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Datum:  20 tot 22 Oktober 2017 
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Voorwoord: Hierdie is ‘n fotobeeld oor ons naweek uitreik na Nuwerus, ek hoop dat as jy hierdeur blaai 
jy iets van Jesus se teenwoordigheid sal ervaar. Dis ‘n informele blad so Ds. Chris Barnardo is in alle 
liefde Chris. Waar het dit alles begin? Hoe het ons by Nuwerus uitgekom wil jy ook seker weet? 
Tydens Feb 2017 se belydeniskamp by High Africa, het daar by die  belydenisklas die behoefte ontstaan 
om meer te doen as net die kamp. Hulle wil iets gaan doen, iets vir Jesus as ‘n groep. Chris het toe met 
die gedagte gekom “ ons gaan Nuwerus toe”. “Waar is Nuwerus Oom”, wou almal weet? Ons almal wat 
daar gekamp het was baie opgewonde oor die gedagte. 20 Oktober 2017 het die gedagte waar geword. 
 
Hier is baie vooraf werk gedoen deur Chris en alaml wat gehelp het, al die skenkings, klere, boksies en 
die inhoud daarvan, voer, kos ens. Dankie vir elkeen wat gehelp het om die droom waar te maak! 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/136537030@N02/
albums/72157680981366006 
  - High Africa se foto’s—gebruik die skakel 
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Die boksies word gepak en weer oor verpak 
met baie liefde. 
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Belydenisklas 2017 
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Terwyl ons besig was om boksies te pak, het die Ooms vir ons wors gebraai. Hierdie was ‘n skerp gedagte 
en die sous ‘n wenner. So het Chris se boereworsbroodjie gelyk.  
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Ons groep het gegroei en die laaste reëlings 
word bespreek. Ons is opgewonde oor alles wat 
gebeur. 
 
“Ons God is so groot, so sterk en so magtig, 
daars niks wat Hy nie kan doen.” 
 

Die liedjie draai in my kop 

Nog is dit einde niet, ons moet weer 
bymekaar kom. Daar is hempies 
geskenk vir ons almal. So het Jesus 
dit ook op iemand se hart gedruk dat 
ons met die hempies ook ‘n 
boodskap kon oordra. De Eike se 
uitstuur briewe word ook in 
ontvangs geneem. Die laaste paar 
goed word verdeel en in die voertuie 
gelaai. 
Vrydag rondom 12h00 Bid Johan 
Morkel vir seen  op die uitreik. ‘n 
Klompie gemeentelede het ook kom 
groet. 
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Vir Sias Koen was die bord ‘n beaming 
dat dit wat hulle reël rondom die voer is 
wat Jesus wil hê. Ons het dus afgedraai 
en eers die foto geneem in Moorrees-
burg. Die voer is van hier aangekoop. 
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Piketberg is ons eerste pistop. Hier is 
ons bederf  met eetgoed. Baie dankie 
aan al die vrouens wat vir ons soos ‘n 
moeder gesorg het.  
 
By die Silo’s het Jannie en Hester    
Carstens nog ‘n paar sake voer gelaai. 
Die son het vir ons sy skerp kant gewys. 
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By Klawer was die tweede pitstop en hier 
het ‘n paar voertuie hul brandstof aangevul.  
 
By Nuwerus word ons hartlik ontvang, met 
ope arms en dit voel of mens die mense al 
jare ken. Ons slaapplekke word vir ons 
uitgewys en daar word afgepak.  
 
 

Dylan is so bly om by Nuwerus te  wees.  
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Almal is gelukkig  met hul slaap plek, die dogters het hul tuisgemaak op ‘n 
hospitaal bed. 

Koti en Amanda 
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Chris, Carina, Petrus en Janine se huisie vir die naweek. Chris het gesê 
op die stoep gaan ons laat aand koffie drink. Van hier kan jy die hele 
Nuwerus sien. 
 
Kyk mooi na die sleutel, sien jy ook die kruis raak? Die sleutel het so 
deur die loop van die naweek vir my ’n ander betekenis gekry, meer 
daaroor later. Kyk hoe gesluit is die gedeelte wat draai in die slot. 

Hier kan mens nou duidelik sien hoe ‘n man dink en dan weer ‘n vrou. Volgens ons manne was die boksies 
te grand! Met die laaste inpak slag by die kerk het die vrouens beluit die boksies moet ‘n lintjie om kry. So 
bly daar is vrouens in ons lewens om dit kleur te gee. Die boksies kry dan nou ‘n lintjie om en daar is dan 

ook geleentheid om te gesels en mekaar beter te leer ken. 
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Hennie Roodman het gekom met ‘n 
plan of liewer ‘n speletjie vir die 
jong klomp. Kry vir jou ‘n klip en 
staan agter die streep en gooi die 
blikkie af. Dit klink so maklik.  
 
Daar was tot ‘n beker op die spel. 
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Die man wat gedink het nou 
is ons ver genoeg van ‘n 
mall af, het‘n groot fout ge-
maak. Hier op die klein 
plekke het ons toe die aand 
Nuwerus se eie modeperade 
beleef . In my oor het ek iets 
gehoor van “ek wil so rok 
hê” 
Ons word bederf met ‘n 
varksop (eerste vir my) en 
dit was baie lekker. Daar 
was vars brood en bredie.  

Ons moes weer gaan skep, 
want dit was so lekker. 

Poeding, mens wie het nou 
aan so iets gedink. Glo my 
hulle het en iewers moes jy 

maar plek maak. 

Ons beleef gasvryheid waarvan ons in die Bybel lees.  
 

Op die stoep het ons toe koffie gedrink en die stilte geniet. 
Stilte wat met jou praat. 
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Saterdag oggend sing ons ‘n paar liedjies saam en toe al kon jy hoor hier is 
‘n harmonie. Chris lei vir ons die oggend se stiltetyd.  

B
a
s
a
a
r 
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Hierdie was ‘n moeilike keuse. 
 
Die ete was ‘n wenner. Jan braai 
moet hier kom leer hoe kry jy ‘n 
skaap tjoppie doeksag gebraai. 
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Skuinskoek, grootkoek, beskuit en terte was 
van die gebak en ons het hulle goed onder-
steun. By die veiling het Chris vir hom ‘n wa 
ook gekoop om alles in die Kaap te kry. 

Die botter het jou waarlik in Chris se skoot 
geval. 

Johan het vir die mosbrood gegaan. 
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Die Model T Ford 1919 ook bekend as Tin Lizzy is   
amper ‘n eeu oud. Hierdie was vir my ‘n hoendervleis     
oomblik gewees. Die vonk en brandstof word van twee 
hefbome aan die stuurwiel beheer. Daar is twee     
vorentoe ratte en een vir agteruit wat deur voetpedale 
beheer word. Ons het almal ‘n beurt in die Ford gekry 
met Otto aan die stuur. Baie dankie dat julle ons dag so 
ingekleur het. Die twee ford’s verskil amper 100 jaar! 
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Uiteindelik is ons oppad na die VGK saal en die kinders wag al vir ons. Die oumensies is ook daar en het 
spesiaal reg gemaak om deel te wees van die geleentheid. Ons word hartlik gegroet en kan die                 
opgewondenheid beleef. In die saal word daar vir ons gesing en dit bring ‘n traan in die oog. Chris is aan 
die woord en dis hier waar die sleutel weer in my kop kom maal. Jesus is besig om deure oop te sluit en Hy 
gebruik mense, kinders, bejaardes en ‘n boksie met dit in wat ek en jy elke dag as van selfspreekend aan-
vaar. 

Die boksies word uitgedeel. Die lintjie se knoop word los gemaak en 
dan sonder om binne te kyk word die lindjie weer geknoop. Wat 
gaan deur sy gedagtes….? Iewers is daar ‘n kind wat sê “vir die 
eerste keer het ek my eie waslap” Ek vra vir die een dogtertjie wat is 
vir jou die beste ding in die boksie, sy haal die bybeltjie uit en wys 
dit vir my. Haar eie Bybel. Die lintjie wat om die boksie was word 
nou ‘n lintjie wat die bokstert kleur gee. 
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My eie boksie 
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Tussen ons klomp het die naam Moeder Teresa gestalte gekry, Ek dink dit is Chris wat met die naam uit 
gekom het. Hier is ook ‘n Moeder Teresa. Amanda (Tittie) is die anker wat ‘n verhouding het met die wat  

siek en in nood is.  Sy help 
met ‘n passie en leef Jesus 
liefde uit daar waar die 
nood groot is. Amanda ons 
dra jou op aan die Here, dat 
Hy vir jou in alles sal voor-
sien wat julle nodig het.  
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Die kinders het speletjies gespeel en baie gou is die nuwe speletjie 
onder die knie gekry. Hulle het dit baie geniet. 

Ouma Ragel het keel kanker en daar is vir 
haar vloeibare kossies gebring. Chris het vir 
haar bedien met die Woord.  
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Saterdagaand kuier 
ons almal saam. 
Tussen Pieter en 
Hennie was ons in 
goeie hande vir 
gebraaide skaap 
tjoppies. Die 
vrouens het die 
lekkerste bykosse 
gemaak. Weereens 
is ons op die hande 
gedra.  
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Die skerpioen het 
ook kom kyk wat 
hier aangaan.  
 
Ons word weer 
bederf met poeding.  
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Met sterretjie, kamera, lang sluiter spoed en ‘n klomp jong mense wat kan kophou, het ons die aand       
afgesluit deur die woorde te maak. 
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Vroeg Sondagoggend, gaan word ek stil op die koppie agter ons 
huis en dra die dag wat voorlê op aan die Here. Asook die ge-
meenskap, die droogte en loof hom vir die mense wat Hy hier 
geplaas het. Ek loop nog ‘n entjie verder en die werklikheid is 

voor my op die grond. Skaap karkasse lê hier, dit wat ‘n boer kan 
moedeloos maak. Vir die skape was die droogte te erg. Soos ek 
terug stap sien ek voor my die turksvy met turksvye aan. Daar is 

lewe, hou moed!  
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Hierby die kerk word ons sommer die diep kant in gegooi. Ons help met die voorsang,’n paar van die 
liedjies was onbekend vir ons gewees. Ons word welkom geheet deur Ds. Paul en Chris neem die diens 
waar. ‘n Persoonlike getuienis van hom het vir baie weer moed gegee. Daarna is ons bedien met die  
nagmaal.  Ons as groep het die sendinglied gesing. Ek kan nie in woorde sê wat ons beleef het Sondag og-
gend in daardie gemeente nie. Dit was vir my ’n hoogte punt! Hierna is die boere gevra om op te staan  
sodat hulle getel kan word (24). Die voer is onder in die sportsaal en ons almal beweeg daarheen sodat die 
voer uitgedeel kan word. Op daardie stadium het hul nie geweet hoeveel elke boer gaan kry nie. Daar is 
200 sak voer so elke boer gaan 8 sakke voer kry en dit wat oorbly gaan vir ons gasheer van die naweek.  

Maartin was in sy kinderdae aflos koster gewees in die gemeente, so oor die vakansie tyd. Hier het hy weer die geleentheid 
gehad om die klok te lui. Vir hom was die naweek ‘n terug in tyd een.  
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By die saal skryf die 
boere hul name neer, 
die totale boere is nou 
25. So elke boer kry 
nou agt sakke voer. 
Hul begin die bakkies 
te laai. Kyk net hoe 
gewillig is ons          
belydenisklas. Hier het 
ek ‘n knop in die keel 
gehad. 

Een van die boere is nie 
by getel nie, word 
verneem. Hy was nog 
besig by die kerk. So 
daar is nou 26 boere. 
Ons het te min voer  
maar die uit deel gaan 
voort, agt sakke per   
boer. Nadat al 26 boere 
hul sakke gelaai het, het 
daar nog ‘n paar sakke 
oorgebly om vir ons 
gasheer te gee. “Die 
vissie en broodjies het 
vermeerder”. 
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Kan ek 
help? 
 

Die Here is getrou, Hy verander nooit nie. Hy sluit hart oop. Ons het gekom om te dien en hier in Nuwerus 
was die bordjie omgedraai. Ons was bedien, ons het soveel Seën ervaar en beleef.  

Dankie vir elkeen wat ‘n bydra gemaak het tot die voer projek. 
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Maartin lui die 
kerkklok. 

Whatsapp foto 

Whatsapp foto 

Stem boodskappies op Whatsapp: Isobel en Amanda 
 

Johanna laat weet die volgende...Oupa frikkie , hul het die goedjies uitgepak en vir Oupa die pak 
klere laat aanpas en die mense oe en aaa. Hy was heel oorweldig. Isobel het vir hom eetgoedjies 
koekies, lekkers tee, koffie en suiker ens. in ‘n pakkie saam gestuur. Sy vra toe vir hom wat moet ek 
vir die mense sê? Hy kyk haar so en sê “ ek weet nie” Later kom Noesie en vertel haar dat Oupa vir 
haar vra of hy ook iets gekry het?  Hy besef nie dat alles syne is nie. Hy het seker nog nooit persent-
jies gekry nie. Hulle sê toe vir hom “Alles is Oupa sin, alles”. Hy vat toe die rooi sak en loop. Hul 
roep hom terug want hy moet nog sy middagete kom eet. 
 
Dankie vir die uitreik vir die verskil wat julle gemaak het, Die mense se waardigheid is weer mooi 
gemaak, herstel. 
 

Ouma Grietjie: Ek het gehoor van die mense wat na ons toe sou kom en ek was so siekerig gewees. Ek 
was nie gesond gewees nie. Ek het gevoel ek sal nie kan gaan nie. Die Here het my gejaag ek moet 
gaan. Iets binne my het gesê ek moet gaan. En toe ek daarvanaf kom het ek kom sleg geword, ek is so 
dankbaar vir die Here dat ek gegaan het.tot nou nog. Baie baie dankie vir DIT wat ek ontvang het. 
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Soos die turksvy wat daar bo in die geut groei plaas die Here ons ook 
soms op snaakse plekke om Sy liefde uit te leef, ‘n getuie vir Hom te 
wees. Ons moet net bereid wees om na Sy stem te luister en te doen 
wat Hy vra. Hy sal die oopsluit werk doen op Sy tyd, so ook sal Hy 
die hemel oopsluit dat die reën ook ons droeë Kaap kan benat. 
 
Nou moet ons groet maar dit is nie vaarwel. Nuwerus ons het lief 
geword vir julle, ons gaan baie ryker weg van julle, Totsiens 

Die meisies is altyd reg vir ‘n foto. 

‘n Groupie van ons De Eike span wat wag vir die 
Ford. 

Ons is almal veilig tuis in Kuilsrivier. Maandag ontvang ons ‘n boodskap van Johanna dat op een van die 
boere wat in die kerk was, se plaas 20mm gereën het. Prys die Here! 

Jesus het ons elkeen gebruik volgens ons gawes, al is die sleutel gesluit van al die jare se letsels wat al    
beleef is. Daar is soveel wat uitspruit en besig is om te blom na die uitreik. Kom ons gee dit water en laat 

dit blom. Ek is opgewonde oor dit wat voorlê.  
‘n Spesiale dankie aan almal van Nuwerus vir al die lekker eet en bederf. Dit het alle verwagtinge oortref! 

 

Foto’s geneem en saam gestel deur Petrus tensy anders aangedui. theron.pj@mweb.co.za 
Al die foto’s van die naweek is op flickr gelaai en jy kan die skakel laai en dit daar gaan kyk. 
 
Boksies pak:      https://www.flickr.com/photos/136537030@N02/albums/72157662080324228 
Vrydag:              https://www.flickr.com/photos/136537030@N02/albums/72157688612373774 
Saterdag:            https://www.flickr.com/photos/136537030@N02/albums/72157688610767134 
Sondag:              https://www.flickr.com/photos/136537030@N02/albums/72157688583363174 
Die jong klomp: https://www.flickr.com/photos/136537030@N02/albums/72157688857455424 
 


