Dit is ‘n belewenis 
om te sien hoe die wêreld om jou verander, hoe die plat Vrystaat, 
stadig aan meer bossies en bome word, tot by die dorre vlaktes 
voor Keetmanshoop en eindelik tot waar die groot 
Kremetartbome begin kop uit steek oor die horison.    



Tsumkwe self is ‘n klein dorpie 279km vanaf Grootfontein wat jy 
bereik met ‘n grondpad wat meer deur die olifante gebruik 
word as deur die mense. Van die begin af slaan die 
onaangeraakte natuurskoon jou asem weg. Waar die wilde diere 
nog meer as mense is en vrylik rondloop waar hulle wil. Al die 
boksoorte floreer daar, al die roofdiere van groot na klein en 
natuurlik die grootste van almal, ongeveer 4000 olifante.  

Maar vir my is die natuur ‘n bysaak, want die klein vuil gesiggie- 
en taai handjie boesmankindertjies het my hart gesteel. Ek wou 
die tweespoor olifant betrapte paadjie deur die bos oppad na 
hul blyplek, verby wens sodat ek tyd met hulle kon spandeer. 
Soos wat mens nader kom aan hulle, begin hulle al mekaar roep 
en opgewonde sing, want hulle kan nie wag om ons te sien nie.  
Hulle stroom van alle rigtings na ons toe, hulle gesiggies so bly 
om ‘n ander mens te sien en hul ore honger vir ons boodskap.  

 So in die natuur met geen gedreun van die Westerse-wêreld 
nie, kom die boesmangemeentetjie saam voor ons nederige 
groepie van Bloemfontein en ons drie bekwame Boesman 
dominees. Ons sing eers saam en loof die Here met hande 
geklap, drukkies gee en lekkergoed uitdeel.  

Ons tema vir die uitreik was “Om die vuur.” Dan neem Petrus en 
Maria, die twee poppekas storievertellers plek in op hul 
kampstoeltjies en begin die storie van die dag vertel terwyl die 
res van die groepie die toneeltjie 
uitbeeld “om die vuur”.   

Die boesmantjies se aandag is totaal 
toegespits op die toneel, nie eers die 
bees wat in die agtergrond iemand se 
klere van die draad af steel, word 
opgemerk nie.  
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Hoe wonderlik is dit dan ook nie om te hoor hulle onthou nog vir 
Saggeus wat so kort is of die man wie Jesus gesond gemaak het 
op die Sabbatdag nie! Die beste oomblik bly vir my om saam 
met die kindertjies in hulle kringetjie te gaan sit en met hulle te 
gesels. Party stories is nog bietjie geroes vir hulle, want op die 
vraag: “Wie is Jesus?”,  was die antwoord dat hy ‘n wit man is 
wat van Windhoek af kom! Maar van Jesus se liefde is hulle 
seker, hulle ogies blink as ons dit vir hulle vertel. Mens voel 
skoon aardig om die een groep te los omdat jy die volgende 
moet gaan besoek, want die rukkie wat ons met hul kon 
spandeer, het hulle ons heeltemal welkom laat voel.  

Ons middagete was ‘n piekniek onder die boom elke dag, die 
saligheid is onvervangbaar! Met die rit terug kamp toe het oom 
Hendrik ons van die omgewing geleer, bv. bome se name en wat 
die boesmans als uit die veld kry om te eet. Dit bly ‘n belewenis! 
Aandete was ‘n fees, ons kom moeg en honger terug, maar die 
kos wat tannie Jeanet al heeldag aan kook is, is heerlik verby! 
Daarna is dit Bybelstudie om die vuur en die uitruil van die dag 
se stories, dis wonderlik om te hoor wat die Here oor elkeen se 
pad laat kom het en wat elkeen beleef het! Elke dag in Tsumkwe 
eindig af op ‘n goeie noot en ons gaan slaap met gelukkige harte 
in ons tentjies. 

Ek raai Tsumkwe aan vir enige iemand, my storie is net ‘n 
druppel in die emmer van wat Tsumkwe is en vir mens kan 
beteken. Gryp die kans aan en laat toe dat ‘n plekkie tussen niks 
en nêrens jou nader aan die Here bring.            

              Ingestuur deur Lunette Visser (Teologie student) 



EK IS GELUKKIG! 
 

Het jy geweet dat ware geluk die meeste mense 

ontwyk?  Om die waarheid te sê, meer mense ly 

vandag aan depressie as ooit tevore. 
 

Ons onvermoë om gelukkig te wees, is besig om ons siek te maak!  

Hoekom is meer mense nie gelukkig nie? 
 

Geluk is elke mens se verantwoordelikheid.  Dit is hoekom dit so 

moeilik is om gelukkig te wees, want ons wag heeltyd vir ander mense 

en beter omstandighede om ons gelukkiger te maak!  Geluk lê binne 

jou, en jy gaan lank soek as jy dit op ander plekke soek. 
 

Albert Einstein het gesê daar is twee maniere om te leef—aan die een 

kant asof niks ‘n wonderwerk is nie, of aan die ander kant asof alles ‘n 

wonderwerk is.  Het jy al gaan sit en dink wat is al die wonderwerke 

om jou (sonsopkoms, ‘n kind se lag, wind deur jou hare...), dís alles 

bronne van geluk.  
 

Om geluk te ervaar, moet jy ‘n passie daarvoor hê.  Die bekende 

beeldhouer Michelangelo het gesê: “Dit gaan net goed met my as ek 

‘n beitel in my hand het.”  Geluk moet die beitel word waarmee jy 

vorm aan jou lewe en jou optrede gee.  En onthou: As ‘n mens regtig 

‘n passie vir iets het, spandeer ‘n mens baie tyd daaraan! 
 

Dis nogal moeilik om ongelukkig te bly as jy 

gedurig aan redes dink hoekom jy dankbaar kan 

wees!  Begin sommer vandag jou lys opstel 

waarom jy dankbaar is ... en wie weet ... kyk 

waarheen hardloop jou geluksmeter dan!!!    



Heuwelkruin vier Lentedag op ‘n 

feestelike manier!!!! 
Douvoordag het ons begin 
ballonne opblaas in die 
Jeugkamer!!  ‘n Volle 400!! 

Na Formelediens en weer na 
Kruiskerk, het almal bymekaar-
gekom by die kruis voor die 
kerk....en toe Dr Charles sê: laat 
los, toe laat los almal!!! 

Stemme van vreugde en 
verbasing het saam met die 
ballonne opgegaan:  dit was ‘n 
ongelooflike pragtige prentjie. 

Om ballonne op die wyse los te 
laat, is nie ‘n maklike taak nie.   

Terwyl almal opgewonde ballonne klou en die pragtige blou lug 
bewonder, het Cobus vir Burgerlugvaart gebel, met ons vlugplan 
in die hand.  Na amptelike goedkeuring van hulle ontvang is, mag 
ons natuurlik eers die balonne loslaat.  Sodoende word verhoed 
dat daar geen vliegongeluk plaasvind a.g.v. ballonne nie. 

Dankie aan almal wat so wonderlik saamgewerk het aan hierdie 
droom van die jongklomp van Christ@Work. 

 Dieter en sy span wat 07:00 aangemeld het in die Jeugkamer. 

 Cobus, my man, wat reggestaan het met die vlugplan. 

 C@W wat ballonne kom uitdeel het. 

 Die drie maatjies, Germari, Reynhardt en Rosslyn wat lente-
boodskappies kom oordra het aan die gemeente. 

 

Dankie Here, vir ‘n perfekte blou-lug-dag!!!           Elna van der Walt 



ELNA VAN DER WALT 

BALLETSKOOL 

Lukas Steynweg 1 , Heuwelsig, Bloemfontein, 9301 

Sel:  0824625507 

E-adres:  elnaballet@mweb.co.za 

 

• BALLET:  Cecchetti ballet, volgens die       klas-
sieke styl.  Eksamen en teaterklasse.  Bied die 
basis vir ‘n mooi houding en selfvertroue. 

 

• BALLET:  Indien dit nog altyd jou droom was 
om te dans, sluit aan by ons balletklas vir dames. 

 

• CALLANETIX:  Lae-impak-oefeninge vir dames.    
Werk uitstekend saam met ‘n gebalanseerde 
dieet. 

 

• DANS-BENODIGHEDE:  Kom besoek ons kantoor vir 
dansbenodighede, teen die beste pryse ooit!!!! 

 

•  DVD-PRODUKSIES:  DVD-
produksies van jou funksie 
teen hoogstaande kwaliteit. 

 

 KONTAK ONS BY 

0824625507 OF elnaballet@mweb.co.za 

mailto:elnaballet@mweb.co.za


GETUIENIS SEMINAAR 18-19 AUGUSTUS 2017 

’n Belewenis van die Getuienisseminaar soos ervaar 

deur Annie Senekal... 

Daar was ses getuies wat elkeen sy eie lewensverhaal vertel het en 

almal wat die seminaar bygewoon het, het ‘n geleentheid gekry om 

elkeen se storie te hoor. 

 

Tydens die getuies se vertellings het emosies baie sterk na vore 

gekom. Daar was emosies van verwerping, hartseer, ontnugtering, 

moedeloosheid hopeloosheid, verlorenheid, eensaamheid, bitterheid 

en waardeloosheid. 

 

Tydens die getuies se vertellings kon ek hulle worsteling met God 

hoor—vrae soos: Waarom ek? Waar is God? Hoekom gebeur hierdie 



dinge met my?  Maar dan kom vanuit die worsteling die perspektief en 

hoor ek hoe elkeen op sy eie manier die Here se hand in hulle lewens 

sien. 

 

Almal se lewens het nie skielik totaal verander nie—vir party was daar 

groter verandering/ ingryping van God.  Een getuie het blind geword, 

‘n ander een het sy geheue verloor, maar weer gedeeltelik teruggekry, 

‘n alkoholis het gerehabiliteer,  ‘n lou Christen het ‘n aktiewe Christen 

geword—alles het nie noodwendig beter geword nie, maar hulle het 

geleer om hulle situasies beter te aanvaar—om dit wat met hulle 

gebeur het anders te sien en weer sin in hulle lewe gekry wat vir hulle 

en ook vir my weer moed gegee het. 

 

Elkeen van ons het ook ‘n storie en ‘n verhaal om te vertel. Met elkeen 

van ons het daar  goed gebeur wat vir ons moeilik was, of miskien 

waaroor ons skaam is. As ons mooi terugkyk daarna, sal ons ons 

emosies herken en ook die hand van die Here daarin sien. Ons praat 

net nie altyd daaroor nie.  



Wanneer mens daaroor praat, bring dit verligting, ook omdat ons dan 

uiting gee aan ons emosies en perspektief kry en die hand van die Here 

raaksien. Daardeur kan ons vir ander, wat dalk  soortgelyke moeilike 

omstandighede beleef, moed gee.  
 

Ons hoef nie te wag vir ‘n spesifieke geleentheid soos ‘n seminaar of ‘n 

Bybelstudiebyeenkoms nie. As die Here ons in moeilike, maar ook 

goeie omstandighede gehelp het, moet ons dit vir ander vertel. Dit 

behoort  eintlik uit te borrel!  
 

Ek was by die “Ek lief die Vrystaat”-fees en Juanita du Plessis het 

toestemming vir die gehoor gevra om ‘n Christen-liedjie te sing. Ons 

moenie verskoning vra of toestemming vra om te vertel dat die Here 

vir ons goed is nie. 
 

Dit is ook nie nodig dat vreeslike rampsoedige goed met ons moet 

gebeur voordat ons vir die Here getuig nie. As ons opstaan elke oggend 

en gesondheid en krag het om die dag aan te pak is dit al genoeg rede 

om te getuig, want ook dít is genade. 
 

Deur te getuig, kan ons ander help om met die hand van die Here die 

wêreld ‘n beter plek vir almal te maak.  Woorde alleen is ook nie altyd 

genoeg nie—of soms is dit nie nodig om te praat nie. Dade is partykeer 

belangriker as woorde. 
 

Van die getuies het sommer oorgeborrel—hulle is vrolik en positief 

ingestel teenoor die lewe. Net hulle houding kan mens al inspireer om 

ook te getuig. Ons hoef nie ‘n goeie ‘prater’ te wees nie. Moses het 

gesê hy kan nie praat nie, maar die Gees van God binne in jou help jou 

om te getuig—as jy werklik glo en wil. 
 

Die manier waarop ons lewe kan ook getuienis wees van die lig van die 

Here in ons lewens.  As ons positief en met passie leef, te midde van 

moeilike omstandighede, kan ons ook ander na die Here toe lei—ons 

kan hulle help om God in hulle lewe te bring, sodat hulle moed kan hê 

om die lewe te leef.  



 

Om ‘n vrou te wees... 
 

Jy verdien iemand wat vir jou kyk en dink jy is 

die toonbeeld van perfeksie. 

 

Maak dit jou prioriteit om van binne mooier te 

wees as van buite. 

 

Vrouwees is om elke dag te leef, lag en lief te hê.   

Vrouwees ... is baie meer werd as die duurste 

juwele. 

 

‘n Mooi vrou is soos gras: dit groei altyd weer uit 

as mense dit vertrap. 

 

‘n Sterk vrou gebruik die twyfel van ander as ‘n 

dryfveer om suksesvol te wees.  Ware skoonheid 

word in ‘n vrou se siel weerspieël.  Wees meer as 

die gewone, koester die geskenk van vrouwees en 

moet dit nie goedkoop maak nie.   

 

Jou waarde as vrou word nie 

gemeet aan die mates van jou 

heupe nie, maar aan die diepte 

van jou hart.  Mag jy vir geen 

rede jou kop laat sak behalwe om 

jou oulike mooi skoene te 

bewonder nie. 



SOP EN BROODJIE KUIER VAN BLOK D-G   

BY TANT SAN SE KOMBUIS  

Gedurende Juniemaand het 

die gemeentelede van Blok   

D-G by die inwoners van 

Tant San se Kombuis gaan 

kuier om saam heerlike sop 

en broodjies te geniet.   Die 

Barmhartigheidskommissie 

het vir elke inwoner ‘n 

kombers gekoop vir die koue 

winter wat voorgelê het.  

Die gemeentelede van ons 

Blok het weer geld ingesamel en vir elke inwoner ook ‘n 

sjokolade gekoop.  Chrisna van Wyk het ook baie moeite 

gedoen deur elkeen se kombers en sjokolade in ‘n pragtige 

geskenksak (deur die gemeente voorsien) te verpak. 

Ons het saam met die inwoners om die tafels gekuier en 

heerlik saam met hulle sop en broodjies geniet.  Elkeen van 

hulle was baie dankbaar, want dit het hul baie spesiaal laat 

voel.  

Ons volgende kuier saam met hulle sal DV in November 2017 

wees met ‘n heerlike koek en tee partytjie.  

Linda Beckmann 



 



  Lalique se Babatee 
Vir maande het die dames van 
Heuwelkruin alles baie geheim 
gehou!!!  Stil-stil is daar reggemaak 
vir die dag wat hulle Lalique wou 
verras met ‘n babatee. 

Sondae is plakkate opgesit en is die 
gemeente-minuut gebruik om dit te 
adverteer. Maandagoggende 

wanneer Lalique kom werk het, is alles weer verwyder.  

En so is sy toe voorwaar lekker uitgevang.... 

Selfs haar liewe man, Attie, speel saam en sorg dat hulle die Saterdag 
oop het en geen ander afsprake het nie. 

Ek bel vir Lalique en sê: “ Hier is moeilikheid by die kerk, kan sy my asb 
gou kom help.” 

Lalique wil nog vra, wat is fout, toe sê ek al:  “Ek vertel jou wanneer jy 
hier is …. Kom net gou asb.” 

Die liewe Attie ry toe sowaar die agterste pad om, en so ry hy by die 
klomp motors wat netjies agter die kerk weggesteek is verby. 

Lalique klim uit die motor en sê:  “Elna, weet jy wat by die kerk aan die 
gang is, met al die motors?” 

“Lalique, ek het nie ‘n idee, maar kom kyk net gou hier in die kapel ….” 

Groot was haar verbasing om al die ‘pienk tannies’ te sien. 

Ons maak haar sit en sê daar is nog ‘n verrassing:  Cupcake, ons kerk se 
pop, kom te voorskyn.  Sy wil weet of dit dan nou nie lekker sou gewees 
het as Lalique se mamma en skoon-mamma ook hier kon wees nie. 

Toe Lalique se mamma en skoon-mamma verskyn van agter die popkas 
uit, het Lalique so lekker gehuil!!!  Sy het al die ander tannies net daar 
aangesteek. 

Toe almal se trane afgevee is, kon die pret begin. 
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Die dames het heerlik saamgekuier, gelag en geeët!!! 

Dankie aan elkeen wat ‘n bydrae gelewer het om die dag op te vrolik: 
Elrine vir die versier van die kapel, Hettie en Louisa (mamma en skoon
-mamma) wat al die pad van Hartswater gery het om dit ekstra 
spesiaal te maak, elkeen wat eetgoed gemaak het, elkeen wat ‘n 
geskenkie gegee het, elkeen wat daar was, elkeen wat iets gestuur 
het al kon hul nie bywoon nie, elkeen wat help opruim het en 
skottelgoed gewas het. 

Elna van der Walt 

Op 1 September 2017 maak klein Lua haar verskyning.  Ag 

moeder...is sy nie te fraai nie!  Kleine Lua weeg ‘n volle 

2,9kg met geboorte en is 52cm lank.  Maar Lua was nie die 

enigste hoogtepunt van die dag nie.  Ook het Attie se 

broer pappa geword.  2 Bondeltjies vreugde ryker in een 

familie.  Hoe geseënd is hul nie!!!  



Vrouediens se Uitreik na Athalia-huise 
 

Die Vrouediensbestuur het vanjaar besluit om in plaas van die 

tradisionele vrouegeleentheid in September te hou met ‘n spreker wat 

ons dames toespreek, ons graag eerder hierdie jaar wil uitreik na daar 

waar nood is.  Ons vrouelidmate is gewoonlik meer as bereid om ‘n 

kaartjie te koop vir so ‘n vrouegeleentheid ... waarom nie eerder 

vanjaar daardie “toegangsgeld” gebruik om behoeftiges te help in hul 

nood nie? 
 

Na ‘n besoek by Ans Coetzee, bestuurder van die Athalia-huise, het ons 

die nodige inligting gekry wat ons as geskenk vir elk van die ±232 

Athalia-inwoners (waarvan 11 kinders is), kan gee en het ons begin met 

ons groot insameling vir hierdie projek in ons gemeente.   
 

Leë koffieblikke is bymekaar gemaak  wat dan weer deur ons gemeente 

se vroue versier is met mooi geskenkpapier/verf.  Hierdie blikke het 

dan as geskenkhouer gedien waarin al die items gepak word wat ons vir 

elkeen gee.  Om 232 groot leë koffieblikke in te kry was ‘n uitdaging 

opsigself, want die nuwe neiging deesdae is mos koffiemasjiene!  Groot 

was die verbasing toe ons ‘n totaal van 153 koffie-blikke inkry binne 3 

weke!!!  Vir die oorblywende getal wat ons gekort het, is daar 

geskenksakkies aangekoop. 



 

Daar was meer as gewillige 

hande in die gemeente om 

te help met die versier van 

die leë koffieblikke. So vinnig 

as wat die blikke ingekom 

het, het dames dit by die 

kerkkantoor gaan afhaal om 

te versier. So byvoorbeeld 

het dames van Aliquando 

bymekaar gekom en ook 

help versier.   
 

Nog ‘n groep vroue het 

Woensdae na afloop van hul 

Bybelstudiebyeenkoms  

gehelp met die blikversiering 

en ook om lekkergoed-

pakkies op te maak.  Die 

dames het heerlik gesels so 

tussen die werk deur en 

vinnig is die werk gedoen. 
 

Vrydagmiddag 8 September was dit omtrent ‘n groot pakkery in die Kerk 

se Jeugkamer.  Blikke, koekies, tandeborsels en –pasta, waslappies,  

skeermesse, lekkergoedpakkies, Zambuksalf, handeroombotteltjies, 

droë vrugte pakkies en nog soveel meer was orals te siene en moes 

gepak word vir die groot uitreik die volgende dag.  Die hande was daar 

en die werk is vinnig afgehandel.   
 

Saterdagoggend 9 September is die gemeentedames wat saam gegaan 

het na Athalia toe vir die groot uitdeel en kuier, in 2 groepe verdeel en 

die sakke met geskenkblikke- en sakkies in die voertuie gelaai.   



Daar is 14 Athalia-huise in Bloemfontein met name Dankbaar, Omgee, 

Blykdskap, Liefde, Harmonie, Genade, Vreugde, Vrede, Nederig, Hoop, 

Dankbaar, Geluk, Rustig en Geloof.  Wat ‘n wonderlike ervaring was dit 

nie om die blydskap en waardering van elke liewe persoon te sien 

wanneer hy/sy hul geskenk vanaf Heuwelkruin ontvang het.  Die 

dankbaarheid wat ons by hierdie mense raakgesien het kan nie in 

woorde beskryf word nie en het ons gemeentevroue elkeen diep geraak.   
 

Dit was moeilik om totsiens te sê aan een groep sodat ons kon 

aanbeweeg na ‘n volgende Athalia-huis om geskenke uit te deel. ‘n 

Oomie wou weet of ons dalk weer die volgende dag gaan kom kuier. Ek 

het toe besef dat dit veel meer oor die kuier gegaan het as die geskenk.   
 

Ek dink diep en lank nadat ons by elke huis wegry en besef opnuut dat 

dit vir hierdie mense nie saak maak waar jy vandaan kom of wat jy 

voorheen gedoen het nie.  Vir hierdie mense is daar hoop wanneer hul ‘n 

besoek ontvang van vreemdes en weet dat hul nie vergete is in die 

gemeenskap nie.  Hiér maak dit baie saak om vir mekaar om te gee, lief 

te wees, dankbaar te wees vir dit wat vandag op jou bord is en dit met 

vreugde te geniet.  En ek besef net weer hoe treffend die huisname is, 

want dit is presies wat ons by elk van hierdie huise ervaar het tydens ons 

besoek. 
 

Hierdie is ons mense ... ons mense wat swaarkry, wat dit nie maklik het 

nie.  Hierdie is mense wat ook eens jonk was en drome gehad het van ‘n 

goeie werk met baie geld.  Vandag is iets soos kitskoffie vir hul ‘n luukse 

item en waardeer ek die voorreg om Nescafé te drink net soveel meer.  

Verseker is elke Heuwelkruinvrou daar weg met baie dankbaarheid in hul 

hart vir die groot GENADE wat ons daagliks ontvang van ons Vader. Wat 

‘n voorreg was dit nie om vir iemand ‘n oomblik se vreugde te kon bring.  

Hierdie was verseker ‘n besondere genotvolle en verrykende geleentheid 

vir elkeen wat deel gehad het daaraan.            Sonja Jansen 



Dankie Here dat U ons seën,  

sodat ons weer tot seën kan wees vir ander! 



EK IS ‘n INSPIRASIE...... 
 

Op Sondag 6 Augustus het Chantell Hewitt ons Gr 7 tot Gr 10 

katkisante kom besoek. 

Ek het vir Chantell ontmoet as jong dogtertjie in Graad 2.  My eerste 

reaksie was: Die arme kind.   

Verlede jaar lees ek in die Huisgenoot van Chantell met die siekte 

Olifantsindroom.  En ek kan nie glo hoe ‘n pragtige jong dame sy 

geword het nie.   

Deur middel van facebook maak ek weer kontak met haar, en sy kom 

besoek Christ@Work.  En so het ek besluit dat ons Jeug by die 

Kategese haar defnitief ook moet hoor.  Sy lewer ‘n pragtige 

getuienis.  Sy is vandag 32 jaar oud en is ‘n gekwalifiseerde dans-

juffrou.  Sy vertel my dat sy werk aan haar Eksaminators-eksamen 

tans.  Die nuutste doelwit wat sy vir haarself gestel het. 

 Wat is “Olifant-siekte?”.  Volgens Chantell kry mens twee soorte.  Een 

toon tekens aan die buitekant van jou liggaam van ‘n olifant.  Hierdie 

mense het gewoonlik dik bene, met ‘n skibberige laag vel.  Chantell het 

die ander soort:  wat meer in jou gesig voorkom.  Haar kop is vol 

gewasse wat al hoe meer word.  Hierdie gewasse druk naderhand na 

buite.  Die mees opvallendste is, haar een oog wat al heeltemal toe 

geswel is, en voorwaar net soos ‘n olifant sin lyk. 

 Chantell se getuienis het soveel lesse bevat, dat dit amper onmoontlik 

is om alles te onthou.  Sy praat gemaklik en ek haal haar liewer direk 



aan: 

 ‘Ek hoop nie julle het te groot geskrik toe julle my sien nie.  Ek is maar 

net ‘n mens soos almal van julle.’ 

‘Toe ek gebore is het my Mamma net so groot geskrik, en die dokters 

het vir haar gesê dat my ogie net teen een van haar ribbes gedruk 

het.  Op 3 maande was die oog nogsteeds nie reg, en is ek met 

Olifantsiekte gediagnoseer.  ‘n Groot skok vir my ouers.’ 

‘Op die ouderdom van 3 het ek by die soveelste besoek, die dokter in 

die gesig geskop …. Die dokter het vir my Ma gese om my op te hou 

oppiep.  Hy het gese dat sy my moet dissiplineer en grootmaak soos ‘n 

normale kind.’ 

‘My ma het opgehou om my jammer te kry, en my geleer om my 

bokshandskoene aan te trek en voluit te lewe.’   

‘Die wereld is ‘n gemene plek vir ‘n kind.  Ek het baie swaar gehad en is 

baie geterg.’  

‘Maak nie saak hoeveel keer jy teen die grond geslaan word nie, jy moet 

elke keer weer opstaan.’ 

‘Het julle geweet dat die persoon wat sê:  ek kan, en die persoon wat 

sê:  ek kan nie … albei reg is.  Dit wat jy sê, dit is wat jy gaan doen.” 

‘As tiener het ek geestelik rebels geraak.  Mense het my laat dink dat ek 

God se swartskaap is.  Daar is letterlik niks wat vir my toestand gedoen 

kan word nie.  Ek het verraai gevoel en wou God haat.’ 

 



‘In Matriek is ek na ‘n CSV-kamp.  Op daardie kamp het EK MYSELF 

VOLKOME AANVAAR.  Ek het teruggekom en is gekies as CSV-

voorsitter.  Ek is gekies op die leerlingraad.  Ek het besluit, ek gaan 

ophou om myself jammer te kry.’ 

‘In 2015 het ek ‘n groot terugslag beleef.  My oog wat toegeswel is, 

het ontsteek.  So erg dat die bloed naderhand by my oog uitgeloop 

het.  ‘n Breinoperasie is oorweeg, maar was te gevaarlik.  Dokters 

moes besluit of hulle die oog moes verwyder.  Op die ou end is dit ook 

nie gedoen.  Ek was verpletter.  Na my doktersbesoek het ek in my 

motor geklim en besluit hierdie is die einde van my lewenspad.  Ek kan 

nie verder voorveg met al die pyn en ongemak.  Ek het lank net gesit 

met my arms op die stuurwiel.  En later besluit om die motor aan te 

skakel.  Op daardie oomblik, het Joe Niemand kliphard op die radio 

gesing:  EK SAL NIE BANG WEES NIE.  Ek het weereens my hand daar in 

die motor, in God se hand geplaas …. En dit is waarom ek vandag nog 

lewe.’ 

‘Moenie jou seerkry van die verlede saamdra …’ 

‘Mense is nie jou hindernis in die lewe, dis jyself …’ 

‘As daar een ry voetspore is, is dit omdat God jou dra …’ 

‘Vandag gebruik ek dit wat vir my gegee is, om jongmense geestelik te 
lei …’ 

‘Gee die stuurwiel vir die Here …’ 

 

‘EN LAASTENS:  EK MOET, EK WIL, EK SAL, EK KAN ….’ 

Dis my gebed dat elke katkisant van Heuwelkruin, hierdie boodskap 
saam met hulle sal dra. 

         Elna van der Walt 





 Patatwiele 
 

± 6 Patats (mediumgrootte)  (kook tot sag 
en maak fyn) 

1 rol “Puff Pastry” 
 

Smeer die fyngemaakte patats op die 
deeg, rol op en sny in wieletjies. 
 

Meng 1 koppie room met 1 koppie bruinsuiker en 1 teelepel vanielje.  
Pak ‘n laag van die wieletjies in ‘n gesmeerde bak, gooi die stroop oor 
en bak ongeveer 20-30 minute in die oond teen 190 grade. 
 

Maklik en heerlik! 

WONDERMENGSEL VIR SKOONMAAK 

Maak die volgende skoonmaakmengsel aan en jy sal NOOIT weer 

sonder dit wil wees nie!!! 

60ml Sunlight Liquid 

125ml Suurlemoensap 

250ml Wit Asyn 

300ml Water 

 

Meng bogenoemde saam  in ‘n spuitbotteltjie en gebruik OP ALLES 

WAT MOET SKOON KOM! 

Spuit in koue oond en los oornag tot die volgende oggend, vee af... 

Silwer skoon!  Was hiermee ook jou vensters, vloere,  en nog meer!   



 Warm Lemoenpoeding 

¾ koppie Meelblom 

1 Eier 

½ koppie Suiker 

1 eetlepel Appelkooskonfyt 

¼ koppie Botter (gesmelt) 

Sout 

½ koppie Melk 

½ teelepel Koeksoda 

½ teelepel Lemoenskil 

 

Metode: 

Klits die eier goed.  Voeg botter en suiker by die eier.  Klits weer goed.  

Roer konfyt en skil in.  Sif meel en sout in.  Meng melk met koeksoda en 

voeg by.  Klits goed.   Maak stroop aan, gooi in vuurvaste bak en skep 

lepelsvol deeg daarin.  Bak vir 15 minute teen 175 grade. 

 

Stroop :   

Kook die volgende saam totdat die suiker 

gesmelt is en gooi dan in vuurvaste bak: 

1 koppie Water 

1 koppie Suiker 

½ koppie Lemoensap 

1 hoogvol teelepel Botter 



 


