
   

 

 
 

Hier deel NG George-Bergsig Gemeente 

se lidmate waarmee hul besig gebly het 

in die Covid-19 pandemie se grendeltyd.  

Hul deel hul Grendel-talente en wys ons 

waarmee hul besig was in en om die            

huis, stokperdjies, resepte, projekte en 

kunswerke, beoefening van verskuilde 

talente en gawes!  

Kom kuier gerus saam met ons!  

Son en see 

Skryfwerk 

Sterrekyk 

Rekenaar 

Fotografie 

Sosiale media 

Vlieg 

Handig by              

die huis! 

Kom ry saam 

Oefen! 

Stap  

Lees 

Ons lidmate deel ook hul belewenis van 

God in hulle lewe en veral in die Grendeltyd. 

 Moet nie vergeet van ons Grendel-kos 

resepteboek nie.  

Kinderpret 

Konfytkook 

Roomys bederf! 

Kom ons bak! 

Probeer ‘n resep 

Breiwerk 

Naaldwerk 

Hekelwerk 

Tuinmaak is pret 

Pottebakkery  

Verf & skilder 

Handwerk & haarsny! 

Troeteldier liefde 

Daar was soveel 

humoristiese 

juwele op sosiale 

media. Ons het ’n 

paar hier ingesluit - 

AKTIVEER                              
jou lagspiere!  

1BAIE DANKIE   

Hoe sê mens dankie vir elkeen wat ‘n 

bydrae gelewer het tot ons suksesvolle 

vrystelling van ons eerste aanlyn Grendel-

bundel. By Bergsig doen ons dinge anders. 

Ons staan saam in tye wanneer dit nodig 

is. Ons skryf ons storie. Ons deel dit net so 

graag. Elkeen het sy eie swaarkry ervaar, 

maar steeds besluit om ‘n bydrae te lewer. 

Elkeen se storie is anders; elkeen se                 

ervaring is anders! Tog vorm dit ‘n               

publikasie waarop almal trots kan wees.                  

Ons dankbaarheid vir almal se klein bydrae 

beteken dat ons iets groot kan uitstuur en 

elke gemeentelid aanmoedig om vir die               

volgende uitgawe ‘n bydrae te lewer.                  

Baie dankie. Julle is ware staatmakers! 

KONTAK ONS:  

Facebook & YouTube: NG George Bergsig                                              

Webblad: www.george-bergsig.co.za    

kantoor@george-bergsig.co.za                     

Sel / WhatsApp: 079 136 8107  / 044 871 1338 

1 ste Uitgawe  

https://www.facebook.com/georgebergsig/
https://www.youtube.com/channel/UC5bMvzinooY_yzZs45YCGBw
https://george-bergsig.co.za/
mailto:kantoor@george-bergsig.co.za?subject=Navraag:
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Richardt vertel: Ek en Alida woon in Groenkloof 

Glen en is nou presies 1 jaar lidmate hier in die 

Bergsig gemeente. Voorheen lidmate van Skeer-

poort vir 20 jaar waartydens ons in Pecanwood, 

Hartbees-poortdam gewoon het. Ons het mekaar 

in 1969 in Pretoria ontmoet en is nou reeds 50 

jaar getroud. Ons twee het ‘n hele paar sakke 

sout saam opgeëet. Ons het 3 kinders waarvan 2 

getroud is. Die twee getroudes het saam 4                  

wonderlike kleinkinders. 

 

Ek was my lewe lank doenig in die IT industrie en 

Alida vir haar lewe lank in die korporatiewe       

finansieële sektor.  

Alida se stokperdjies: Naaldwerk, kook en geniet, 

eie kunswerke, lees en om vir my allerhande         

stories te vertel. My stokperdjies: Golf, vlieenier,   

bly op hoogte van tegnologie,baie geinterreseerd 

in Space en waar ons vandaan kom. 

1 –  Toe die Grendel periode aangekondig is het 

ek en my vrou saam ‘n baie groot skildery projek 

aangepak. In 

my lewe het 

ek nog nooit 

geskilder nie 

en vroulief  

Alida het ook 

nie baie 

ervaring nie. 

 Nieteen-                                                             

staande is 

die eind-

resultaat 

baie goed 

en word dit 

met trots 

in ons sit /

eetkamer 

uitgestal.  

 Die 2 Human’s van Groenkloof Glen 

Op 28 Mei het ons ons 50 jarige huweliks-

herdenking gevier. Alida sê dat dit die grootste 

mylpaal iswat bereik is tydens grendeltydperk! 

 

2 – Tydens 

grendel-

tydperk het 

Alida deel 

geword van 

die 35 dame 

span hier by 

Groenkloof 

om maskers 

vir George 

hospitaal te 

maak. Sy het ‘n noememenswaardige aantal 

maskers gemaak vir hierdie doel. 

 

3 – My eie 

stokperdjie 

is om te 

vlieg. Ek 

het egter 

lanklaas 

gevlieg 

maar het 

tydens die grendeltydperk die vlieg-simileerder 

weer uitgehaal en my vlieg werk opgeknap.  

Richardt Human  

‘n Paar fotos 

van ‘n vlug van 

my vanaf 

George na 

Kaapstad. 
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Irma is die raakvat dame wat die Bergsig 

Breiprojek koördineer. Sy is al sedert 2013 ‘n lid-

maat. Elke jaar word breiwerk ingesamel vir 

mense in nood. Verlede jaar is daar oor die 100 

musse en truitjies saam met ons Msinga uitreik 

gestuur. Vorige jare is breiwerk oa. uitgedeel by 

kleuterskole in 

Thembalethu      

en ook Kidstop 

- die bediening 

onder George 

se straat-

kinders.  

Irma het in die grendeltyd 53 truitjies en 20 

mussies vir die kinders van die Geelhoutboom 

gemeenskap gebrei.  

Sy benodig dringend vrolik gekleurde dubbel-

draad wol, asook breiers van items vir ons 

uitreik na Geelhoutboom. 

Die klein truitjies en mussies word versprei aan 

kinders in Geelhoutboom area - aan die voet van 

die Outeniqua berge. Sy daag die gemeente uit 

om ook vir mense in nood te brei. Gee asb die 

wol / items af by die kerkkantoor. Jy kan ook ‘n 

donasie vir wol per EFT na die Bergsig rekening 

maak, gebruik asb die verwysing BREIPROJEK.  

Bank besonderhede:         

NGK George-Bergsig,                

ABSA TJEK REK,                         

NO: 890 580 009,              

TAK: 632 005.                                

VERWYSING:                           

Van & Breiprojek.  

Irma de Wet 

Louise Steyn het die volgende ingestuur oor  

haar ma, Isabel Steyn , wat al 25 jaar ‘n lidmaat 

by Bergsig is. 

Isabel,‘n jong 85, gebruik tydens die Inperking 

haar iPad elke dag vir oa. speletjies, woorde 

bouprogramme, inkleur en legkaarte bou. 

Sy volg Nuus-

kanale, kyk ook 

YouTube en maak 

lekker kos met 

resepte wat sy 

daar kry.  

Wat ‘n wonderlike 

manier om mens 

se brein aktief en 

jonk te hou. 

Sy hou ook van 

tuinmaak.  

 

Isabel lees die Bulletin  

Isabel Steyn 

Dalene is al meer as 6 jaar ‘n lidmaat. Sy is ook           

betrokke by die geldtel bediening.  

Sy brei tans aan ‘n kombersie vir haar kleindog-

ter, Marlene en het nog 2/3 om klaar te maak.  

Dalene, 

ons kan 

nie wag 

om die 

eindproduk 

te sien nie! 

Dalene le Roux 
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‘n Storie deur Salome van Wyk 

DIE KROON OP GRENDELTYD! 

Dit is nog sterk skemer net voor dagbreek toe 

hulle by die Tolhuis stop. Aan die oorkant flikker 

‘n paar flitsligte uit teen George Piek. Die trail 

runners begin vroeg in die grendeltyd om hulle 

drie ure oefening in te kry. 

Agter die Tolhuis stap hulle skuins teen die 

helling af tot onder in die Malgasrivier. Die 

paadjie is styl en toegegroei. Elkeen het sy 

oomblik van gly, maar die valle is sag en bloot 

maar net ‘n sit en weer opstaan. Hulle huppel 

flink oor die klippe in die stroompie en aan die 

anderkant uit en op teen Cradockpas.  

Dit gee hulle ‘n historiese inspuiting. Wikipedia 

beskryf dit as die eerste pad oor die Outeniquas 

tot in die Langkloof oor Duiwelskop. “Watter 

kop is Duiwelskop?” wonder een. “Dit was ‘n 

ander pas nog moeiliker as hierdie een wat daar 

by Saasveld oor die berg gegaan het. Iewers  

anderkant Tierkop.” merk die Geskiedenis fundi 

onder hulle op. Sy ken die geskiedenis van 

George en as sy nie weet nie vind sy uit.                        

“Die pas wat ons nou opgaan, is gebou in 1816 

en vernoem na Goewerneur Sir John Cradock. 

Dit word ook genoem die Voortrekkerpad. Dit is 

gebruik deur Transportryers met Ossewaens, 

maar het ‘n reputasie gehad van ‘n uiterse 

moeilikheidsgraad, een van die slegste paaie  

van sy tyd, ‘n ontsaghebbende gevaarlike berg. 

Dit het eerder handel in die wiele gery as             

aangehelp.” 

Natuurlik het dit in onbruik verval, want in 1847 

word die Montagupas oor die Outeniquas 

voltooi, in 1913 die spoorweglyn en in 1951 die 

moderne Outeniquapas. Die Cradockpas         

verdwyn in vergetelheid.  

Maar tog nie. Langs die spoorlyn ongeveer 

driekwart op teen die Cradockskloofpas was 

daar ‘n Spoorweghuis. Wanneer is dit gebou en 

wanneer is dit afgebreek? Behalwe dat dit baie 

eensaam moes gewees het, is dit seker een van 

die beste uitsigte wat enige huis kon hê. Letterlik 

‘n huis in die berg. In die sewentigerjare van die 

vorige eeu het 

die Voortrek-

kerbeweging 

se laer van 

George die 

Voortrekkerpas 

weer oopgekap 

en klipstapels 

langs die pad 

opgerig.                

Van die begin 

van inperking 

het die drie gereeld gestap, padlangs winkels toe, 

maar dikwels met ‘n ompad om die kilometers in 

te kry. Meer as 200km in ‘n maand se tyd.        

Drie Stapmisdadigers. Dit het hulle nie tevrede 

gestel nie. Hulle wou berge toe. 

Met verslapping van die inperking is hulle                   

Montagupas op, Pepsipoele toe en uiteindelik     

tot bo op Tierkop. Vandag klim hulle Cradockpas 

onwettig, want dit is verder as die 5km radius en 

sal langer neem as die drie ure van fase 4 van 

inperking. 

Bokant Malgas klim die paadjie lekker geleidelik. 

Dit word ligter en oorkant die kloof sien hulle die 

fietse wat opgaan met Montagupas. Hoe                  

dankbaar is hulle dat hulle nie op daardie 

bekende speelgrond van hulle vroegoggend       

oefening is nie, want met al daardie fietse is dit 

amper soos spitstyd in Voortrekkerweg. Die               

drie het hulle eie Voortrekkerpad.  

Eers is daar heelwat grendeltyd gesprekke.           

Dit oorheers immers meeste gesprekke in die 

tyd. Dan begin die fynbos en weligheid van die 

plantegroei en voëlgesang met hulle te praat. 

Hulle is binne in die berg en die fluweel-

gedrapeerde koppe omvou hulle. Ver onder      

Die bakens op die pas 



 5 

 

 
 

hulle is die Montagupas se kronkels. “Kyk daar 

is die draai in die pad by die bruggie waar ons 

altyd ons voertuig parkeer vroegoggend.                 

” Wanneer hulle regs kyk sien hulle George Piek 

en Cradock Piek en ver voor hulle die nek 

waaroor hulle moet gaan. 

‘n Bordjie sê 3.3 km. “Hoekom sal mens 3.3km 

merk” vra een? “3.3km van wat afgelê of 3.3km 

tot waar? “Berg-en Dal Stapklub van George se 

roete op hulle Webtuiste sê dit is 6km tot bo in 

die nek, so ons het ongeveer die helfte geklim. 

Ons is dus halfpad na watter kant toe jy ookal 

redeneer.” Hierdie argumente voel soos die  

twis tussen “verwyder die inperking heeltemal 

of verskerp dit nog meer.” Wie weet wie of wat 

is reg?  

Die klim is maklik en geleidelik en die omgewing 

so meesleurend en hipnoties sodat ‘n bietjie 

werk nie saak maak nie. 

Hulle bereik die treinspoor in ongeveer ‘n uur. 

Van onder uit die Malgasrivier tot 600 meter 

hoog het hulle ongeveer 350 meter geklim.               

Anderkant die treinspoor word die gradient veel 

steiler. Net voor die treinspoor was dit redelik 

gelyk tot waar die huis gebou was. Die 

plantegroei is ruig en hulle jaag ‘n fisant op in  

die paadjie. “Het ‘n fisant nie die mooiste vere-

dos van naby nie. Van ver af lyk dit vaal en onin-

teressant, maar as jy van nader kyk is dit vol al-

lerhande patrone en variasies en kleur nuanses.       

“Dit is amper soos daardie legkaart wat ek 

probeer bou het in die Grendeltyd.                

Die grootste gedeelte van die kleure in die prent 

op die boks was beige, maar toe ek begin bou 

was daar duisende kleurskakerings en nuanses 

wat my kop heeltemal platgemaak het.” merk een 

van die drie op.”My frustasie tolleransie kon dit 

nie hou nie, toe gee ek maar op.”  

Nou is daar geen ophou nie. Die klim is steil en 

die gesprek handel meestal oor hoe die 

Transportryers met Ossewaens hierdie pad kon 

volg. Plek-plek is daar rotse met diep groewe in 

wat gemaak is deur die waens se wiele.                           

Gewoonlik was dit ‘n dubbele span osse van 18 

osse en die agter osse was die belangrikste.       

Toe vertel een van hulle die storie van haar                 

bejaarde 91jarige moeder: 

“Ons het gewoon op Hansmoeskraal naby                   

Pacaltsdorp net buite George nie ver van die see 

nie. Desember vakansies toe ek nog klein was, 

seker so tussen 8 en 12 jaar het ons gaan 

vakansie hou by Heroldsbaai.” Heroldsbaai is so 

10km buite George met vandag goeie teerpaaie 

wat daarheen lei. As mens die “ou pad” verby                 

Oubaai se afdraai neem dan gaan jy verby                

Heroldsbaaihoogte met groot imposante                   

wonings, verby Duttons Cove met sy restaurant 

en dan af met ‘n kronkelende pad tot onder in 

Heroldsbaai. Die pad is nou geteer, maar toe 

hulle met ‘n Ossewa die pad aangepak het, was 

dit natuurlik nog ‘n grondpad. 

“Die wa het 14 osse gehad en die agterosse was 

die belangrikste, maar ook die voorosse! Ons 

was klomp kinders en wanneer ons naby die steil 

en kronkelende pad gekom het, het my ma ons 

kinders laat afklim om te stap, want dit was 

gevaarlik op die ossewa. My pa het die sweep 

geslaan, maar nooit die osse raakgeslaan nie, 

maar bloot bokant hulle koppe die sweep laat 

klap. Hy het bitter kwaad geword as iemand ‘n 

dier mishandel het.                                               

My broer Koos was die touleier. Dit was ‘n                   

belangrike pos en hy was maar so 16 jaar oud. 

Die osse het hom gevolg. Agter op die briek 

Grendeltyd groet met Cradockpiek in agtergrond  
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was my oudste broer Martiens. Hy was baie 

sterk. By die skerp draaie was sy remwerk          

uiters belangrik. 

Ons kinders wat stap was min gepla met die 

waens, want om eerste die branders te sien was 

die belangrikste. Die wa was gelaai met beddens, 

slaapgoed en ‘n skerm vir die kombuis en                      

genoeg kos vir ‘n week tot veertien dae.              

By die see is die osse in die branders in gejaag. 

Dit was ‘n belangrike dip om die osse skoon te 

maak. Hulle was baie bang vir die branders, maar 

met genoeg aanmoediging is hulle skoon gewas.                   

My broer, Hendrik het die osse teruggeneem 

plaas toe nadat ons afgelaai is en hulle in die see 

was. Daarna het hy by die huis gebly om die 

koeie te melk en na die plaas om te sien.  

In die week of meer by die see het ons baljaar.  

My arme ma het maar min rus gehad, want sy 

moes steeds vir die span sorg. Nogtans was dit  

‘n meer luilekker lewe as haar normale                    

sleurwerk. Wanneer die kos opgeraak het, moes 

een van broers huis toe gaan om die osse te 

gaan haal en het ons huis toe gegaan.” 

Daardie paadjie af na Heroldsbaai het baie krom 

draaie en dit was moeilik om met ‘n ossewa daar 

af en op te gaan. Dit lyk soos ‘n snelweg in   

vergelyking met Cradockpas. Blykbaar het dit 

drie dae geneem om tot in die nek bokant               

Cradockpas te kom. Die uitsig na Herold (nie te 

verwar met Heroldsbaai nie) met reekse berge  

op berge is sag op die oog. Die vallei is groen 

met ‘n plaashuisie hier en daar. Bokant die drie 

troon die kranse van Cradockpiek uit. Hulle kan 

nie die piek se bokant sien nie, maar hulle ken 

dit. Was al daar. In die nek maak hulle koffie. 

Die tyd so saam met die kranse rondom hulle is 

kosbaar. “Kom ons klim die kop hier links van 

ons uit.” spot een. Daar is geen paadjie en die 

drie hou nie van bundu bashing nie. Tyd om aan 

te gaan   en net oor die nek sien hulle ‘n duidelike 

nuwe paadjie op na daardie onbekende kop.             

Die klim is steil, maar die uitsigte neem toe 

 soos hulle aangaan. Regs sien hulle Keurberg 

wat na Campherskop se kant lê. Die paadjie 

daarlangs ken hulle ook, asook die Pas tot Pas 

roete wat loop vanaf Outeniquapas se bokant 

tot by Montagupas se bokant. Daardie berge is         

wonderlike plooiberge wat lyk soos Sherpa 

hondjies se velle. Anderkant steek                     

Waboomskraal uit en reg voor hulle is die 

Outeniqua pas met die aansienlike Tolberg, 

Outaniqua View en Vensterberg trio. Die drie 

pieke is deesdae ‘n moet om te klim as jy 

George besoek. Dit het 360 grade uitsigte, wat 

die drie ook nou op hierdie “nuwe” berg sien. 

Onder is die dorp George, met die see in die 

agtergrond, Mosselbaai verder aan en toe             

hulle omdraai die majestueuse hoogste piek in 

die Langeberge, Cradock piek. 

Die sonskyndag skyn in hulle harte in. Hulle      

kan nie ophou glimlag nie. Die vreugde van die 

oomblik is te groot. Hulle neem fotos en                

videos en loof en prys die Hemelse Vader vir  

sy genade! Hulle bid Sy seën af op die gebied 

wat rondom hulle in sig is en hef ‘n lofsang  

aan tot sy eer! 

Grendeltyd lewer een van die beste                 

asemrowendste oomblikke op. Hulle besluit  

om die piek Kroon berg te doop. Nie in eer van 

die Corona virus nie, maar tot eer van die Here                

Jesus Christus wat die Kroon dra en die                      

oorwinning behaal het oor die dood!  

 

Salome van Wyk 

Stapper met Keurberg in agtergrond 
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Covid 19 het vir ons 'n bitter jaar gegee, so half  

'n pomelo jaar... 'n bittervrug jaar...                              

Maar pomelo, sê die slim mense, is gesond -                      

veral as jy hom sonder suiker eet! Toe eet ons 

maar ons pomelo's, ekke myne nog sonder  

suiker ook, maar waar verlede jaar se pomelo's 

dik vol sappige pienk sitrusvleis was,  gee 2020 

toe vrugte wat mooi lyk aan die buitekant, met 'n 

dikker as dik skil, voordat jy by 'n verkrampte 

klein sitrus-bolletjie in die middel kom - gekrimp 

in grootte,  in sap, in lekkerte, maar gekonsen-

tréérd in  bitterte...  My pomelo-lepeltjie stoei  

met die skrapse, suinige vrug terwyl ek klou aan 

my deursettingsvermoë om nie te mors met kos            

nie - ons sál dié sak pomelo's op eet, al gaan sit 

die bitter al agter my ore! Ek kyk wrewelrig na die 

sak en dink: daar's meer skil as pomelo in  

daardie sak - meer inperkings in 2020 as kans        

vir vrugbare arbeid, vir lekker goeters...  

Maar met die groot niksdoen om my, begin ek 

wonder; gaan "Google" en vind uit hoe om                  

pomeloskil te versuiker - hoe dikker die skille hoe 

beter! En die bitter word lekker! Skaam weet ek 

dat God nie net 'n bitter jaar gegee het nie,      

maar 'n wonderlike tyd om nuut en anders te kyk, 

te doen, om selfs in die bitter, lekker te ontdek!  
 

Versuikerde pomeloskil.  

(Vir dié wat wil maak.) 

Maak halwe pomeloskille in die yskas in 'n                      

plastieksakkie bymekaar tot jy so agt helftes het. 

Krap die velletjies (membrane) wat nog binne-in 

oorgebly het uit, maar behou so veel as moontlik 

van die wit saam met die sitrusskil. Sny die skil 

dan in stroke van so 'n sentimeter op sy                   

breedste. 

Sit in 'n groot kastrol (vlekvrye staal of emalje, 

maar nie 'n metaal wat gevreet kan word nie). 

Bedek goed met koue water. (Ek sit sommer 'n 

bord bo-op om die skille af te druk).                       

Bring tot kook en dreineer dan. (Die water kan 

tuin toe). Bedek weer met vars water en herhaal 

die proses.  Dit word altesaam 4 keer met vars 

water gedoen om die ergste bitter uit die skil te 

trek en die skil sag te maak. Daarna kook jy die 

skil stadig in 3 koppies suiker en 3 koppies             

koue water (Kook so plus minus twee uur).              

Die stroop sal dan min wees, maar laat die skille 

nog in die stroop afkoel ook. Dit kan in die yskas 

in die stroop bly staan, maar ek maak myne   

sommer  op 'n droograkkie by die kaggel droog.                 

Wanneer taai-droog kan jy dit óf in nog 'n bietjie 

suiker skud, óf in sjokolade doop en laat stol.                            

Dis grootmens-lekkergoed - dit bly bitter, maar 

ons  is gek daaroor. 
  

Ek het nou 

al TWEE 

sakke se 

skille             

gesuiker, 

maar dit  

bly                

verdwyn  

uit die             

kas uit... 

Grootmenslekkergoed op  ‘n glasbord van my          

ou botteltjies in “lockdown” gemaak 

Julena Naude 
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 Leon Rossouw 

Leon is sedert 1996 'n lidmaat 

van Bergsig gemeente. Jul het 

hom dalk al gewaar by Bergsig 

funksies en die MiKiTi basaar 

waar hy besig is om pragfotos 

te neem. Sy fotos verskyn 

dikwels in Bergsig publikasies 

en powerpoints. 

Hy vertel… Ek het in die    

grendeltyd myself besig gehou 

met nuwe en bestaande       

projekte. My nuwe projek was 

om ornamente te maak vir 

tuine met sement, bestaande 

projekte te verbeter, fotos te 

edit asook al my natuurfotos 

te rangskik en op dvd-formaat 

te plaas. Ek het ook nuwe                       

tegnieke geleer om my foto-

grafie te verbeter. 

WhatsApp my 

gerus indien jy 

meer wil sien: 

072 44 44 012 

of volg my op 

facebook. 

 

Dirkie die       

hondjie was ook 

bly dat ek so 

baie by die              

huis was!  

Ek het ‘n nuwe 

manier beproef 

om pizzas te 

maak - sien my 

resep met die 

butternut pizza. 

Ek hou  daarvan om in die agtergrond 

na Christelike musiek te luister. 

Die grendeltyd het my ook geleer               

om in alles dankbaar te wees,                        

dit is immers die sleutel                             

na ‘n gelukkige lewe. 

 

https://www.facebook.com/leon.rossouw.5686
https://www.facebook.com/leon.rossouw.5686


 9 

 

 
 

Een van die mammas het vertel hoe sy hierdie 

spesiale tyd aangegryp het om meer tyd saam 

met haar kinders te spandeer. Sy het met 

ongelooflike idees speel-speel haar kleuter 

meer oor kleure geleer…. 

Hierdie kleuter moet kleure leer. So begin dit by  

blou, met blou hawermoutpap in die oggend.               

Met middagete daag pa 

nie op nie - hy is                 

versigtig oor sy kos                 

en het die oggend die 

waarskuwing gekry!      

Tussenin is daar lekker 

drankies. 

Ouma het nee gesê vir die              

volgende dag se doek! 

 As aktiwiteit van die dag 

word met blou bordkryte 

- baaaie blou bordkryte - 

op die sement-

stoep geteken.  

Mamma sê dis 

nogal woes               

wanneer die 

kleuter so lekker 

met oorgawe 

baie meer  “uit” 

kleur as  “in” 

kleur maar op 

hierdie stadium 

kan sy darem nog             

net-net vinniger              

werk as hy.  

Met vandag se lieflike 

sonskyn leer hy 

rooi… Wat gaan             

daar uitbroei? Potstaander uit klei 

 Isabelle du Bois 

Isabelle is ‘n uiters talentvolle, kreatiewe lidmaat 

wat baie besig was in die grendeltyd. 

Daar was geen keer aan haar skeppingsdrang 

nie. Isabelle, jy mág maar grendel-vlyt! 

Truitjies vir ’n kleinkind 

Babakombers en                       

prematuur baba mussies 

Wapenrusting teen                 

winterkoue met selfge-

maakte hout  knopies.                                 

Jy maak plan wanneer 

die winkels toe is! 

Katliefhebber                         

se kombersie 

Kombersie vir iemand 

wat skaakmal is 

‘n Mamma se grendeltyd-pret 
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 Jacques Naude 

Gedurende die Covid-19 grendeltyd het ons  

verkies om sonder tuinhulp klaar te kom en het 

ek dit my taak gemaak om na die instandhouding 

van ons tuin om te sien. Met die aanbreek van 

herfs was dit ‘n beduidende taak om die vallende 

blare en takke asook die laaste grassnysels te 

verwerk. Die maklikste is altyd om dit eenvoudig 

in groen sakke op die sypaadjie te laat vir verwy-

dering, maar daar is soveel potensiaal in daardie 

afval materiaal! My vrou Julena en ek kom toe op 

die idee om ‘n kompos-houer uit oorskiet hout             

te prakseer. Die gemasjieneerde bloekomhout        

balke het ek vir ‘n appel en ‘n ei in die industriële 

gebied opgetel.  

Ek het die balke in ‘n vierkant, stapelgewys             

aanmekaar gebind deur vier tappenne (dowels) 

op die vier hoeke. Die ruimtes tussen-in sou 

verseker dat daar genoeg lug kan deur ventileer 

vir die verrottingsproses.  

Die voorste onderste balk kan uitgehaal word                              

wanneer dit tyd word om die verrotte materiaal 

met  ‘n graaf, onder uit te haal.  

Om te 

verhoed dat 

die materiaal 

tussen die 

balke deur uit-

peul is vier 

gewone swart 

vullissakke 

aan die 

binnekant van 

bo af gehang deur hulle aan die vier boonste  

balke vas te kram (staple). 

Dit hou ‘n geweldige hoeveelheid tuin vullis 

(droe blare en klam grassnysels alternatiewelik 

in lae ingegooi en gereeld natgespuit) en die 

eerste kompos kon reeds ge-oes word.               

Laastens is dit belangrik dat die kontrepsie in die 

koelte staan sodat uitdroging beperk word. 
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Anton en Surika is sedert 1989 by Bergsig en 

staan nou aan die einde van sy loopbaan as               

leraar hier. Hy skryf: 

Huiskluis, grendeltyd, isolasie, lockdown of wat 

jy dit ook al wil noem, is en was ‘n baie                    

positiewe en kreatiewe tyd. Dit het my weer    

gelei tot die sinvolle ontdekking van die gratis en                  

eenvoudige maar tog ook lewensbelangrike 

dinge wat ons NIE doen as dit normale                      

omstandighede is nie.  

Kom ons neem ‘n eenvoudige ding wat ons 

almal kan doen… Om saans na die sterre te kyk. 

In ons tyd van afsondering, het ons tyd gehad. 

Saans het ek ‘n kampmatrassie geneem, ‘n 

kussing en ‘n lekker warm kombersie, en in die 

middel van ons grasperk gaan lê en opgekyk 

boontoe. Dit was ‘n tyd van refleksie, gebed en 

verwondering. Dikwels hoor ons nie meer die 

aandgeluide soos die Kaapse Grootooruile met 

hulle rustige gehoe hoe, of die dikkoppe wat  

gesteurd na mekaar roep as daar ‘n kat of hond 

te naby aan hulle nes verbyloop. En ken jy die 

soet rolgeluidjie van die naguiltjie wat roep om 

na ‘n maat te soek. 

En as jy opkyk, sien jy die Pleiades, of die       

Sewester of die Sewe Susters wat ook in                 

Job 9:9 en 38:31 beskryf word. 

 Amos 5:8 beskryf dit so mooi :                               
“Hy deur wie die Sewester en Orion               

gemaak is, Hy wat die donker in                     
oggendlig verander en die dag 

donker nag laat word, Hy wat die 
water van die see roep en dit oor die 
aarde uitstort, Sy Naam is Here!”      

Dit is dan hierdie gekruisigde Here aan Wie jy 

jou lewe weer opnuut toewy as jy na die suide 

kyk en die Suiderkruis sien. As jy ‘n goeie 

verkyker het, en jy gelukkig is, sien jy op ‘n 

donkermaan aand die Juwelekissie, ‘n                   

sterre-groep van               

ongeveer 6 helder 

en veelkleurige 

sterre in die 

konstellasie van 

die Suiderkruis. 

Dan verstaan jy 

hoe nietig en klein 

ons is teenoor  

God se almag! 

Grendeltyd was ook verlangtyd, veral na ons                

4 kleinkinders wat op Heroldsbaai bly. Om  

hulle te bederf, het ek my selfoon geneem, en 

‘n hele paar keer Jakkals en Wolf stories wat  

op die internet beskikbaar is, vir hulle as ‘n 

stemboodskap gelees en gedramatiseer.           

En eendag sal hulle dalk vir Oupa aan sy lekker 

stories onthou! Die paar keer wat ons             

bymekaar was, het ek lekker saamsing en 

snaakse liedjies vir hulle geleer sing.                          

Dalk is daar van julle wat die liedjie ken:                       

Daar annerkant die berge…., daar lê my plaas. 

Of: Ek ben een musikant of die lekker                         

Voortrekker kampliedjie: Dis net ‘n worsie 

anderhalfduimpie… Kleinkinders hou van pret 

en lag, en veral baie van ‘n lekker draairoomys 

op Heroldsbaai se strand!       

Geniet die lewe saam met hulle en lag baie! 

Ds. Anton & Surika Louw  
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Grendeltyd het my ook weer gehelp om nuwe 

kookvaardighede te ontdek. By geleentheid het 

ons ‘n hele boks vye gekry. Ons kon nie alles 

opeet nie, daarom het ek die Kook en Geniet           

nadergetrek en ‘n hele paar flessies vyekonfyt         

gemaak. En die afgelope twee weke het die 

koejawels ryp geword aan ons boom.                            

Dit was lekker om hulle nie te laat sleg word nie, 

maar halwe koejawels in te lê.  

By geleentheid, toe die jagseisoen weer                

oopgemaak het, het ons skoonseun ‘n springbok 

hier aangebring wat hulle geskiet het. Dit was so 

goed om tot die aand laat vleis af te kook, 

wildspasteie te maak, biltonge in te lê en op te 

hang vir kaggelaande met rooiwyn en biltong.  

 

Surika en ek het heelparty 

middae die tuin ingevaar en 

gewoel en werskaf, plante        

wat verpot geraak het,  

verdeel, 

boom-

takke         

afgesaag 

sodat ons weer vir George-

Piek kan sien, beddings skoon 

gemaak en geel beet geplant 

wat iemand vir ons present gegee het.  
 

Seker die heel lekkerste projek was  om ‘n 

bestelling van ons een dogter vir ‘n groot                   

eetkamertafel van swarthout te kon maak.          

Dit  was ‘n 

langer-termyn 

projek wat my 

‘n goeie maand 

se middae in 

die werkskamer 

besig gehou 

het. Op die ou 

einde is die tafel en bypassende bankies met ‘n 

reuse vragmotor hier op na Pretoria waar dit 

veilig by hulle huis afgelaai is!  

Ons seun en sy vrou  het weer ‘n swarthout    

koffietafel gevra. Houtwerk het dié voordeel dat 

jy na die tyd kan sien wat jy gedoen het met jou 

hande. Dit  bring ‘n diep en blywende vervulling 

en bevrediging om         

iets te kan gee van 

jouself, iets  waaraan 

jou hartsmense jou 

altyd sal onthou. 

Die ander groot lek-

kerte was om saam 

met twee ander fietsryvriende bykans elke               

oggend 6 uur as die oefentyd in grendeltyd 

begin het, die strate in te vaar en so 30-40 km 

deur die dorp se strate te ry in die winterkoue 

met ‘n liggie van voor en ‘n rooie van agter        

sodat jy sigbaar kan wees. En so tussendeur     

het die fiksheid nie agtergebly nie! 

Die diep vreugdes van die lewe, lê dikwels nie  

in duur dinge wat ons moet gaan koop nie.             

Dit lê meestal in die eenvoudigste vreugdes van 

die lewe. Gaan soek dit.. dit kruip in en om jou 

huis weg. En meestal lê dit in jou eie vermoëns 

wat jy moet ontdek of herontdek!                              

Geniet die lewe! 
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AKSIEPLAN: 21 DAE GRENDELTYD WAT OM 

00:00 OP 27 MAART 2020 BEGIN  

 

‘n Boodskap aan my vriendin, ver oor die waters 

in New Zeeland……  

en ook vir die minsames, die moediges en die 

moedeloses midde in die uitdagings van                 

Kovid-19. 

Môre-môre. Hoe lyk dinge by jou my liewe 

vriendin? Hou Corona julle besig of nie?                      

Natuurlik is dit die siekte waarvan ek praat, nie 

die voertuigweergawe van Toyota wat uit 1957 

dateer nie.  

By ons maak ons gereed vir die Grendeltyd wat  

Donderdagnag om 12:00 begin of is dit nou 

Vrydag om 00:00. In elk geval, ek is nie goed  

met Wiskunde nie, maar ek glo jy sal dit vir 

jouself kan uitwerk.   

Ek sukkel weer met slaap nou dink ek weer               

goeters uit. Ek is nogal goed daarmee - jy weet 

mos. Moes nou eers my "aksieplan" vir die             

volgende 3 weke finaliseer. Ek meen, mens kan 

nie vir 3 weke lank tuis bly en nie 'n plan hê nie.   

As jy niks wil doen nie, doen niks nie.                             

Jy mag maar doen net wat jy wil, wanneer jy wil 

en waar jy wil, solank jy dit agter slot en grendel 

van jou eie huis doen.                                                     

Niemand gaan jou keer nie. 

My vriendin, Johanna, vra nou die dag vir haar 

man:  Wat gaan jy vandag doen?                                           

Hy:  Niks nie!                                                                     

Sy:  Maar jy het gister ook niks gedoen nie!                        

Hy:  Ek weet, maar ek is nog nie klaar niks     

       gedoen nie! 
 

Ekself beplan allerhande lekker goed om ons mee 

besig te hou. Jy weet, daardie goed               

waarvoor ons net nie meer tyd kry nie.   

Hier is my lys: 

* Toer die tuinroete met Jan-Tuisbly-se-karretjie;  

- Groentetuinroete - Daar sal ons aartappels,             

spinasie rhubarb, tamaties en kropslaai vir  

aandete "koop". As ons gelukkig is, sal ons  

een grenadella ook kan kry. 

- Kruietuinroete –Daar groei roket, laventel, 

roosmaryn, basiliekruid, pietersielie, salie en 

tiemie. 

- Blomtuinroete – Dit is ‘n fees. Sorg dat jy 

baie tyd het om daar deur te bring. Daar is 

rose, spekbome, ‘n Tibouchina vol in die 

blom, die mooiste pienk hibiskus, ‘n              

kersiekoejawel,petunias, katjiepiering, 

Namakwaland daisies, gladioli, gesiggies, 

woestynrosies, clivias en watnog. Neem             

tyd en jy vind dalk ‘n paar vreemdes ook 

daar. In 1987 “ingevoer” van Queenstown         

af en nou so aangeteel dat ons jaarliks            

daarvan uitdeel. 

*Soek die lapverf en verf 'n lap; 

*Speel Name, Vanne, Diere, Dorpe soos toe ons 

kinders was.  As die pa van die huis verloor, 

gaan ons sy vinger- en toonnaels rooi verf.             

As hy wen, gaan ons sy vinger- en toonaels      

rooi verf. 

*Speel "I spy with my little eye"; 

*Speel Hangmannetjie. Die een wat verloor, moet 

vir die res omelette vir ontbyt maak.  

*Dra 'n uitrusting uit die jaar wat jy gebore is.  

Beste uitrusting kry 'n prys; 

Louise Hofmeyr 
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*Kou Chappies en vra die “Did you know” vrae 

vir almal om te antwoord – wenner kry beslis  

‘n prys – 10 ekstra 

chappies om ‘n 

baaaaie groot 

“bubble” mee te 

blaas (borrel blaas 

klink net nie so               

lekker soos                  

bubbles blaas nie); 

*Haal uit die houers “bubbles” wat ek by Pick ‘n   

Pay se uitverkoping gekoop het, en blaas 

“bubbles” soos in vervloë dae en dink daaraan 

dat jy nou net so min motors op die pad sien        

as in daardie tyd. 

* Lees Boeke uit die rak in die studeerkamer, al 

het jy dit al voorheen gelees. Wie gaan weet? 

Wie gee om daarvoor? 

* Lees / blaai deur die stapel tydskrifte wat jy 

nou al vir jare opgaar. Skeur prentjies en 

resepte   uit vir die lekker. Sit dit in alfabetiese 

vorm in  ‘n lêer (of nie). Wie gaan weet? Wie 

gee om? 

* Snoeker speel op die tafel in die dak soos              

25+ jaar gelede. Terwyl jy daar bo is, kyk           

sommer  of die Fooseball tafel nog werk en            

die sokkermanne nog fiks is; 

* Hou 'n Gin-proe met die paar bottels Gin wat 

die afgelope 2 jaar by die George Ginfees             

gekoop het en steeds nie gedrink het nie.           

Dis tyd!! Natuurlik sal daar allerhande 

"condiments" wees om dit opwindend te maak.  

Kaas en beskuitjies sal die ete-van-keuse wees; 

*  Kweperbotter kook; 

*  Kwepers droog; 

* Swartvye in die oond droogmaak; 

*  Noedelslaai bottel; 

*  Brood bak; 

*  Elke dag vleis braai as ons lus het. 

*Kies en sing ou slegste liedjie uit die jaar 

waarin jy gebore is en probeer om die ander 

nie te laat huil nie.  

  *Kyk wie die vinding-

rykste gebruik vir al 

die toiletpapier in 

die huis kan uitdink. 

Wenner  kry 'n prys.               

Hy moet vir die            

res van die huis 

ontbyt maak; 

 

*Bak saam slapdeegvetkoek met “smoked                  

viennas” soos in ons kinderdae en drink 

daarmee Iron brew  koeldrank. Dit help vir              

die sooibrand van die vetkoek; 

*Neem al die doppies wat jy vir rolstoele bêre          

en laat elkeen 'n beurt kry om iets so hoog 

moontlik te bou sonder vasmaakmiddels.       

Wat vra jy nog? Daar is beslis 'n prys!!!  

* Bak Pannekoek en kyk wie se pannekoek 

“vlieg” die hoogste en beland weer veilig en 

ongeskonde in die pan.  Daar sal beslis ‘n prys 

moet wees daarvoor – 2 ekstra pannekoeke en 

die wenner moet die pannekoekpanne was. 

*Oefen om self pasta te maak, kook en eet dit en 

beoordeel dit sommer self. Beste pasta kry 'n 

prys; 

*Kou Chappies en kyk wie kan die grootste            

"bubble" blaas. Natuurlik kry die grootste                         

bubbleblaser 'n prys; 
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*  Nuwe resepte uitprobeer – noem dit en ons 

probeer dit!  Die een wat waag om oor kos te 

kla of dit verbrand, sal vir 5 dae alleen moet 

skottelgoed was, afdroog en wegpak, so             

wees versigtig. 

* Wynproe hou, met een wyn wat jy "blind"                   

moet proe. As jy reg raai, kry jy 'n prys, as jy 

verkeerd raai, mag jy vir 2 dae net groen               

koeldrank drink; 

* Dan gaan ons ons trouklere aantrek,vonkelwyn 

drink en vrugtekoek eet en natuurlik foto's 

neem; 

* Hoedeparty hou - maak jou eie hoed met iets 

wat jy ini huis kry. Daar is 'n prys vir die            

oorspronklikste skepping; 

* Leer iets nuuts. Doen ‘n kursus oor die internet 

             MAAR 

   voor ons enigiets doen 

*Sluit ons al die deure en vensters, sit die alarm 

aan en maak of ons vir 3 weke met vakansie is; 

O ja, as julle enige van  die pryse wil borg,     

skakel my privaat asb. Ons sal jou naam lees 

die aand nadat ons die sykous vol sand gestop 

het, 'n vislyn daaraan vasgeknoop het en 

daarmee in die struike weggekruip het.                    

Ons sal daar wag vir die motors om verby te 

kom sodat ons die "slang" oor die pad kan sleep 

om die motorbestuurder te laat skrik.   

O ja, almal is agter slot en Grendel… daar gaan 

nie motors verbykom nie, maar ons gaan dit in 

elk geval doen. 

Jammer ons kan jou nie saamnooi nie, maar 

die President het gesê.... 

BLY BY DIE HUIS.  

BLY BY DIE HUIS.  

BLY DAAR!!!  

Mooi loop vriendinne.  Sien julle oor 21 dae…..                  

of nie!! 

Louise Hofmeyr 

24 MAART 2020 
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Joey is ‘n lidmaat van Bergsig gemeente vanaf 

2013. Sy woon tans by haar dogter. Sy hou haar 

in die grendeltydbesig deur te hekel en pragtige 

naaldwerk te doen. Hier is ‘n paar van die items 

wat sy gemaak het: 

Gedenkhouers:                 

Oorspronklik gemaak 

om my Bybel in te sit. 

Nou ‘n addisionele 

inkomste bron. ‘n               

Stylvolle bêreplek vir 

memoirs, juwele of kan dien as ‘n naaldwerk-

houer of selfs om al die ‘remotes’ in te sit.  

Herinneringhouer: ‘n Houtkassie waarin                 

dagstukkies in gesit word. ‘n Bybelversie word 

verbind met ‘n 

tasbare item om  

die versie te                 

simboliseer.  
 

 

Teenette: Haar 

pragtige teenette is 

beskikbaar  teen 

slegs R30.  

Kontak Joey gerus 

indien jy items wil 

aankoop. (062 676 5566) 

Joey Muller 
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Die Groblers is sedert 2011 deel van ons Bergsig 

familie. Sanet skryf :  

Die Grendeltyd met al sy uitdagings en inperkings 

was ook vir ons as gesin 'n spesiale tyd saam met 

mekaar. Wat 'n genade om dit te kan sê! Met twee 

klein  kindertjies wat  gewoond is aan baie mense 

in en om ons huis,moes ons omtrent kreatief bly.   

Daar is baie gespeel, boeke gelees, trampoline 

gespring, gebak en gebrou, geverf en vele meer.   

Die kinders            

pak 'n sakgeld-

projek aan om 

hul spaarbus-

sies aan te vul.        

Hul plan behels 

'n kos-aflewe-

ringsdiens 

(Mamma moet 

natuurlik hand 

bysit, Pappa is die aflewerman!)  

Die Here lei ons ook in 'n 

uitreikprojek om tuisskool-  

pakkies vir kinders in             

Syferfontein bymekaar te maak. 

Ons staan verstom oor die 

ongelooflike voorsiening in dit. 

Die Here is goed!   
 

Ons leer opnuut lesse van vertroue - deur die                    

onsekerheid. Om ons seeninge te tel en te fokus 

op  dit waarvoor ons dankbaar is.      

Ons mis ons gemeente-familie vreeslik in die tyd! 

Ds. Hannes en Linda  Pretorius 
Ds. Rudolph & Sanet Grobler 
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Baie jare gelede het ek iewers'n funksie byge-

woon waar Hermien du Plessis die onderstaande 

gedig voorgedra het. Kon 'n gemeentekonsert 

gewees  het of 'n Vrouediensbyeenkoms of selfs 

by 'n Vrouedag.  Ek weet nie waar of wanneer 

nie, maar ek weet dit het my genoeg beindruk om 

midde in die Grendeltyd die gedig te gaan soek 

end it met die  gemeente te deel. Dit kom uit die 

Scottish Poetry Selection. Ek sluit ook die beskry-

wing daarvan in of dalk die motivering   daarag-

ter, soos wat dit op  die webblad verskyn: 

Here is a poem which preaches the practical                  

benefit of positive thinking as we grow old!                       

I understand that the poem was written around               

1953  by Constance O’Neon. 

 
 

My ma as ‘n Ma 

As jy honger is, eet brood! 

As jy nie lus is vir brood nie,  

dan is jy nie honger nie! 
 

My ma as ‘n ouma 

Is jy honger my liefie? 

Daar is beskuit, milo, 
koekies of chips,  

as jy nog honger is sal              
ouma vir jou kook. 

Louise Hofmeyr 

Corona Lisa 

http://www.rampantscotland.com/poetry/blpoems_fine.htm
http://www.rampantscotland.com/poetry/blpoems_fine.htm
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GRENDELTYD STORIES 2020 

Tyd vir introspeksie! Waar begin ek met 76 jaar 

se lewe! Ek begin toe  by die begin! 

 

EK PAK VINNIG BOKSE VAN FOTOS OOR MY 

LEWE IN DIE MOTOR VOOR DIE INPERKING. 

Ek is oppad om vir ‘n paar weke in Glentana by 

my susters en swaers te gaan kuier. Wat ‘n  

voorreg!!  

Toe begin ek 

met JARE se 

fotos in kate-

goriee uit  te 

sorteer,iets wat 

ek jare gelede 

wou doen! 

 

 

DIT IS DAN MY 

STORIE  -                                    

VASGEVANG        

IN ‘N                   

PLAKBOEK. 

 

Ek is in 1943 in Qeenstown gebore, een van           

5 kinders, waarvan almal nog lewe. My susters 

en hul mans woon naby mekaar! Wat ‘n vooreg! 

My Pa het ‘n meubelfabriek gehad. Hy het onder 

andere Bergsig se preekstoel en banke gemaak.      

My Ma was onderwyseres. 

Ek het my skoolloopbaan in 1961 voltooi op 

Hangklip Qeenstown waarna ek in die Paarl my 

Opleiding  as onderwyseres voltooi het. 

My begeerte was altyd om te verpleeg en het      

ek daarna in  Karl Bremer, Kaapstad daarmee 

begin, met wonderlike verhale van God se 

werking! 

EK TROU 

Ek ontmoet 

SCHNETLER in          

die tyd met              

sendingwerk en 

ons trou in 1965. 

Matt 6 vs 33.                 

Ons trek Queenstown toe waar ek my 

verplegingsopleiding voltooi. In die tyd is 2 van         

ons kinders gebore. 
 

STUDIEJARE BEGIN 

God ROEP ONS OM Bybelskool toe te gaan in                  

Kalkbaai ,Vishoek. So vertrek ons met in die 

geloof met Schnetler se laaste salaris en 2 

kinders. In 1968 is ook ‘n dogter gebore. 

In die tyd word ons gekonfronteer met die nood 

in ons eie kerk en 

die Here roep 

Schnetler om            

Teologie vir 7 jaar 

op Stellenbosch             

te gaan studeer 

met die Belofte                                                                          

“ Hy wat roep is getrou, Hy sal DIT ook doen! 

Wat ook al die behoefte is”. 1 Thes. 5 vs 24.  

In die tyd het ons die Here soveel keer herinner 

aan Sy belofte! Ons  het geen geld en ons 4de 

kind word gebore en God voorsien in die            

kraam koste! 

Ek wens dat ek  meer kon vertel van al die                  

wonderwerke op alle vlakke in die tyd! 

Schnetler is ook getoets as iemand wat geen 

aanleg vir tale het nie.  Hierin was die Here 

getrou en kon hy Grieks en  Hebreeus slaag              

in die tydperk, al het dit baie gebed en trane 

gekos! 

Ons het in die tyd op ‘n plasie naby                   

Stellenbosch gewoon vir ‘n jaar en daarna in 

Bellvlle waar ons ‘n Sendeling se 2 kinders 

moes versorg terwyl hulle op skool was. 

 Nora de Wit 
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Die laaste 3 jaar van Schnetler se studies was 

ons huisouers by Ramot in Parow, ‘n Alkoholiste  

Sentrum, met wonderlike ondervinding! 3 Van 

ons kinders het daar hul skoolloopbaan voltooi. 

Schnetler word in 1977 gelegitimeer. Wonderlik! 
 

DIE BEDIENING 
 

1.  BUFFELSRIVIER, OOS-LONDEN  1977 -1982 

2.  HARMONIE, VIRGINIA   1982 -1984 

3.  OUDTSHOORN- WES, OUDTSHOORN  

     1984-1994 

 

Hierna moes Schnetler die bediening verlaat 

weens sy gesondheid. In die tyd kon ek ook vir 

‘n tyd lank vir die Kankervereniging werk as                      

Gebiedsbestuurder van die Klein-Karoo 

Langkloofgebied met opdrag Terminale Pasiente. 

In die tyd is ons kinders weermag en                   

universiteit toe.                 

Eben en Gideon het Teologie studeer en Riaan             

is steeds Prokureur  op George. Eulogy het 

klereontwerp studeer. Hul is almal getroud en 

het ek 7 pragtige kleinkinders. 

Ons hou al van my kinderjare vakansie op               

Glentana. Onsself was besig om ons derde huis 

te bou en was so geseënd om te kon intrek toe 

Schnetler klaar was. 

Dit was ‘n huis met ‘n ideale ligging, oppad           

kafee toe. Dit was nie lank nie toe ‘n Eiendoms- 

agentskap ons opspoor. Dit was ‘n geleentheid 

om nog ‘n beroep te beoefen.                       

Na 10 jaar van eiendom verkoop het ek klaarge-

maak. Schnetler was oulik met die rekenaar en 

raad gee met bou.                      

Die Vader was vir       

ons goed en het so 

voorsien vir wat ons           

in die toekoms nodig 

het. 

In 2004 het ons op 

Glentana verkoop en 

dorp toe getrek.          

Ons het vir ‘n tyd lank in Golf Park gewoon en 

toe ‘n huis naby die kerk gekoop. Hier het 

Schnetler kanker gehad en is in 2012 oorlede. 

Ekself is ook in die tyd gediagnoseer met lim-

foom-kanker. Na behandeling gaan dit goed en 

het ek al 10 GENADEJARE bygekry. 

Tans woon ek in 

Groenkloof                

Aftreeoord sedert  

2013 en kan ek die 

Here nie genoeg 

dank. 

Ek is al ongeveer        

20 jaar lidmaat van 

Bergsig Gemeente, wat wonderlik is!!                                  

Ps 91. 

DIT IS MY STORIE. 

(Ek het al ongeveer 18 keer getrek vandat            

ek skool  verlaat het, volgende keer gaan ek          

HUISTOE)  

When my arms can’t reach people             

who are close to my heart,                                          

I always hug them with my prayers. 
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die huis af werk, het ons die kans gebruik om  

mekaar beter te leer ken en eindelik goeie 

vriende te word – iets  wat in die moderne 

samelewing dikwels skipbreuk kan ly.  

Die resep wat ek ingestuur het is die gevolg van  

ons een buurvrou wat ‘n sak lemoene geskenk 

gekry het en dit             

ruimhartig met ons  

gedeel het. En ek sê 

nooit  Nee vir ‘n nuwe          

kos-eksperiment            

terwyl Ninke vir Mia 

versorg nie. . . 

Douglas & Ninke Stanley 

Douglas en Ninke is lidmate sedert 2018. Hy is 

verlede jaar as Jeugwerker aangestel. Hy vertel 

meer oor hul Grendel-tyd ervarings: 
 

VREUGDE TUSSEN VIER MURE 

Ons drie Stanley’s (en ons kat, 

Missy) is gewoond aan vryheid. 

Ons het gereeld in die woud 

naby Denneoord gaan stap en 

draf (Missy gaan egter net sover 

as die grens van ons perseel).  
 

So groot was my 

verrassing toe ek 

besef ons gaan vir  

‘n hele paar weke 

maar net om die   

parkeerterrein moet 

stap.  Gelukkig is dit ‘n veilige ruimte waar            

eenjarige Mia haar nuutgevonde loop-

vaardighede kon uittoets.  

 

Ninke het ‘n maand voor grendeltyd reeds uit 

haar pos bedank, so dit was ook ‘n tyd waarin 

ons opnuut leer             

vertrou het dat ons geno-

eg van alles sou hê. Dit 

het ons wel die voorreg 

gegee om Mia die hele 

dag vir onsself te hê 

aangesien die kleuter-

skole ook gesluit het.                        

Die een vaardigheid wat ek baie gou moes 

aanleer is die redigering van video’s vir die 

Youtube-uitsendings van ons eredienste.           

Dit bly maar ‘n leerkurwe soos ons algaande 

probeer verbeter.  

Laastens het ons ook die waarde van goeie  bu-

re besef. Met die dat die meeste mense van 
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Ds. Hannes & Linda Pretorius 

Hannes en Linda is sedert 1990 leraarspaar by 

George-Bergsig. 
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Louise Hofmeyr 
ONTBYT IN DIE BED 

Die Hofmeyr dames is behoorlik deur die man van 

die huis bederf. So nou en dan het hy ook ‘n beurt 

gekry, maar dit was regtig net so nou en dan.                     

My ma was reg toe sy gesê het dat Niel my         

trouman is, laaaaank voordat ons nog eers aan          

‘n verhouding gedink het. Soos julle kan sien,        

was daar baie fokus  op die “superfoods” wat glo 

help om Kovid-19 te beveg – eiers & avokadopeer! 

Roberta Flack het gesê: “In die huwelik is dit ewe             

belangrik om die regte person te vind én om die 

regte persoon te wees”.  

Ons is dankbaar dat ons dit na meer as 39 jaar  

van getroud wees, steeds kan uitleef. 

Resep vir ‘n rustige nagrus 
Gaan sit met jou tas vol kommer                         

by die HERE se voete . 
Pak hulle een vir een uit en los dit daar. 
Dan pak jy net SY liefde in jou tas en              

vat  dit saam bed toe! 
 

Psalm 34:5 
In gebed het ek die 

Here gevra om                       
my te help 

en Hy het dit gedoen. 
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Die aankondiging van Grendeltyd was maar ‘n 

bitter pil om te sluk, soos vir so baie ander. 

Daar was so baie dinge wat nou in gedrang kom. 

Prioriteite moet verander en sente omgedraai 

word. Maar steeds  voorsien die Here elke dag 

en ontvang ons genade onverdiend.                                                

Koekies, koeke    

en konfyt is maar 

paar van ons  

grendelvlyte...  

Die tuin het 

deurgeloop, 

kaste is reggepak 

en ek dink die 

oond sou al weghol as hy kon.... 

Bederfies 

bak en vinnig 

oor die pad 

sluip om die 

bure te             

verras. 
 

 

 

Inkleur, naaldwerk doen en maskers maak.   
 

En so af en toe         

‘n welvediende 

middagslapie.  

Skaterlag wat  

elke hoek en holte 

van ons mure vul. 
 

Alhoewel ons gesin gewoond is om dinge saam 

te doen, was  

en is die 24 

uur in mekaar 

se geselskap 

‘n spesiale 

tyd.... 

Christa de Meyer  

Regina Konstabel 

Regina werk al 13 

jaar by Bergsig in die           

kerkkantoor. Sy het 

die grendeltyd saam 

met haar gesin                               

spandeer.  

Hul het huis skoon 

gemaak, heerlike 

roosterkoek gebak               

en as gesin saam                

Bybelstudie gedoen.  

Psalm 23 het vir haar spesiale betekenis in hierdie 

grendeltyd. 
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Amos,'n sendeling in Algerië, vertel meer oor sy 

grendeltyd in Marseille saam met sy gesin: 

Dear brothers, sisters and prayer warriors, 

greetings in the 

name of our Lord 

Jesus. We send 

love and hugs 

from our family  

to yours. 

Thank you for 

your prayers and                     

financial                        

partnership, we 

appreciate it        

and praise             

God for you. 

First of all, we want to introduce our new baby 

to you, Augustin Gabriel is such a blessing to 

us! His brothers are happy and warmly wel-

comed him home with much joy. They are all 

doing well.  

We go nearly every afternoon to the beach it's 

only few minutes from our place. It's school 

holiday so we make them enjoy the parks 

around us playing some soccer and swimming. 
 

“I will praise the name of the God               
with a song; I will magnify Him                 

with thanksgiving”                                  
Psalm 69 -30 

 

We carry on doing ministry despite Covid.  

I am often asked, why I left Islam? As absurd as it 

may be, some Muslims cannot even allow            

themselves to think that leaving Islam is an option, 

or even possible.  

They rather think that those who leave Islam are  

paid Jewish agents than accept the fact that people 

have freedom to think and some   may even think 

that Islam is not for them.      

The following are my                

reasons: I was delivered 

from a witchcraft, I did find 

the truth in the scripture 

and from the Coran I seen 

Jesus as God, the Word of 

God… I saw the Lord in my 

dream the day I called upon 

Him for help, I have total 

peace in my heart even that knowing Islam reserve 

death for me as becoming a Christian.... 

Amos & Lynda 
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Wilna Jones  
Wilna is reeds 18 jaar 'n lidmaat en werk vir 14 

jaar as Media / Info beampte by NG Bergsig.               

Ek werk tans van die huis af, en mis die                    

besoekers by die kerkkantoor geweldig – die 

vrolike glimlagte, drukkies en gesels is vir eers 

iets van die verlede.                                          

Ek het met die huis-regpak verf en klei herontdek en 

heerlik gevlyt. Ek is seekat-mal! Vetsak, die kat, het 

tjoepstil gesit soos ’n wafferse Rubens model. 

My 1ste haar / baard-sny poging! My pa was heel 

beïndruk dat hy nie meer soos ‘n wildewragtag lyk nie. 

Ek en my ouers het  ‘n paar 

keer heerlik by Herolds -en          

Victoriabaai gaan roomys eet  

& stap. #awsomememories.            

Die stadiger en          

rustiger lewensspoed 

het my laat fokus op 

wat belangrik is:                

tyd saam met jou 

hartsmense,               

tyd met jouself,              

tyd met jou Vader. 

Elke dag se rustiger  

kuier en lank gesels,  

kos- en tuinmaak met 

my ouers (wat ook      

my bure is) is ’n            

kosbare kleinood wat 

my altyd sal bybly.    

 

Wilmien & Evert Riekert by hul lushof  

Ons  “tuinier” , hard aan die werk!  (Die  “opdrag” 

was dat hy net my 20+ rose moes snoei...) 

Om elke dag, heeldag, naby my seun te wees 

was baie positief en spesiaal. 
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LAZYBOY LEKKERTE 

Môre-môre. Ek gedra my vandag soos die ryk 

vrou wat ek is. Ek sit op my Lazyboy en kyk by 

die venster uit na 'n groot deel van wat my so       

ryk maak... die berge, die woud & die bome, die 

grysblou lug en die son wat skyn. Ek hoor die        

voëltjies; ek sien selfs die blomme in my eie tuin. 

Pragtig en gerusstellend dat die Een wat dit         

gemaak het, ook na my omsien. Selfs die honde 

is stil, seker moeg na hul oggend-eskapades en 

"koorsang" vir al wat mens en hond is in die 

buurt. 'n Herinnering dat "ou honne" nie net die 

mens se beste vriend is nie, maar ook die baas 

van die plaas.  

Ek het 'n koppie tee binne bereik van my arm. 

Ontbyt was 'n bakkie appel & piesang met            

natuurlike jogurt. Ek neem lekker groot slukke 

tee, want ek hou daarvan as die warmte in my 

keel afgaan op pad na waar ookal die eindbe-

stemming daarvan is (binne my eie liggaam  

natuurlik).  Ek is werklik geseënd en baie, baie 

ryk. Sou ek niks hê nie, geen aardse skatte, geen 

geld in die bank, geen groot motors of huise of 

wat ookal  verganklik is… 

 

 "Nogtans sal ek in  my Here jubel 

sal ek juig in God my Redder. 

Die Here my God gee vir my krag 

Hy maak my voete                                                
soos die van ‘n ribbok 

Op hoë plekke laat                                                 
Hy  my veilig loop!"  

 

Ag, jy kan sien ek het vroegdag al my 

"digtershoed" aan. Sit regtig by die venster en 

uitkyk en bedink my "blessings". "Ant Maria" 

het al die opsigtelike huiswerk gedoen sodat die  

huis aan kant lyk al is dit nie noodwendig aan 

kant nie.  Jy weet mos, "clean enough to be 

healthy and dirty enough to be happy". Die man 

van die huis is gou weg Mercedes garage toe. 

Iets met die bus te doen.  Mercedes hier by          

ons het omtrent al hulle aktiwiteite gestaak. 

Daar was altyd 'n “shuttle” wat jou iewers sou 

op- of aflaai, maar tot dáárdie diens is gestaak 

en die mens wat dit gedoen het, sit nou sonder 

werk. Kovid is 'n bôgger! Ek dink die enigste 

mense wat floreer is die sigaret & tabak 

smokkelhandel. Klink my 'n sigaret kos nou   

amper meer as 'n daggazol of is dit nou 'n  

kannebisrol. (Kannebis is mos die nuwe 

"buzzword" vir dagga en ons is mos opgevoede 

mense). Iemand maak geld en dis beslis nie die 

wettige sigaretverkopers nie. 

Ek het intussen 'n tweede koppie tee gemaak.              

Ek doen dit nie dikwels nie, maar vandag se  

opstel verg 'n tweede koppie.  Ek moet bely,        

ek het 2   "guilty pleasures". Die een is beskuit 

met botter en die ander... kondensmelk. 

So, die ontbyt het lankal sy plek in my maag 

gevind en 'n stukkie beskuit met botter saam 

met my 2de koppie tee is presies wat ek nou 

nodig het. As die beskuit lekker bros is, dan eet 

ek dit soos 'n  roosterbroodjie met net botter 

op. Roosterbroodjie moet koud wees, want die 

botter moet nie smelt nie. As die beskuit te hard 

is om te byt, doop ek net die onderkant daarvan 

in my tee. Net sodat dit sag genoeg is om te 

byt. Ai, as die botter en beskuit en tee so  

bymekaar kom in jou mond en jy voel die 

smake "trou" met mekaar, dan weet jy wat is 

lekker. Heerlik, vervullend, net die regte "snack" 

op die regte tyd. Dan volg die laaste warm tee 

uit die koppie en die warmte daarvan vul nie net 

jou mond en keel nie, maar uiteindelik ook jou 

menswees.  Jy kry 'n gevoel van tevredenheid 

wat sag in jou kom lê; vervulling dat daardie 

2de koppie tee 'n bederf is  wat baie mense 

Louise Hofmeyr 

Ps 18 
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nie kan bekostig nie. Inteendeel, midde in Kovid 

is daar mense wat nie eens 'n enkele koppie tee 

kan bekostig nie. Ek is dankbaar.... vir daardie 

2de koppie tee en sommer vir alles wat ek is en 

het. Hoe sing  oorlede Koos du Plessis?   

“Wat ek is, is net genade.  

Wat ek het is net geleen”  

Ek sit agteroor op my stoel, staar deur die ven-

ster na die mistigheid oor die berge en weet vir 

seker dat geen geld ter wêreld hierdie gevoel van 

"ryklik geseën" kan koop nie. Ek kan net dankbaar 

wees dat Vader Hom oor my, arme sondaar, 

ontferm. Ek dink aan die lied wat my vriendin, 

Irene, vir my gesing het...        

   “ It is well, it is well with my soul! ” ...  

 daaroor het ek geen twyfel nie.  Dit gaan goed 

met my siel.  Dit is al wat werklik saak maak.  

My ander ongesonde lekkerte - óf is dit sondige                

lekkerte - is 'n blik kondensmelk. Ek gooi dit uit 

in 'n bakkie, sit dit in die vrieskas en soos ek         

lus het, mag ek twee lepelsvol daarvan eet.            

Die loperige kondensmelk raak dik en taai, soos 

"geflopte" fudge wat nie wil stol nie.  Mens, dis 

lekker en  baie makliker as om fudge te maak!           

Ek rantsoneer myself 

met 2 lepels, want an-

ders sal ek die blik leeg 

eet sonder om aan die          

gevolge te dink. Ek on-

thou nog toe ek op           

hoërskool was, was 

daar 'n winkel met die naam Basson & Basson in 

die Paarl. Riana Basson  was die dogter van die 

eienaar. Ons was saam  in die klas en ek onthou 

haar so goed. Met ons redenaarskompetisie het 

almal van ons gesê: Dames en here, vandag ver-

tel ek / gesels ek / sê ek / praat ek.... maar nie 

Riana nie. Nee, sy't gesê:  “My is die mening 

toegedaan.” Ek het daardie dag daar gesit en 

oorbluf gewonder wat dit beteken.... My is die 

mening toegedaan? Sjoe, wat 'n indruk moes 

dit op my gemaak het as ek dit na 47 / 48 jaar 

soos gister onthou.           Ek onthou ook haar 

rooi hare. Vandag sal mense baie geld betaal om 

hulle hare daardie kleur te kry.  Rooi hare is mos 

soos sommige honde-rasse wat jy vandag net 

nie meer sien nie. Lyk my hulle het "uitgesterf" 

om plek te maak vir die nuwerwetse honde soos 

Boston Terriers of Yorkshire Terriers (Yorkies) 

of in sommige gevalle sommer varkies. Dis mos 

die nuutste tendens onder die "whose who". 

Yorkies is klaar klein, maar dan kry jy nog 'n 

"teacup yorkie".   Dit is nou daardie piepklein 

bondeltjies met reguit hare... aan die een kant 

het jy die stert en aan die ander kant het jy die 

gesig. Tussenin het jy die lyf... piepklein en 

broos, maar met 'n tier van 'n persoonlikheid. 

Wees versigtig om jou hand uit te steek, of dalk 

jou voet... “kry jou bene dalk 'n hap, kry jou 

broekspyp dalk 'n gaatjie”. Haai, skielik onthou 

ek die gedig "Waghondjies" wat ons op laerskool 

geleer het. Maar dis 'n storie vir 'n ander keer.  
 

Kyk hoe het ek nou weer die pad byster geraak. 

Terug na die kondensmelk. Nou ja, Riana het my  

van die blikke caramel / kondensmelk in hul win-

kel vertel. Hulle het 

dit teen 9 sent per 

blikkie verkoop. Natu-

urlik het sy my daar-

aan laat proe, hoe 

dan nou anders? Ek 

moes weet waarvan 

sy praat. Dit was 

heeltemal tot donker 

karamel gekook nie. Dit was so tussen kondens-

melk en karamel. So 'n ligbruin koffie-met-baie-

melk-in kleur. Vandag sou iemand dit seker 

"Desert Fawn", "Olympic Fawn" of dalk "Warm 

Fawn” noem, maar in die vroeë sewentigerjare 

van die 20ste eeu, was  

daar net ligbruin en  donkerbruin op ons kleur-

spektrum. Fokus Lou, fokus! Jy dwaal alweer 

af!!  
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Nou ja, ons het elke dag 6 sent vir die skoolbus 

gekry. 3 sent heen en 3 sent terug. As jy egter 'n 

bushalte of twee verder geloop het, het die bus 

jou  2 sent gekos. So, as jy nou vir 5 dae elke og-

gend, en vir 4 dae elke middag, 1 sent spaar, het 

jy Donderdae 9 sent vir 'n blik gekookte kondens-

melk gehad. Hulle het die blikkie sommer in die 

winkel oopgesny. Vrydae spaar jy nie 'n sent nie, 

want dis naweek.  Jy's haastig om by die huis, die 

dorp, jou naweek-werkie of waar ookal uit te kom. 

In elk geval, met daai blik kondensmelk kon niks 

jou bui temper nie. Die walglike soet smaak as jy 

die lepel kondensmelk in jou mond rondrol tot die 

sagte soet smaak wat  in jou mond agterbly, lank 

nadat jy die laaste happie gevat het... hemels, ab-

soluut hemels! Jy't gevoel of jy die wêreld aan jou 

voete het met daai blik. Jy kon jou broers, susters 

en vriende dinge laat doen vir 'n proesel,  bv. 

maak Saterdag my bed op, was die skottelgoed, 

gooi die drommetjies uit. Jy weet, pers hulle af 

om jou "chores" te doen. In my dae was ek nie 

slim genoeg om hulle my huiswerk te laat doen 

nie.  Die  perfeksionisme wat ek van my pa "geërf" 

het, het my laat glo dat niemand my huiswerk be-

ter as ekself kan doen nie. Ek het wel ander se 

huiswerk gedoen.  Ok maar lekker "stupid" 

gewees. Vandag sou ek daaruit kon geld maak  

In elk geval, ek hou van walglik soet of bitter...             

die 2 uiterstes. Halfpad staan my nie aan nie.      

Dis hoekom sjokolade laaaank hou by my.                         

Dis nie soet genoeg nie. My Lindt sjokolade wat 

ek al in Mei vir Moedersdag gekry het, staan nog 

in my kas. Gee my eerder 'n lekker toffie. Onthou 

jy nog die ou dae se 

Creamy Toffees. 'n 

Pak van 2" x 4"  en ¼ 

duim dik. Jy kon 

twee of drie  dae lank 

daaraan eet. Toffo 

Luxe …          Stroopsoet, maar hemels. Sulke dik 

vet perfekte ronde toffies met 'n plat kant bo en 

onder; elkeen in sy eie papiertjie toegedraai, met 

'n bloedrooi silindervormige papier aan die  bui-

tekant van die rolletjie waarop Toffo in goue / 

oranjerige letters geskryf was. Binne in die rooi 

silinder was daar 'n goue papiertjie wat die tof-

fies omhul het voordat dit in die rooi pa-

pier  toegedraai is. Ons het daardie goue pa-

piertjies mooi afgehaal en platgestryk om te 

bêre vir iewers waar jy dit kon gebruik. Ja, glo 

dit, ons het toe al herwinning gedoen.  Net nog 

nie 'n woord daarvoor gehad nie. Jy kon sien 

dat die toffies nog warm was toe dit in die pa-

piertjies gesit is, want die voutjies van die pa-

piertjie wys op   die toffie.  

Dan was daar die toffies met die papegaai op 

die papiertjie. Jy het hulle in pakkies en blikke 

gekoop. Veral die blikke was gewilde geskenke, 

want die blikke was baie mooi, duursaam, en jy 

kon dit agterna vir iets gebruik; potlode, krale, 

knope, selfs vir popklere vir ons langbeenpoppe 

- vir ons was Barbie toe nog nie gebore nie.   

So, so, soooo lekker, maar amper  te duur vir 

ons armes. Ag, en dan die toffies spesiaal vir 

ons armes (en wie weet, dalk selfs die rykes            

wat van toffies hou)....  Champion se Wilson 

toffies;  vierkantig en lekker dik teen 2 toffies vir 

'n sent. My sus se peetpa, oom Jackie, het 'n 

kafee gehad.  Ons het 

graag na sy kafee toe 

geloop al was dit biet-

jie ver. Doerie tyd was 

ons nie bang vir loop 

nie. Dis wat ons ge-

doen het. Oom Jackie 

het altyd vir ons ietsie 

ekstra gegee. Hy het horinkies uit koerantpapier 

gedraai en dit dan aan ons gegee. Elkeen het sy 

eie "papierkluis" met soetbederf en 'n spesiale 

verrassing in gekry. 3 sent se toffies het 'n 

week gehou. Daardie tyd was ons nie  

bekommerd oor vulsels en krone nie. Jy't 

tandarts toe gegaan net as jou tande gepyn het.  

Jou eie tande het daai toffies gekou totdat dit 
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'n stroopsoet sagte bestans in jou mond vorm.  

Dit het gevoel of die toffie nooit opraak nie.               

Ek wil amper vir Leon Schuster aanhaal.... dit het 

gevoel of "'n engel op jou tong gepiepie het".  

Vandag moet ek 

maar gevriesde 

kondensmelk eet.  

Dis goed vir my 

tande en my siel.                   

Die anderkant van 

lekker en die      

gevolge op my lyf, 

gaan nie hier be-

spreek word nie. Wat belangrik is, hier en nou,  

is dat ek ten spyte van die verlies van 4 vriende / 

familie die afgelope 2 weke, steeds op my           

Lazyboy kan sit, by die venster kan uitkyk en          

die ongelooflike mooi  daarbuite kan sien. Ek  

kan Vader se groot  genade ervaar en my               

gunsteling lied sing waarvan William Spafford 

die woorde geskryf het:   

“It is well, it is well, with my soul!”   

Mooi loop vandag. Bly veilig en gesond.  

Nota:  “Ant Maria” die vrou van die huis wat       

midde in grendeltyd nie haar getroue                       

regterhand van die afgelope 20 jaar+  aan haar   

sy het nie en maar self die huistake moet verrig. 

Louise Hofmeyr 

20 Julie 2020 

D =  Dade                                                                         

Klein dade wat afgehandel is, is ver be-

ter as grotes waaroor nog net               

gedroom word (Pieter Marshall). 

A = Aksie                                

Doen elke dag ietsie meer as wat jy 

dink jy kan (Llowell Thomas). 

N = Nederigheid   

Nederigheid is iets wat ons 

onbewustelik sal besit wanneer ons in 

die regte  verhouding leef met die 

nederige Jesus Christus  

(Oswald Chambers). 

K = Karakter  

Karakter is soos die fondament onder 

‘n huis – jy kan dit nie sien nie, maar dit 

hou die hele huis regop (Anoniem). 

I = Intelligensie  

Intelliensie van die hart bereik uitein-

delik meer as intelligensie van die hoof 

(Simone Weil).  

E = Eer 

Mense behoort nie geëer te word vir 

wat hulle het of ontvang nie.  ‘n Mens 

word geëer vir wat jy bereid was om te 

gee (Calvin Coolidge). 

D 
 

A 
 

N 

 

 

K 

 

I 

 

E 
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Lewensverwagting in my klein Kosmos 

Ek is mal oor my taal en my gunsteling woord, 

waarmee ek letterlik ure kan speel is: ......                

lewensverwagting...ook nou tydens              

inperking! 

Dit begin by die beelde van Wuhan met sy ge-

maskerde inwoners en leë strate en dan later 

Italië en New York se siekes, dooies en ek won-

der opnuut oor die lewensverwagting van die 

mens.... 

Hierdie beelde sal ons vir ewig bybly ......en my             

ervaring van : “Is dit nou regtig waarvoor ons 

moet sit en wag? “ het my laat wonder waar 

werklikheid of droom is.... uiteindelik het dit ge-

voel asof ek in ‘n deurskynende, emosionele en 

sosiale borrel begin lewe het; binne-in die borrel , 

ons eie klein kosmos van slegs huis en tuin,          

begrens met ‘n deursigte wand, buite die nuwe 

wêreld met ‘n nuwe lewensverwagting en ‘n           

virus....... 
 

52 dae in my 

klein kosmos-

borrel bring die 

besef: 

 

-   dat dit nie maklik is om die bekende,  

daaglikse roetine van ons klein kosmos te                 

verander, om aan te pas by die nuwe,                   

emosionele en sosiale borrelbestaan nie,                                                                                                   

MAAR dat my lewensverwagting geanker is               

in geloof, hoop, liefde en meestal gebed. 

-   dat ek nie sonder my gesin se liefde en   

ondersteuning in die borrel kan oorleef nie,     

MAAR dat ek die balans van my Sondagkerk, 

Maandag Bybelstudie-groepe, Stokvel en             

Worsie-en-Slaai-braai-aande, ontsettend          

nodig het. 

-   dat die vreemde stemme vanuit ons Matie- 

student se kamer, die Universiteit is wat ons 

borrel ongesiens as lesinglokaal gebruik,                                                           

MAAR dat ons so oneindig dankbaar is vir  

die saamwees-tyd wat ons as geskenk kry, 

voordat hy sy grootmenslewe binnegaan. 

-   dat ons getroude kinders in hul Seepunt-

borrel, elke aand 20:00 op die balkon staan 

en saam met duisende ander hulle stemme 

voeg en hande klap om mekaar te bemoedig,                                                     

MAAR volhard hulle met beplanning aan hul 

groot toekomsdrome daar buite. 

-   dat my pa, 88-jaar oud, in sy Groenkloof               

Woods-borrel, nooit alleen voel nie,                                            

MAAR telkens getuig dat hy die teen-

woordigheid van ons Hemelse Vader elke dag 

ervaar en steeds die beperkte lewe waardeer. 

-   dat die betekenis van die woord 

“lewensverwagting”  grense impliseer,                                

MAAR geen grense het, in die borrel waar 

ons  bid en waar geloof, hoop en liefde heers 

nie ……….. 
 

 Mei 2020 

 

 

 

 

Hanlie Roux   
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DIE CORONA VIRUS: ERVARINGE EN 

BELEWENINGE IN  ‘N AFTREEOORD 

Die stilte om ons is oorverdowend. 

Aftree-rustigheid moes plek maak vir ‘n amperse 

doodsheid. 

Op 70/80 jarige leeftyd word ons gekonfronteer 

met ‘n situasie waarvoor die “wysheid van die 

grysheid” nie raad het nie.  

Op 26 Maart het Groenkloof Aftreeoord saam 

met die res van Suid Afrika eensklaps tot 

stilstand gekom. Die impak van die inperking 

was nie dadelik duidelik nie en die implikasies 

van afsondering en inperking op persoonlike  

vryheid het eers na ‘n paar weke  werklik 

deurgedring en mens gelaat met ‘n belewing wat 

nie regtig in woorde omskryf kan word nie. 

Afsondering en verlies van samesyn bring die 

besef dat die romantiese voorstelling van ‘n on-

versteurde aftreedag, wreed versteur kan word. 

Nou, na twee maande het daar hier in Groenkloof   

egter ‘n duidelike en groter onderlinge sensiti-

witeit  vir mekaar ontwikkel. ‘n Wedersydse be-

grip van wat dit beteken om nie jou kinders te 

kan sien en die vrolike lag van kleinkinders te 

hoor nie. Ons verstaan dat  geestesreserwes 

soms skraps raak en dat die krag en leiding van 

die Heilige Gees aller noodsaaklik is.  

“Woestyntye” bring egter ook by mens ‘n taai-

heid en ‘n deursettingsversmoë  na vore wat 

na jare se lewenservaring nou kop uitsteek en 

jou (weer?) instaat stel om te onderskei tussen 

‘n negatiewe en positiewe ingesteldheid.          

Ja, om saam in geloof te volhard in die Hoop 

op ‘n goeie uitkoms. 

Ons bly vas glo dat God altyd teenwoordig is, 

ook in hierdie pandemietyd in Groenkloof.     

Daarom probeer ons steeds om as dissipels 

van Jesus Christus ons duidelike roeping uit          

te leef deur die fisiese en geestelike nood van               

noodlyndendes te help verlig. Ons kan steeds 

die opdrag tot liefde, diens en deernis prakties 

bly uitleef.  Uit ons geledere is daar reeds meer 

as drie duisend maskers vir George Hopsitaal 

gemaak, meer as  sestig oorjasse, etlike                 

duisende rand is bymekaar gemaak waarmee 

kospakkies aan minderbevoorregtes gekoop  

en uitgedeel is, 66 warm musse, serpe en truie 

is gebrei en uitgedeel en inwoners voorsien 

weekliks kos aan honger gesinne. So bly ons 

dankbaar bewus van al ons buitengewone  

voorregte hier in Groenkloof… 

Die tydperk van inperking bring ook by ons ‘n 

skerper bewussyn vir voorbidding vir die be-

hoeftes van ons land en regering, ons Oord, 

ons gemeente, ons leraars wat ons deurentyd 

geestelik ondersteun en ons medegelowiges. 

Ons oë bly op Hom gevestig! 

Mag die Here elkeen van ons bewaar en ryklik 

seën!  

Mei 2020 

Wilhelm en Mana Wessels 
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Staying alive 

Grendelstaat! Ek leer ‘n nuwe woord, leer dat 

ouer as 60 jou in ‘n hoër risiko vlak plaas, leer 

om dinge anders te doen en anders te dink.  

Ingeperk tuis pak ons huisprojekte aan wat lank 

reeds op die doenlys wag en ons moet inno-

verend wees waar dit kom by dinge wat nie nou 

bekombaar is nie. Selfvoldaan word die take          

afgetik – en toe word grendelstaat verleng! 

Werksplekke, sekere winkels, sportklubs, 

strande bly gesluit en die implikasie van ‘n  

grendelstaat begin insink. Mense raak nou 

beangs en gefrustreerd oor die situasie.                 

Ons slaan ‘n “ontvlugtings” tent in die tuin op.           

Net    ek gebruik dit, want die mansmense in  

my huis is skynbaar weerstandig genoeg om 

enige krisis te deurleef.  

Heelwat mense werk en leer nou aanlyn.          

Ons leer van Teams vergaderings en Zoom 

webinars, sien kollegas se geskarrel om die 

spreekwoordelike onderskeie hoede van 

werknemer of werkgewer, versorger, 

onderwyser – alles in een ruimte te dra.             

Bowenal is daar die 

stres van jou emosies 

nou in vreemde en                

onseker tye te leer ken 

en beheer. Sommige 

mense raak aktief              

betrokke: help ander            

in hul nood, maak 

maskers, en meer.                         

Voor jou hek vind jy geskenke van vriende: vrug-

te uit die tuin, gebak en ingelegde produkte.  

Heelwat resepte word nou uitgetoets en vóór die 

groot “loslaat” tussen 6 en 9 uur soggens, word 

‘n oefenprogram beproef wat in jou huis of 

binnehof inpas.  

Bedags en saans eet mense saam, doen 

kunsklasse of speel bordspele – alles virtueel.  

Ek ontdek die wêreld van aanlyn legkaarte.              

Niks is haastig. Wat vandag nie klaarkom,     

word môre voortgesit.  

Ons raak stil en síén die wolke en die sterre, 

neem foto’s van skoenlappers, verkleurman-

netjies, slakkies en spinnekopdrade wat blink  in 

die oggendson wanneer ons saam koffie drink  

op die stoep.  

Ons raak in 

vervoering 

oor die koor 

van voëlge-

sang.       

Wanneer 

Hubby 

oplaas begin werk, kry hy die bevrydende kans 

om weer in die vars lug op ‘n Karoo bergkop te 

staan! 

Elke oggend 11:00 is dit teetyd saam met 

buurvrou – geskei deur afstand en ‘n muur. 

Maar ons sien mekaar, deel ons ervaringe en 

bemoedig mekaar.  En ons leer ken weer die 

waarde van samesyn met ‘n ander. 
 

20 Mei 2020 

 

Jonita Swart 
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LOCKDOWN 2020 BY DIE BOOY'S 

Ons as huisgesin was eintlik al voor die lock-

down redelik versigtig met wie ons almal in aan-

raking kom, aangesien ons en die kinders baie 

gereeld by my ouers kuier, wat as hoër risiko 

gevalle beskou word. Die reel wat ek probeer 

volg het, en wat steeds baie sin maak, was om 

deurentyd op te tree asof jy reeds die virus het 

en niemand anders wou aansteek nie. 

Die inperking was aanvanklik opwindend en dit 

was skoolvakansie. Ons kon ons lewens so inrig 

dat beide ek en Inge van die huis af kon werk. 

Elke middag was daar getrou geoefen en 'n paar 

interessante roetines het die lig gesien. 

EN toe word dit verleng... 

EN die skole probeer weer aan die gang kom 

met 'n home schooling konsep wat vele ouers 

se geduld op die proef stel. Ek dink Johan Smit 

sal back-flips maak as hy moet weet hoe “screen

-time” in hierdie tye misbruik word. 

EN intussen gee ons regering nuwe datums & 

nuwe reëls wat nét hulle verstaan. 

EN ons wyn raak saam met ons geduld minder 

en minder! Soos Simon nou die dag                        

verkeerdelik gesê het: “ek het my humor               

verloor” (in plaas van humeur). Ek dink 'n hele 

paar mense het teen die tyd hulle humor verloor. 

MAAR, die ander oggend toe besef ek dat ons 

dalk te veel staar na die wêreld en vergeet het 

om op God te fokus. 

 

Wat as hierdie  

inperking God se  

plan was                            

NET vir MY en               

MY GESIN? 

Skielik het ek opgehou om na die nuus te kyk; 

en eerder na my eie gesin begin kyk.  

Word hierdie grendeltyd nie dalk uitgerek omdat 

God vir my nog klomp wonderlike goed beplan 

het in hierdie tyd, maar waarby ons eenvoudig 

nog nie uitgekom het nie? 

Ek het besef hoeveel tyd ek mors aan my eie 

planne om hierdie aanpassings te oorleef, en 

hoe min ek werklik net rustig raak en luister na 

wat God vir ons beplan. 

Gaan dink daaroor. 

Wat as die inperking nie noodwendig beplan 

was vir almal nie, maar dit God se enigste ma-

nier was om JOU en JOU GESIN alleen en  

rustig bymekaar te kry? 

Mei 2020 

Eugene Booysen 
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DIE STORIE VAN "JACK", DIE WI-FI-LYN EN             

'N VROU IN 'N TOU  

Ek het gister die mall aangedurf vir my                   

maandelikse "uitstappie" midde in Grendeltyd. 
Dis geen plesier nie. Ek is 12uur by die huis weg. 

Toe ek vir my bruidegom soengroet, sê ek:               

“sien jou vanaand”!  Hy sê toe: “dis seker nie           

so erg nie”.  Dit wás so erg.  

Ek moes by Telkom ingaan. Ek sê jou my 

vriendin, dis nie 'n grap nie. Jy staan in die ry en 
word gespuit, dan mag jy ingaan, word gespuit 

en moet dan op die deurskynende stoeltjie van 

abnormale hoogte sit. Dan kondig hulle af in een 

van daardie Amerikaanse blikstemme (of dalk 
was dit in 'n Afrika-haanse aksent): "You will now 

be served at counter 11." Ek kyk rond en my  

logika sê ek is voor in die ry, so dis my beurt, 
maar behalwe dat ek nie 'n toonbank 11 sien nie, 

word ek beveel om op die grys bankie - van ab-

normale "laagte" - aan my linkerkant te gaan sit. 

Ek bekyk die lae grys bankie en wonder hoe die 
gryskop tannie (wat aanvanklik voor my gestaan 

het) op daardie bankie sou gaan sit.  Sy sou dalk 

nog kon neerdaal daarop, maar opstaan.... nog 

so nooit as te nimmer 
nie!Ek het probeer om 

die prentjie van myself 

op daai  bankie in my 

kop te sien, maar nee, 
ek kry dit nie reg nie. 

Ek moet sê, die man-

netjie met daai 
"sanitiser" spuitkan, het 

regtig gewerk om   sy 

geld te verdien. Hy't die 

lae grys bankie gespuit 
dat geen virus in 100 jaar op daaibankie sou oor-

leef nie - of daar nou 'n mens opgesit het of  nié. 

Ek wou nog vra of sy naam "Jack" is…  jy weet, 

Jack of all trades... toegangsdeur, spuitkan, 
kleurlose bankie, grys bankie, interaksie met die 

klomp agter die plastiek skerms, toonbank 11 

wat ek steeds nie gesien het nie, die "back office" 
en dan nog die kliënte ook...     

                                    

Nee kyk, hy was besig! 

Intussen het nog iemand se moermeter in die 

rooi in beweeg. Hy't opgespring van sy bankie af, 

'n paar onnoembare woorde geuiter en die 

hasepad gevat. Wat sê hulle van die een se 
dood... ja, toe is dit sowaar my beurt... hoekal vir 

"counter" 11, maar die vrou by toonbank 3 wink 

my nader. Sonder om my beurt op die grys 
bankie te vat, loop ek in haar rigting na nog 'n 

spuit van Jack se kant af. Van my linkerkant af 

roep 'n mens en maak almal bewus van die kliënt 

wat slapregs teen die muur op' n bankie sit. 
"Jack" sê: nee hy's geholpe en ek beweeg voor-

waarts na toonbank 3 voordat iemand anders dit 

kan doen. Alhoewel, as ek nou terugdink was 

daar 5 personeellede - dis nou my vriend Jack 

ingesluit - en 3 kliënte. Ek vra die dame of sy             

Afrikaans praat. "English" sê sy en ek span maar 

die beste Ingels in wat 'n boeremeisie soos ek 
nou kan praat. Die dame vra my vir my ID. Ek vra 

waarvoor sy dit nodig het? Nee, sy moet weet 

wie ek is. Ek sou nou dink my telefoonnommer is 

die belangrikste, want as sy op die profiel ingaan, 
sal sy alles oor my kan leer, my hele "pedigree" 

want ek is seker hulle weet tót of daar onlangs  

'n kiem op jou linkerlong geland het. Ek het in elk 

geval mos alreeds 2 keer in 70 minute my hele 
"pedigree" (en Niel sin) vir Foon-antie 1 én Foon-

antie 2 gegee.  Maar nou ja, wie is ek om te stry? 

Ek gee my ID, sy bekyk dit en vra waarmee sy 

kan help. Voor ek kan antwoord, kondig die 

blikstem aan dat 'n mens by toonbank 6 gehelp 

kan word. Ek vra hoekom doen hulle die             

afkondiging? Nee sê sy, dis sodat die mense 
weet na watter toonbank om te gaan. Ek sê, but 

why, no one can act on it? Ek meen, dit beteken 

niks, want my vriend Jack polisieer daardie        

tou met 'n spuitkan en 'n ysterduim. Óf sy het   
nie my grap gevang nie of sy dink nie dit is 

snaaks nie. Ek meen, ek praat "after all" my beste              

Engels.... Haar gesig is net te ernstig. Ek   ver-
duidelik my dilemma. Ons het nie toegang tot 

ons wi-fi nie. Ons het dit gerapporteer en   

Telkom het laat weet dat die fout reggestel is.         

Al probleem, ons tel 5 bure se wi-fi adresse op, 
maar het steeds nie toegang tot ons eie nie.           

Sy vra waar is die "router"? Ek sê dis by die huis. 

Ek meen, kan sy dan nie sien dat my hand-

sak / beursie so groot soos 'n mier se agter-

Louise Hofmeyr 
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lyf is nie? Geen “router” sal daarin pas nie. Sy wil 

my dadelik huis toe stuur met instruksies van 'n 
voet lank, maar ek sê ek loop nie 'n tree nie, want 

ek het reeds 2 oproepe gemaak en in totaal 70 

minute op die foon deurgebring. Oproep nr          

1 se "how can I help you-antie" het na 40 minute 

my hoog-en-droog gelaat, sonder om te groet. 

Skaam sy haar nie? Die Geel kabel, wit router, 

“laptop”, selfoon, 10.0.0.0.2 op Google en in-

struksies om admin as "password" te gebruik, 
help alles niks nie. Doktor Google sê net daar is 

géén Internet toegang. Teen dié tyd is die witbok-

sie - met 2 lugpenne soos die ore van een of  an-
der "alien" - al 'n paar keer op sy rug gedraai om 

die “password“ en watse nommers nog, te kry. 

Ons het alles ingespan, maar ek is "non the wis-

er" en die dooie toon in my oor vertel my na 40 
min dat niks verder met dié oproep gaan gebeur 

nie. Ek moes maar net weer 

bel, want ek is mos nou die 

verleë een. Na nóg amper 30 
minute en nóg 'n sarsie 

probeerslae met            

geelkabel, witboksie en 

watnog, vertel antie nr 2 sy 
sal maar 'n "fault log". Nou het ons vir 'n 2de 

keer 'n sms van Telkom gekry wat  sê die fout is 

reggemaak, maar ons het steeds nie toegang tot 
ons eie wi-fi nie. So, ek gaan nêrens heen nie.     

Ek wag net hier tot iemand my kan vertel hoe ek 

toegang gaan  kry tot dit waarvoor Telkom elke 

maand die geld uit my bank uit neem sonder dat 
hulle al ooit een maand gesukkel het. Skielik 

praat 'n man by toonbank 2 in Afrikaans met my 

en vertel wat ek moet doen. Mense, as daai plas-

tiekskerm nie tussen ons was nie, het ek hom 
wragtig gesoen. Hy praat in Mý Táál... dankie 

tog! In elk geval, laat ek jou nou maar sê       

Toonbank 2 se mannetjie verduidelik en ek 
verstaan. Ek sê vir die antie by toonbank 3 om 

die instruksies neer te skryf en sy doen dit          

gedweë. Nee, ek het nie gesê nie, ek het gevra. 

Ek is mos 'n kerkmens en 'n vrou van hoë             
inborste.  Ek ken my maniere. Toonbank 2 se 

omie verduidelik intussen van die geelkabel, die 

witboks, die nommertjies op die rugkant en die 

nuwe "username" en "password" wat ons moet 
opstel. Uiteindelik het die antie by toonbank 3 

haar instruksies neergeskryf. Die man wat    

praat-in-my-Taal sê as ek nie regkom nie, moet 

ek die "router" inbring Telkom toe. Ek vra: moet 
ek weer in daardie ry staan? Hy sê ek moet net 

by die deur staan en die witboks vir hom wys, 

dan sal hy dit kom haal en dit vir ons opstel.     

Ek  bedank die meneer in Afrikaans die mevrou 

in Engels en wens hulle 'n mooi dag verder.     

Vir oulaas kry ek 'n spuit van Jack af en groet 

hom ook. Hy't soveel entoesiasme vir sy spuit-

kan, ek neem sommer 'n ekstra spuit. Dis meer 
as 'n uur later, maar ek is okay. Ek gaan dit 

maak! 

Ou Jack laat my glimlag. Hy's 'n ligstraal in die 

andersins sombere lynstanery van Kovid 19. 

Een mens in my ellelange dag in die “mall”             

wat nie omgee om sy spuitkan links en regs te          
gebruik nie. Ek vermoed daar is nie 'n skoner 

item in die mall as daai grys Telkom-bankie nie. 

Ek sal dalk die witboksie vir Telkom moet neem, 
maar ek gee nie om nie. Ou Jack gaan daar 

wees en sy entoesiasme is aansteeklik.     

Miskien gaan staan ek aspris in daai ry sodat hy 

my uiters skoon hande net nog een keer moet 
spuit om al die kieme morsdoodvrek te kry.                          

My friend Jack.... I salute you! 

3 Julie 2020 

 

John Fletcher 

Ek kuier gereeld gedurende die grendeltyd by 

honderde van my vriende dwarsoor die wêreld. 
Ek kuier by vriende in lande soos Amerika, 

Rusland, Duitsland en Indië om net 'n paar te 

noem. Al my kuiery is wettig, sonder vrees om 

die virus op te doen, selfs in Wuhan waar die 
virus ontstaan het, want sien, ek is 'n gelinsen-

sieerde radio amateur. Die virus kan nie oor die 

radiogolwe 

versprei nie. 

Radio                    

amateur 
groete 

 

 ZS1ZR 

John 

 


