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Exodus 14:14  “The Lord wil fight for me.  I need only to be still.” 

 

Aan die einde van 2018 het Quintus Heine van die Bybelgenootskap van SA ons tuis 

besoek.  Lindie en Johannes het besluit om R10 000 wat vir Bybelverspreiding 

ingesamel is aan hulle !Xun-projek te skenk.  Dit is vir die vertaling van die Bybel in 

‘n San taal.  Quintus het vir Johannes ‘n pragtige pet, rugsakkie, pen, Bybel vir die 

Dowes (wat baie verduidelikend is) en ‘n audio Bybel as geskenk saamgebring.  Ons 

waardeer die moeite wat hy gedoen het om ons te besoek.  Terselfdertyd is die res 

van die geld (R19 400) aan ds Chris Bester vir die verspreiding van Bybels 

toegestaan.  Hy sal dit na goeddunke gebruik en deur die jaar verslag lewer oor sy 

vordering. 

 

Ons was bevoorreg om die vakansie by Willem se broer-hulle in Oos-London deur te 

bring.  Ons is dankbaar dat ons veilig heen en weer kon reis ten spyte van die druk 

verkeer.  Weereens was daar baie uitdagings met Johannes se rolstoel.  Op party 

plekke is die sand so dik dat 3 mense sterk moet stoot om die rolstoel deur die sand 

te kry.  Dit was vir Hein makliker om sommer vir Johannes te abba tot by sy bootjie.  

Eers in die bootjie, kon ons hom deur die rivier trek tot waar die ander op die sand  

speel. 

 

Tuis het Johannes se program begin.  Hope opregte dank aan elke Versorger wat op 

sy of haar pos is en voortgaan met graad 12-werk. Die program loop mooi en 

eersdaags sal ons weer op Stellenbosch saam met die studente gaan oefen.  Ons 

sien baie daarna uit.  

 

“See the positive side, the potential, and make an effort.” The Dalai Lama 

 

‘n Spesiale dankie aan Theresa Swart van Taberna wat soos elke vorige jaar, al 

Johannes se handboeke geskenk het.  Ons waardeer dit ontsettend baie. 

 

Gebedsversoeke: 

• Vir die volkome herstel van hoofpyne en epilepsie 

• Vir sterk bene om beter en verder te kan loop 

• Vir die herstel van Johannes se visie 

• Dankie vir sy positiewe ingesteldheid en die vreugde wat hy vir ons bring 

 

Mag 2019 vir almal ‘n jaar vol dankbaarheid en seën uit God se hand wees.  

“Let there be laughter and sharing of pleasures…For in the dew of little things 

the heart finds its morning and is refreshed.” Khalil Gibran 



 


