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Die Pynappel-storie 
Otto Koning was ‘n sendeling in Papua Nieu-Guinee. Hy was baie lief vir 
pynappels en was trots op die pynappels wat hy gekweek het. Sodra die 
pynappels egter begin ryp word het, het die inboorlinge dit gesteel. Dit 
was frustrerend en hy het kwaad geword vir hulle. Tydens die volle sewe 
jaar wat dit plaasgevind het, het Otto die evangelie vir hierdie mense 
gebring, maar sonder enige bekering. Hoe meer hulle gesteel het, hoe 
kwater het Otto geword. By ‘n konferensie het Otto gevind dat die situasie 
hom frustreer omdat hy homself as persoonlike eienaar pleks van 
rentmeester van die pynappelboord sien. Na heelwat sielewroeging het hy 
sy boord vir God gegee. Gou het die inboorlinge stamprobleme begin 
ervaar. Hulle het gevind dat Otto die rede vir hul probleme was omdat hy 
sy boord vir sy God gegee het. Daarna het Otto nie meer kwaad geword 
nie en was hy ontslae van kommer. Die mense het begin om hom vrugte 
uit die boord te bring. Op ‘n dag het Otto insig in sy mislukking verkry toe 
een van hulle aan hom sê, “Jy moes seker ‘n Christen geword het, Otto. 
Jy word nie meer kwaad nie. Ons het altyd gewonder of ons ooit ‘n 
Christen sou ontmoet.” Hulle het nooit Otto vereenselwig met die tipe 
persoon waaroor hy gepreek het nie want sy lewe het sy boodskap 
verloën. Ons kan vir mense preek, vertel wat Jesus vir ons gedoen het, 
hoe Hy empatie gehad het met die armes, hoe Hy vertel het van die 
koninkryk van God, gevra het dat ons ‘n lig vir die wêreld moet wees en 
sout vir die aarde. En dan hoor ons op ‘n dag: “Ons het altyd gewonder of 
ons ooit ‘n Christen sou ontmoet.” Die Bybel sê ons geloof moet gesien 
word in dit wat ons doen, in dit wat ons sê, en in hoe ons reageer teenoor 
mense. Wat help dit as ‘n mens sê jy het geloof, maar jou lewe wys dit nie? ... 
Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie – sulke geloof is dood en 
help niks (Jak. 2:14 - 17). Otto was geestelik gebroke toe hy besef hoe diep 
hy gefaal het. Na die sewe jaar het hy sy eerste bekering beleef en baie 
het begin om hul tot Christus te bekeer. Die vrugte was nou so oorvloedig 
dat Otto met uitvoer begin het en ander tipes vrugte, soos piesangs, 
gekweek het. In die hele streek was sy dorpie nou die een waar die 
meeste met die evangelie bereik is, hoewel hy sewe jaar lank geen 
bekering beleef het nie. Otto het besef dat om in God te glo is om op Hom 
te vertrou, Hom te volg en alles aan Hom oor te gee: ons wil, ons liggaam, 
ons lewe en ook ons besittings. Jesus het vir sy dissipels gesê: “As iemand 
agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, want 
wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal 
dit terugkry (Mat 16:24 – 25).  

 

Hemelse Vader, leer ons om elke dag te besef dat alles wat ons het 
aan U behoort. Amen  

 

Die hele storie is op video by: https://www.youtube.com/watch?v=rYM-4mGYzzE 

 

Wil jy graag 
iets in ons 

koerantjie plaas 
of self ietsie 

skryf? 
 

Bydraes moet die 
Kerkkantoor voor 

12:00 op 
Maandag,  

12 Julie bereik! 
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HIERDIE BLADSY IS SPESIAAL OM WYKSNUUS AAN ONS  
GEMEENTE DEUR TE GEE. 
WIE VIER HUL GOUE BRUILOF?  WIE HET TAGTIG OF NEGENTIG GEWORD ….. OF 

HONDERD?  KOMAAN  WORD BIETJIE MEELEWEND EN GEE BIETJIE WYKSNUUS DEUR, 
OF  IETS KOMIES ÓF INTERESSANTS WAT GEBEUR HET  ( SOMMER MET ‘N FOTO  BY). 
 

 

DOOP: Lex Louw (gedoop 18/06/17) 
 
Baie seën aan pappa en mamma Deon & Michelle Louw 
asook oupa en ouma Hennie & Freda  Barnard 
 

BAIE SEëN OOK AAN SPLINTERNUWE OUPAS & OUMAS  
EN PAPPAS & MAMMAS 

 

☺ Oupa en Ouma Deon & Arina Dixon:   
Jamie & Anelda (dogter) Fereira se seuntjie Adolf is op 16 Jun gebore (‘n 
agterkleinkind vir oupa Ben Dixon, baie geluk!) 

☺ Oupa en Ouma Thom & Issie Potgieter: 
William & Ilse (dogter) Meyer se seuntjie, Matthew is op 20 Jun ’17 gebore 

☺ Oupa en Ouma Wouter & Adele Burger: 
Eugene & Marissa Neethlingh (dogter) se seuntjie Alexander is op 23 Jun ’17 
gebore 

 

LIFELINE JEUG HOU PANNEKOEK AAND (18/06/17) OM FONDSE IN TE SAMEL 
VIR DIE MAG (Meisies Agter God) OGGEND OP 9 SEPTEMBER 2017 
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FOKUS OP DIE HUWELIK 

Die “Tongue & Groove”.......... 

Jesus het baie van Sy boodskappe deur middel van stories oorgedra.  
 
Ek doen dieselfde. Ek is 'n DIY man, en kry my boodskappe in 
praktiese goed. So dwaal my gedagtes terwyl ek aan ‘n projek 
werk na tongue & groove plafonne en vloere.  
Die eerste foto wys hoe lyk tongue & groove planke vir n 
plafon.... Op die oog af na niks snaaks.... Hierdie planke vorm 
egter 'n hegte vriendskap met mekaar. Hulle is so vervaardig 
om 100% bymekaar (inmekaar) te pas, al is hul kante 
verskillend. 
 

Nou net so was dit God se plan toe hy man en vrou geskape 
het. Al is ons as man en vrou so verskillend in ons wese, het 
Hy ons so "vervaardig" om 100% bymekaar te pas. Daardie 
tongue & groove maak 'n hegte verbintenis (ons huwelik) 
Saam vorm ons 'n pragtige plafon (2de foto).  

Wat is mooier as so 'n Knotty Pine plafon! Ja, jy kan planke uit 
daai plafon ruk, of met 'n beitel twee planke skei, maar jy sal 
altyd skade aan daai planke kry. Jy beskadig altyd daardie 
tongue & groove kante permanent. Dieselfde geld vir tongue & 
groove vloerplanke. Saam vorm hulle 'n hegte eenheid waarop 
geloop kan word, sonder om te beskadig. Sê vandag vir jou 

tongue, of groove.... "Groove (of Tongue 😄), ek is baie lief vir 

jou. Dankie dat jy altyd so styf hier langs my lê, en so netjies 
hier langs my pas. Saam vorm ons 'n eenheid, gemaak om 
bymekaar te pas".   As jy weer oor 'n Knotty Pine vloer loop, of 
opkyk na 'n Knotty Pine plafon, sê "Dankie Here vir my 

pasmaak plankie (van ons is planke😳) hier neffens my. 

Leon die Grotman Strauss
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RESEPTEHOEKIE 
Die lewe is te kort vir nagemaakte botter, kaas of mense... (onbekend) 
 

EENSKOTTEL GEREGTE VIR DIE WINTER 
   

ANDERSE PAP EN WORS 
600g boerewors 
250ml mieliemeel 
625ml water 
sout en peper na smaak 
200ml gerasperde Cheddarkaas 
410g tamatie-en-uiesmoor 
25ml rissie-en-knoffelsous 
METODE:  
Voorverhit die oond tot 180C.  
Spuit ‘n ronde, middelslag-oondvaste bak met 
kleefwerende middel.  
Hou die wors in ‘n spiraal en braai dit in ‘n verhitte 
pan tot bruin 
en gaar.  
Verwyder en 
hou eenkant.  
Meng die 
mieliemeel 
met 125ml 
water. 
Verhit die res 
van die water in ‘n kastrol en voeg die mieliemeel 
by wanneer die water kookpunt bereik. 
Geur met sout en roer tot kookpunt en tot wanner 
die pap verdik.  
Prut tot gaar.  
Roer ‘n bietjie kaas by.  
Skep die pap ui in die voorbereide bak. Skep die 
wors, steeds in spiraalvorm, bo-op. 
Verhit die tamatie-en-uiesmoor saam met die 
rissie-en-knoffelsous.  
Geur na smaak met sout en peper en prut 
ongeveer 5 minute lank.  
Skep daarvan oor die wors en strooi die orige kaas 
oor. 
Bak 15-20 minute of tot lekker warm.  
Dien op saam met die orige sous 
Ek het by my pap blikkie room mielies gegooi, die 
mieliepap het bietjie vaal gelyk. 
 
Bron: Onbekend / Tiana Botes  
Plasing & Foto: Joey Kruger  
WATERTAND RESEPTE VIR OUD EN JONK 
http://www.watertandresepteviroudenjonk.com/eenskottel-geregte.html 

 

 

 

BEEF STROGANOFF MET 'N TWIST 

500gr  beesvleis maalvleis 

1 blikkie  

sampioenroomsop 

3 repe  spek, in blokkies gesny 

1 koppie suurroom 

1/2 ui, gekap 

1/4 teelepel paprika 

1/4 teelepel peper 

1/2 teelepel sout 

Pasta (enige keuse) 

1 eetlepel botter 

METODE:  

Braai die vleis met die uie en spek tot gaar.  

Roer die sampioen sop, paprika, sout en peper 

by. 

Prut 10-20 minute, roer dikwels. 

Roer suurroom by en prut deur 

Kook die noedels  tot sag. Voeg botter by die 

noedels. 

Gooi pasta by maalvleis mengsel, meng deur.  

Sprinkel pietersielie oor. Bedien met 'n salsa 

slaai  

 

Bron: Rens / Kreatiewe Kos Idees  

Plasing: Henriette Wessels  

WATERTAND RESEPTE VIR OUD EN JONK 

http://www.watertandresepteviroudenjonk.com/eenskottel-geregte.html 
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Hierdie gedig van Elsabe van der Westhuizen, vertel die 
verhaal van sovele. Mag jou storm ook so eindig! 
  

DIE STORM IN JOU OË. 
(Elsabe van der Westhuizen) 
Die storms teken prentjies in jou hartseer oë  
Jy beur vorentoe teen die wind geboë  
Terwyl die storm reën jou oë wasig maak van trane  
Loop jy alleen in modder bane  
Jy trek jou spannings jas styf teen jou nat gekreukelde 
lyf  
Terwyl die storm jou vorentoe dryf 
Die prentjies vertel stories van hartseer en verdriet  
Was elke tree in die lewe dan verniet  
Vallend, strompelend, beur die krom gestalte voort  
Rigting maak nie meer saak, sy voel verstoot  
Sy val op haar knieë, sak diep in ’n modderpoel  
Sy draai haar versadigde deurdrenkte lyf in ’n bolletjie 
rond  
Lê in die modder van haar seerkry grond  
Sy merk nie eers dat hemel besig is om oop te skuif  
Al wat sy voel die koue wat kleef aan haar verwese lyf  
Sy is net bewus van die dood wat diep in haar wese sink  
En haar siel wat in die storm reën se poele verdrink  
Tussen die gedruis van wind en reën  
Hoor sy ’n fluistering in die wind se ween  
Staan op, my lieflingskind,  
Ek ken jou storie  
Moenie dat storms jou moed laat verloor nie  
Met elke storm waarin jy jou ook al bevind  
Trek Ek jou nader aan My, my koningskind 

Dan neem jou storie ’n interessante wending aan  
Toe my oë joune ontmoet waar ons staan  
Die storm in jou oë word weggedryf, ek sien die krag  
Ek weet die storm is besig om te wyk voor ’n sterker 
mag  
Liefde het jou omarm, sonskyn maak jou oë sag  
Plooitjies vorm om jou oë terwyl dit sagkens na buite lag  
Waar ek nou in die vensters van jou siel staar voel ek 
bly  
Sien ek ’n gelukkige einde.  
Die storm is nou verby. 
 
(Ingestuur deur Langies Langenhoven) 

Op 21 Junie 2017, om 06:24 is 
dit Winter-sonnestilstand, want 
dit is die kortste dag en die 
langste nag.  
Dag se lengte = 10h29min49sek 
Vorige dag se lengte = 
10h29min50sek 
Volgende dag se lengte =  
10h29min51sek 

 

Van die 22ste af begin die dae 
stadigaan elke dag effens 
langer word en die nagte effens 
korter, tot op 22 September.  
Daardie dag noem ons Lente-
dag-en-nag-ewening want op 
daardie dag is die dag en die 
nag weer ewe lank.  

 

Daarvandaan word die dae nog 
verder elke dag effens langer 
en die nagte effens korter.  Dit 
gebeur tot op 21 Desember 
wanneer die dag op sy langste 
is en die nag op sy kortste.  Ons 
noem daardie dag Somer-
sonnestilstand.  

 

Daarvandaan word die dae 
stadigaan weer al hoe korter en 
die nagte al hoe langer totdat 
hulle weer ewe lank is op 22 
Maart, wat ons noem Herfs-
dag-en-nag-ewening. 

 

Dit is ons vier pragtige seisoene 
se aanvangstye wat deur ons 
liewe Here so bepaal is om vir 
die mens tot permanente en 
maksimum diens te wees. 

 

-Burrie van Zijl-  
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GEBEDSAKSIE: Julie 2017 
 
GEBEDSONDERWERP:  Owerhede, SA 

 

Essegiel 36:26-27 
“Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees 
gee,  Ek sal die kliphart uit julle liggaam 
uithaal en julle ‘n hart van vleis gee. Ek sal 
my Gees in julle gee en Ek sal maak dat 
julle volgens my voorskifte leef en my 
bepalings gehoorsaam en nakom”. 
Gebedsversoek: 

• Bid dat die Here elke burger van Suid 

Afrika se hart sal verander en ‘n 

“revival” bring sodat mense terug draai 

en honger na God. 

Gebed: 

Almagtige God en Vader, 
vanuit wie alle waarheid en vrede kom, 
raak die harte van alle mense aan 
met U heilige liefde en vrede. 
Kom, O Prins van vrede, 
lei en leer die heersers van ons land, 
met besluitneming deur U volkome 
wysheid. 
Skenk aan hul U onderskeidingsvermoë, 
tot die vooruitgang van U koninkryk, 
totdat ons hele land gevul word 
met die kennis van U oneindige liefde. 
Dankie Jesus, ons Here en Verlosser. 
  

Leiers 

1 Timoteus 2:1-2 

 “Ek dring daarop aan dat daar in die 

eerste plek met smeking, voorbidding en 

danksegging gebid moet word vir alle 

mense, vir die wat regeer en vir almal wat 

gesag uitoefen, sodat ons ‘n rustige en stil 

lewe kan lei in volkome toewyding aan 

God en in alle eerbaarheid. 

 

Gebedsversoek: 

• Bid vir ons land se leiers vir bekering 

sodat hulle hul met God sal versoen. 

Bid dat hulle in kontak sal kom met die 

evangelie en dat hulle die liefde van 

God sal ervaar. Bid spesifiek dat die 

Here mense oor hulle pad sal stuur om 

teenoor hulle te getuig.   

• Bid dat die Heilige Gees hulle sal 

oortuig van sonde en dat hulle hul 

sonde voor God sal bely en daarvan 

verlos word. Bid veral dat korrupte en 

ongeredde leiers onder sonde-

oortuiging sal kom en dat hulle God se 

vergifnis sal soek. Bid vir hulle vir rein 

lewens en sober gewoontes. 

• Bid vir die persoon in die uitvoering 

van sy pligte sodat hy regverdig, 

menslik en met begrip sal optree.  
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• Bid dat die Heilige Gees die liefde van 

God in ons leiers se lewe sal uitstort. 

“Want God het sy liefde in ons harte 

uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy 

aan ons gegee het (Rom. 5:5). 

• Bid dat leiers sal besef dat hulle deur 

God aangestel is en dat Hy aan hulle 

gesag gegee het, sodat hulle 

verantwoordelik sal optree en sal besef 

dat hulle aan God rekenskap moet gee 

van alles wat hulle doen. 

• Bid vir die beslissings wat die persoon 

moet neem, dat dit die regte 

beslissings sal wees en dat dit in 

ooreenstemming met die wil van God 

sal wees. Bid vir die persoon vir 

Goddelike wysheid waar hy in 

gesagsposisies verkeer en onder baie 

spanning dikwels moeilike beslissings 

moet maak. 

• Bid dat die Heilige Gees hulle 

gedagtes gevange sal neem en dat die 

Gees hulle denke sal oorheers. 

 

Gebed: 

Hoe wonderlik is dit om U te ken as ons 
Vader, 
Heilig is U Naam oor die ganse aarde. 
Deur ons gebed nooi ons U nader, 
Want in U alleen het ons werklik waarde. 
Dankie Hemel Vader vir ons Land Suid 
Afrika, 
Ek bid U seën, liefde en beskerming oor 
haar. 
Skenk ons U lewe in oorvloed, O Heer! 
Stuur ons U lig en U waarheid, 
Laat diè ons lei en bring, 
Na U heilige berg en na U wonings. 
Hemel Vader, sëen ons land Suid Afrika, 
Stort U Heilige Gees oor haar. 
Wees U ons lewe, O Heer, 
diè lewe – ons lig en waarheid! 
Laat diè ons in U koninkryk bring, 
as U heilige heersers en konings. 
Laat U koninkryk kom, Laat U wil geskied, 
Soos in die Hemel, So ook in Afrika! 
Hoe wonderlik is U naam, O Vader, 
Hoe groot is U naam in die ganse aarde! 
Want aan U behoort alles wat lewe, 
Ons Skepper, Koning en Here! 
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Blessings 
Niehan en Carmen  
 

E pos: baiewarm@yahoo.com 
Whatsapp: +27 76 434 2773 
Facebook : Mosambiek 
Geletterdheid  
 

Prys die Here saam met 
ons vir... 
• Mense soos Isaac en Carim wat 

in onderwys belangstel en `n 

verskil wil maak. 

• Goeie besoek aan Muanatanga 

skool ten spyte van die reën en 

nat paaie. 

• `n Donateur wat `n aansienlike 

bedrag gegee het vir die 

voltooiing van die Kleuterskool 

gebou. 

Ons praat met God oor... 

• Beroepsaansoeke in SA 

• Suksesvolle voltooiing van die 

kleuterskoolgebou in die 

komende paar maande 

Mosambiek Geletterdheid  "sodat hulle die Bybel kan lees" 

Nuusbrief: Mei 2017 
 
Muanatanga Bosskool 
Soos in vorige nuusbriewe genoem het Isaac Gama dit op homself geneem om `n bosskool op `n 
selfvolhoubare wyse te open. Hy wil `n voorbeeld daarstel vir pastore en ander besigheidsmanne dat dit 
wel moontlik is om op `n self-volhoubare wyse bosskole in Mosambiek te open. Die IRM het die 
loodsprojek aanvaar. Die skool is sedert Februarie aan die gang en het tans 128 ingeskrewe leerders. 

Ek het die voorreg gehad om die skool te kon besoek saam met Isaac en Carim (Algemene Sekretaris van 
die IRM Geletterdheidsbediening). 

Ons was vriendelik ontvang deur van die kinders wat vir ons `n mooi 
liedjie sing. Heel regs met die rooi das is die pastoor van die 
gemeenskap (New Covenant Church) en langs hom is Mnr. Carlitos 
Uahela, die onderwyser. Die pastoor is die een wat lank gelede 
gehelp het om een van die eerste bosskole in daardie area te vestig. 
Nou help hy weer om hierdie een te vestig. 
 
Gaan lees volledige  
Nuusbrief op Mosambiek 
Geletterdheid se FB blad.  
Like ook sommer ons blad,  
“MOZAMBIQUE LITERACY” vir 

weekliks foto's en stories 

mailto:baiewarm@yahoo.com


Christus alles en in almal                                9    
 
 

MOSAMBIEK, QUOINGA - Gebedsbrief 5-2017   
Daar het so baie dinge gebeur vandat ons teruggekeer het na Quionga. Daar is net nie genoeg plek en 
woorde en tyd om alles met julle te deel nie. 
Ons het tydens ons besoek in Suid-Afrika met baie van julle gedeel oor Hendo 
en hoe hy sy been verloor het as gevolg van komplikasies na ‘n motorfiets 
ongeluk. Ook hoe sy familie ons gevra het om vir hom ‘n been saam te bring. 
André stap toe eendag by ‘n winkel in wat spesialeer in ortopediese 
hulpmiddels.  Hy sê vir die vrou hy weet dit is ‘n snaakse vraag, maar of mens 
nie tog dalk iewers ‘n “one-size-fits-all”-prostese kan kry nie.  Sy sê hy moet net 
bietjie wag, verdwyn agter in die winkel en kom terug met ‘n sak met drie 
kunsbene in.  Hy kan dit vat, want dit lê net in haar pad.  Ons het toe uit die drie 
een geidentifiseer as die regte een vir Hendo. 
Tuis het ons hom probeer help soos julle hier in die fotos kan sien.  Die 
been is die regte lengte, maar net effens te klein aan die bokant en sy stompie 
pas daarom nie lekker daar in nie.  

 

Gebedsversoeke:   

• Bid saam vir ons finansiele situasie.  Brandstof en ander noodsaaklikhede 
se pryse het baie opgegaan – sommige met meer as 50%. 

• Bid vir volgehoue gesondheid.  Ons het weer so ‘n paar goggas onderlede gehad, maar dit is gelukkig 
nou eers verby. 

Danksegging:  

• Vir Sy beskerming oor ons elke dag. 
• Vir goeie tot oorvloedige reën. 
 
Kontak en ander inligting:  Andre & Anna-Marie Thiart, Quionga, Mozambique 
Epos:  thiartaa@gmail.com 
Facebook:  Makwe Mission  -http://www.facebook.com/#!/MakweMission 
Webblad:  www.gcx.org/Makwe_Mission 
Celnr Moz:         +258 86 68 42 675  + Whatsapp      
                            +258 84 228 9038  + Whatsapp 
Celnr SA:            +78 348 1914   + Whatsapp 
                            +73 909 5288   +Whatsapp 

mailto:thiartaa@gmail.com
http://www.facebook.com/#!/MakweMission
http://gcx.us13.list-manage.com/track/click?u=6a56d5c593e679d275f44db44&id=5e6b88c900&e=c72e282ac9
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LEESROOSTER : JULIE 2017 
( Gen.22:1-14; Gen.24:34-38, 42-49, 58-67; Mat.13:1-9, 18-33, 36-52 ) 

 

DWARS: 
2. Abraham het twee ….. saamgevat. (Gen.22) 
3. Sy …. het gekom en onkruid tussen die koring gesaai.  (Mat.13) 
5. Die man het gesê: “Ek is ‘n ….. van Abraham. (Gen.24) 
7. Die mense het almal op die ….. bly staan. (Mat.13). 
10. Abraham het ‘n skaapram gesien wat aan sy… in ‘n bos vasgevang is. (Gen.22) 
12. Die ….. kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor. (Mat.13) 
14. Die verleidelikheid van rykdom ….. die woord. (Mat. 13) 
16. Dié wat oes, is die ….. (Mat.13) 
17. “Drink gerus maar, en ek sal vir jou ….. ook water skep. (Gen.24) 
18. Landstreek waar Abraham vir Isak moes offer. (Gen. 22) 
 

AF: 
1. ‘n Ander deel van die saad het tussen ….. geval. (Mat.13) 
2. ‘n ….. het eendag gaan saai. (Mat.13) 
4. Abraham se seun. (Gen.22) 
6. “Wie ore het, moet …..” (Mat.13) 
7. Rebekka en haar ….. het op die kamele geklim. (Gen.24) 
8. Abraham het ‘n ….. opgesaal. (Gen.22) 
9. Die naam van die jong vrou wat by die fontein kom water skep het. (Gen.24) 
11. Die koninkryk van die ….. kan vergelyk word met ‘n man wat goeie saad gesaai  
         het. (Mat.13) 
12.    Rebekka was die dogter van ….. (Gen.24) 
13.    Jesus het in ‘n ….. geklim. (Mat.13) 
15. Die vrou van Abraham. (Gen.24) 
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