Hier is ons sowaar aan die einde van nog ‘n
jaar! Dis darem ongelooflik hoe vinnig die
tyd omvlieg. Een van die dae is dit al weer
lekker vakansie en natuurlik ook Kersfees.
En dan is dit nie baie lank nie, dan is ons in
2010 en almal hou asem op vir die
Sokkerwêreldbekerkampioenskappe.
(Hierdie is nogal ‘n lekker lang woord
waarmee julle Galgie kan speel….!)
Ons het ‘n opwindende en besige jaar gehad
– kan julle onthou wat ons alles gedoen het?
Hier is so ‘n lysie aan die regterkant om jul
geheue te verfris.
Baie dankie vir julle bywoning hierdie jaar
by die Kleuterkerk en die Sondagskool - dis
heerlik om julle daar te sien en onthou
altyd dat ons baie lief is vir elkeen van
julle!
Baie liefde
Tannie Lita

1. Ons het met die geldbome vir
Sergiy in die Oekraiene
genoeg ingesamel vir warm
klere, kos en skoolfondse vir
die hele jaar
2. Ons het deelgeneem aan die
Kermis met ons eie stalletjie
3. Ons het Bibles4Believers
ondersteun
4.

Ons het nuwe familie aan
geneem (Ds Ernst en tannie
Susan vir Oupa en Ouma en Ds
Leon en tannie Chrissie vir
peetouers)

5. En heerlike werkswinkels
gehad!
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Toe Josef en Maria op pad was na Betlehem, het
‘n engel die diere bymekaargeroep – “Ek soek ‘n
paar vrywilligers wat die heilige familie gasvry sal
ontvang as hulle hier in Betlehem aankom en hulle
dan sal bystaan as die Kindjie eers gebore is.
Wie van julle gaan my help?”
Koning Leeu kry natuurlik eerste ‘n spreekbeurt. “Ag, nou ja,” sê hy,
“aangesien ek self van koninklike afkoms is, kom ek natuurlik eerste in
aanmerking om die Here van die hemel en aarde te beskerm. Ek sal voor
die stal stelling inneem en dan sal niemand dit waag om naby die Kind te
kom nie. Ek sal hulle soos niks stukkend skeur!”
En hy trek sy bolup op om sy verskriklike tande te wys.
“En wat word dan van die herders en die wyses uit die ooste?” vra die
engel en draai weg.
Die skelm ou jakkals sluip stertswaaiend nader en sê met sy
sjarmante maar slinkse glimlag:
“Wel, of hulle nou koninklik of heilig is of wat ook al – hulle sal
moet eet. Daarom bied ek aan om vir die Kind die geurigste heuning
in Boer se korwe te gaan vaslê, en vir die ma sal ek elke dag ‘n jong
hoendertjie steel sodat sy haar kragte kan herwin na die geboorte.”
“Vaslê? Stéél? Vir die heilige gesin?” vra die engel onthuts en draai weg.

Intussen het die pou na vore gekom. Die oggendson
blink op sy kleurvolle vere en toe hy dit oopvou, snak
die ander diere na hulle asem. “Ek bied aan om so
agter die Kind se krip te staan. Met my imposante
voorkoms sal ek daardie eenvoudige stal mooier laat
lyk as wat Salomo se tempel was!”
“Jou ydele voël”, sê die engel teleurgesteld en draai weg.
Daarna het die ander diere almal met hulle voorstelle gekom, maar nie een van hulle kon die
engel oortuig nie.
Kyk of julle hierdie diere almal herken:

Uil is die
slimste.

Nagtegaal sing die
mooiste.

Wagter is die
kwaaiste.

Niemand kan so
lekker speel soos
Kietsie nie.

Hennetjie lê die
grootste eiers.

Wie dink julle is op die ou einde gekies en hoekom?

Nie een van hulle nie! Die engel het teleurgesteld omgedraai en weggeloop.
Die engel was op pad terug toe hy die os en die esel by ‘n put op Boer se plaas kan sien
staan. Hulle maak beurte om die hele dat lank om en om te loop sodat die bakkiespomp die
water uit die put kan opskep.
“Ek soek helpers”, roep hy, “om die heilige
gesin, wat na ons dorp op pad is, gasvry te
ontvang en by te staan as die Kindjie gebore
is.”
“Ons het nie juis veel om te bied nie,” sê
esel en laat sy ore droewig hang.
“Al wat ons heeldag doen, is om geduldig
ons werk af te handel. Ons het nie regtig
ander talente nie.”
“Maar miskien,” kom die os versigtig
tussenbeide, “miskien sou ons af en toe met ons
sterte die vlieë van die Kindjie af kon
wegwaai?”
“Dis vir julle wat ek nodig het,” glimlag die
engel en stap haastig nader.
Aangepas vanuit ‘n verhaal van Jorg Zink in
“Die Groot Stories-boek” deur Lux Verbi-BM
uitgegee

Weet julle hoekom die engel nie een van die ander diere gekies het nie? Ja, hulle was
almal te hoogmoedig en het gedink hulle is beter as die ander.
Hier is vir julle ‘n foto’tjie van Sergiy – ons maatjie in die Oekraiene – en ‘n bietjie feite
oor hom. Kyk of julle kan sien wanneer hy verjaar….!

Sergiy Denysenko
• Sergiy is nou al 9 jaar oud, want
hy is op Kersdag in 2000 gebore
• Hy bly in die Oekraiene in ‘n
kinderhuis
• Sergiy kom uit ‘n baie arm gesin
• Hy het 2 broers en 2 susters, maar
hulle bly nie in dieselfde kinderhuis
nie
• Hy ly aan ‘n serebrale siekte wat
veroorsaak dat hy spesiale sorg en
opvoeding nodig het
• Hy hou daarvan om te skryf en wil
eendag ‘n bouer word
• Sy ma kom hom net gedurende
skoolvakansies besoek

Julle moet ‘n ongelooflike lekker vakansie hê. Ons
gaan julle vreeslik mis en sien uit daarna om julle
volgende jaar weer by ons te hê.
Mag julle ‘n wonderlike en geseënde Kersfees saam met julle
families beleef en Jesus se verjaardag saam met Hom vier.
Volgende jaar lê voor en ons wens julle en julle families net
seën en voorspoed toe!

Ons sê tot siens aan ‘n paar van
ons Kategete – baie dankie vir
julle hulp en toewyding. Mag
volgende jaar ook vir julle rus en
geestelike verryking inhou – en
onthou, julle is altyd welkom om
te kom kuier!
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