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WATERVOORTJIE  
Besigwees... 

 
1 Januarie hoor jy die boodskap oor die groot luidsprekers trompetter. “Dit is die laaste aankon-
diging vir vlug 2017 na… “almal moet baie vinnig deur hek 7 beweeg.” Jy sit in die vliegtuig, jou 
sitplekgordel vas en jy weet net, hierdie jaar gaan met „n spoed begin. Is dit nie ook hoe jou 
jaar begin het nie? Die skoolkwartaal met al sy bedrywighede, die sport, die akademie, ouer-
aande, vergaderings….noem maar op. Ons is besige mense! Besigwees ontneem ons van 
oomblikke in ons dag waar ons nie goed kan onderskei waarmee God nou besig is nie. Die 
dinge waarmee ons besig is, is nie noodwendig onbelangrike dinge nie. Dit is net die spoed 
waarmee hierdie dinge gebeur wat my laat snak na my asem. Ons is dalk baie effektief  in ons 
dagtaak, maar ons diepste binneste word leeg getap en kry nie kans om weer gevul te word 
met die nodige energie om ons gesond te hou nie. 
 
John Ortberg skryf in sy boek Soul Keeping dat hy  homself ook in so „n tyd van sy lewe bevind 
het. Hy het gaan raad soek en klop toe aan die deur van Dallas Willard. Die volgende raad het 
hy van Dallas Willard gekry. “Hurry is the great enemy of spiritual life in our day. You must ruth-
lessly eliminate hurry from your life.” Ek dink hy slaan die spyker op sy kop. Die dissipelskap- 
groep waarvan ek deel is, is dit eens dat hulle nodig het om in rus in te gaan by God. Stadiger 
moet lewe en tyd moet maak om met „n geloofsgewoonte die haastige, besige program van die 
dag te onderbreek. In die regkry daarvan ontvang jy innerlike krag van die lewende Here om 
goeie besluite te neem. In die weeklikse saamwees van ons groepie eggo dit gereeld: “Weet 
julle, ek sukkel om tot rus te kom, ek was weer te besig hierdie week.” 
 
Ons moet maniere ontwikkel, inoefen om stadiger te beweeg. Ons moet nie by die geestelike 
waterpunte wat reeds daar is, verbystap nie. Ons moet nuwes oprig in ons dag. Die geloofsge-
woontes help ons daarmee. Almal wat deelneem en die gewoontes in hulle lewe begin aanleer 
vertel van die hoop om stukkie vir stukkie die besigwees uit hule lewens te dryf. Die volgende 
weergawe van Psalm 23 deur „n anonieme Japannese skrywer vat alles so mooi saam: 
 

Die Here is my Blaaskans 
 Die Here is my pasaangeeër, ek sal nie jaag nie. 

Hy laat my rus met tussenposes van stilte; 
Hy wys my prentjies van rustigheid wat my siel verfris. 

Hy lei my op die pad van doeltreffendheid deur kalmte van gees. 
Sy leiding bring vrede. 

Al het ek ‘n magdom take om elke dag af te handel, sal ek nie paniekerig raak nie, 
want Hy is by my. 

Hy verkwik en vernuwe my te midde van al my verpligtinge deur my gedagtes  
met olie van rustigheid te salf. 

My beker van energie loop oor. 
Harmonie en doeltreffendheid sal waarlik die vrug van my ure wees,          

want ek sal teen die pas van my Meester werk, en in sy huis woon tot in ewigheid. 
 
Mag ons dit bemeester deur die Meester meer en meer toe te laat om dit in ons lewens  waar 
te maak. 
                                Stefaans Burden 
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Johannes Booisen 
Die afgelope twee jaar werk Johannes by ons gemeente as terreinwerker wat toesien dat die gronde 

in voortreflike toestand is.  Vir al sy harde werk in somer en winter bedank ons hom hartlik!  Ons leer 

bietjie vir Johannes beter ken… 

Waar het jy grootgeword, Johannes? 

Ek is 37 jaar gelede in Piketberg gebore.  My ma was ‗n enkelma, en ons het by my oupa en ouma 

gebly.  Daar was nie geld vir skool na std 4 (graad 6) nie.  Tog het ek baie aangename herinneringe 

aan my grootwordjare – ek was baie lief vir my oupa en ouma. 

Vertel, watter herinneringe het jy van jou kleintyd? 

My oupa het by die Spoorweë gewerk.   Elke maand wanneer hy ―gepay‖ het, het hy my winkel toe 

geneem, dan kon ek vir my  iets lekkers koop.  Hy het ook altyd my skoolklere vir my splinternuut by 

die winkel gekoop.  My ouma het ons kos by so ‗n mobiele bussie gekoop, altyd op die boekie, dan 

die rekening met betaaldag betaal. 

Waar het jy toe begin werk? 

My eerste werk was op ‗n vrugteplaas  – ek was die ―waterman‖ – ek moes sorg dat al die bome 

goed natgelei word.  My eerste betaling was ‗n volle R2,50 per week!  Hier op die plaas het ek vir 

Debora leer ken – sy was vir my baie mooi, en ek was vreeslik verlief!   

Is julle twee toe getroud, enige kinders? 

Ons het vier dogters en een seun.  My oudste dogter is 19 jaar oud, en is op kollege.  Dan is daar nog 

‗n dogter (14), my seun (11), dan my twee jongste dogters (5 en 3).  Ek en Debora is nog nie getroud 

nie, maar ek het haar gevra, en sy het ja gesê! Ons beplan om gedurende Maart te trou.  

Lekker  vooruitsig Johannes – ‗n troue!!  Het julle al jul uitrustings? Kan die gemeente dalk help met 

iets wat jy nodig het? 

Debora het klaar gereël om ‗n mooi pienk rok te huur vir haar trourok.  Ek wil graag ‗n groen hemp en 

‗n swart strikdas met ‗n donker broek daarby dra.  Ek sal dit baie waardeer as enigiemand dalk klere 

kan skenk vir my kinders om te dra met ons troue, en ons soek nog vervoer na en van die kerk.   

‗n Groen hemp, Johannes, regtig?  Weet Debora hiervan? 

Ja, daar was nou die dag iemand hier by die kerk vir ‗n funksie met so ‗n groen hemp, dit was vir my 

baie mooi.   Ja, sy weet ek gaan ‗n groen hemp dra!    

Waar bly jy en jou gesin, hoekom woon julle nie ons eredienste by nie? 

Ons woon in Avian Park, in ‗n hokkie wat die kerk vir my gehelp bou het, en groter gemaak het vir my 

gesin.  Dit is net te ver om Vallei Kerk se dienste by te woon sonder vervoer, ons skakel in by die Pink-

sterkerk naby ons huis. 

Wat het jy nou al by ons drie leraars geleer? 

Met ds. Hans loop ek al ‗n baie lang pad saam. Hy gaan uit sy pad uit om my te help, hy is ‗n baie 

goeie mens en hy werk baie hard. 

By ds. Rousseau leer ek elke dag iets nuut – hy hou elke liewe oggend vir ons Bybelstudie voor ons 

begin werk.  Hy het my geleer wat Bybelse liefde is, en dat ons vir mekaar  moet omgee.  

Ds. Stefaans is ‗n sagte man.  Musiek is deel van hom.  Ek hou ook baie van musiek, ek luister baie 

graag draadloos.  Ek geniet ook sy grappies baie! 

 

Baie dankie vir al jou harde werk om ons tuine so mooi te versorg, Johannes.  Geniet jou troudag met 

jou gesin – as jy uitgevat met jou groen hemp jou mooie Debora voor die kansel inwag, sal ons goeie 

wense met jou wees! 

 



Ons het by Wortelgat net 

buite Stanford gekamp. Dit 

was so ‗n voorreg om so af-

gesonder te kon wees op ‗n 

plek met sulke beeldskone 

natuurskoon. Wortelgat ge-

bruik slegs sonkrag en het 

hul eie waterbron – die 

geriewe is fantasties, en die 

sterre baie helder! Ons het 

die geleentheid gehad om as 

groep baie nader aan mekaar 

te kom. Ons het baie nuwe 

vriende gemaak en besef dat 

elkeen van ons ‗n geliefde 

van God is. Ons sien baie uit 

na die jaar saam as ‗n groep 

en glo ons gaan nog baie 

nader aan mekaar en God 

kom.  Elsa Burger 

Vir my was dit ongelooflik 

om deur verskillende 

skrifgedeeltes weer net te 

hoor dat God my so lief het 

dat ek  dit eintlik nooit sal 

verstaan nie. Dat my naam 

in sy handpalm gegraveer is 

en dat Hy elke gedagte van 

my weet. Ek glo meer vas 

as vantevore  dat Jer 29:11 

waar is van my lewe. Dat 

God vir my ‗n toekoms  be-

plan, dat Hy drome het vir 

my lewe. Dat Hy vir my voor-

spoed wil hê.  

Lilly Lacock 

L I G  O P  O NS  J E U G  

Dit was baie lekker dat ons 

groep vir ‗n hele naweek saam 

was, want nou voel dit of ons 

een klas is. Dit was amazing 

om te ervaar   hoe eerlik die 

kinders was en dat ons me-

kaar kon vertrou. Mens dink 

so almal wat al lank saam met 

jou in ‗n klas  is, het al hulle 

lewe vir die Here gegee, maar 

dit was wonderlik om te hoor 

dat daar kinders was wat die 

naweek vir die eerste keer 

hulle saak met die Here 

reggemaak het. Ek glo met 

alles in my dat  Jesus vir my 

lief is.  Corli Ramsauer 

Ek weet ons moet iets oor 

die geestelike deel sê, maar 

ek wil net sê die plek waar 

ons gebly het, was regtig 

baie mooi. Dit het amper 

soos ‗n hotel gevoel. Maar 

dit was afgesonder en die 

tye wat ons heeltemal alleen 

was en met die Here moes 

praat, het baie vir my be-

teken. Ek het nie gedink ek 

sal vir ‗n halfuur doodstil net 

met die Here kon sit nie, en 

dit was ongelooflik hoe ek 

net so vas geweet het die 

Here het my lief nes ek is.   

Maret Vlok 

Belydeniskamp 

Die sonsopkoms op die kop-

pie agter ons blyplek Sa-

terdagoggend vroeg was vir 

my ‗n hoogtepunt.  By daai 

houtkruis het ek geweet Jesus 

het vir my ook sy lewe gegee. 

Daarom wil ek vir Hom lewe. 

 Calvineo Juries 

 

Die hoogtepunt van my kamp 

was die aande wat ons saam 

geworship het. Dit het my 

lewe verander.  

Jandre  

Ek was skrikkerig aan die 

begin; ek het so min van die 

kinders geken. Die oomblik toe 

ons in die bus klim, was al die 

stres daarmee heen. Die seuns 

was so vriendelik, met goeie 

maniere! Die storie van die riet-

stokkie het vir my die wêreld 

beteken. Dis ietsie kleins wat 

so baie gesê het. Die beste ge-

voel was toe die son so op my 

skyn en die wind liggies waai; 

toe weet ek Jesus sit daar langs 

my. Dankie aan tannie Abbie, 

oom Hans, oom Kerneels en 

tannie Karen dat ons so ‗n 

amazing naweek kon hê.   

Marné Truter  

Dit was lekker dat ons genoeg 

tyd kon hê om om die vuur te sit 

of in die berg te kon klim of die 

water te verken! Al die sessies 

wat ons gedoen het, was great 

en daar was ook goed wat ons 

prakties gehelp het. Ons moes 

goed neerskryf wat ons geluk 

steel en dit was vir my goed om 

te hoor ander kinders sukkel 

ook met die goed waarmee ek 

sukkel. Die vers wat die naweek 

vir my die meeste beteken het, 

was  Sefanja 3:17. Die Here 

jubel en juig oor jou. Hy is stil 

tevrede oor jou. Nog iets wat 

uitgestaan het, was die beeld 

dat ons nie perfek hoef te 

wees vir die Here om ons te 

gebruik nie. As ‗n kleipot nie 

krake in gehad het nie, sou 

die lig wat binne in die pot is 

nie kon deurskyn nie. Die 

Here gebruik ons met ons 

foute.  Dirk Hofmeyr 

 

Die kamp was ‗n ongeloof-

like geleentheid om tyd te 

spandeer met mede-

geliefdes van God en hulle 

nie net beter te leer ken nie, 

maar ook te leer uit hul 

geestelike ervarings. Dit was 

‗n blaaskans van ons besige 

skedules en dit het ons 

aangemoedig om te soek vir 

die mooi dinge in die lewe en 

om God se liefde daarin te 

ervaar. Dit was ‗n besondere 

naweek wat ons as groep 

gebind het en wat ons beslis 

gehelp groei het in ons 

geestelike lewens. Baie 

dankie aan al ons mentors – 

ons waardeer julle baie! 

Jean Esterhuyse 



Finansies   

 

Ons Hemelse Vader was goed vir ons en ons kan Hom net loof en prys daarvoor.   Die Finans Be-

diening en Kerkraad bedank elke lidmaat wat die afgelope jaar hulle tyd, geld en talent gegee het 

om 2016/17 ‘n besonderse jaar te maak. 

 
Finansiële oorsig vir die afgelope jaar teenoor die begroting: 

Ons het huidiglik 498 besoek punte en 1 129 belydende lidmate 

 

Inkomste:  Gewone Sondagkollektes,  4% bo begroting 

 

Maandelikse bydraes 

Debietorders:  Maak 19 % van die besoekpunte uit en dra 38% van die inkomste by en was 2% bo 

begroting 

Elektroniese oorplasings: Maak 29% van die besoekpunte uit dra 47% van die inkomste by en was 

13%  bo begroting. 

Boekies: Maak 1% van ons besoekpunte uit en dra 1% van die inkomste by en dit was gelyk aan die 

begrote bedrag. 

Koeverte: Maak 51% van ons besoekpunte uit, maar dra 14% van die inkomste by en was 13% 

onder begroting.  Die probleem is  aan die Kerkraad oorgedra en daar is gevra dat ondersoek inge-

stel word na die afname in bydraes. Ons sal op ‗n later stadium terugvoer gee aan die gemeente. 

Jaarlikse Dankoffers het ook gedaal met  5%. 

 

Basaarinkomste: 

Dit is ons grootste enkele fondsinsameling. Met al die pessimisme dat die basaar oor ‗n langnaweek 

was,  was die verkope op die dag die meeste ooit . Die totale inkomste was 14% af en die rede daar-

voor was dat die basaarlyste baie minder ingebring het. Een van die redes is dat die kontantlyste by 

baie lidmate nie uitgekom het nie. 

 

As gevolg van  skolesport, eksamens, tuisnaweke, ensovoorts,  is daar altyd ‗n probleem oor wan-

neer die basaar moet wees.  Vanjaar se basaar is Saterdag 23 September. Julle sal merk dat dit oor 

‗n naweek is waar die Maandag ‗n vakansiedag is.  Om ‘n basaardatum in die gemeente te vestig, is 

besluit om te hou by die datum. Daar is ‗n basaarkomitee gekies wat die bestuur sal behartig. Hulle 

gaan poog om deur bemarking die basaar  op dié dag nog groter te maak. Lidmate is welkom om 

voorstelle aan die basaarkomitee te stuur.  

 

Teken asseblief die basaardatum  in julle dagboeke aan  —   23 September 2017 

 

UITGAWES 

Ons het die uitgawes binne begroting gehou en is 2% onder begroting. Ons poog die laaste paar jaar 

om meer fondse beskikbaar te stel vir Onderlinge Sorg gemeenskapsprojekte. Die bediening het ook 

geld bewillig vir onderhoud aan geboue. 

 

2017/18 se begroting is deur die Kerkraad aanvaar en is beskibaar by die kerkkantoor. 

 

Weereens baie dankie  aan al die lidmate vir julle bydraes.  Julle is die aandeelhouers van  

Worcester-Vallei en as Finansbediening sal ons poog om julle fondse oordeelkundig te bestuur. 

 

Nico Hudson 
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