Matriekeksamen 2000!
Ook hierdie jaar het aangestap en vir die matrikulante is die einde van julle skoolloopbaan
in sig. Sommige het reeds op 16 Oktober hierdie jaar se eksamen met rekeningkundige
vakke begin. Eksamen is maar altyd „n senutergende tyd met „n soet-suur ervaring
verweef. Aan die een kant - die blydskap om klaar te maak, aan die ander kant - die
senuwees en soms trane wat „n mens opkeil. Hier in Pretoria word eksamentyd altyd met
Jakarandatyd geassosieer; al val die blom dan nie op die kop nie of gee die pers bletse jou
hooikoors, kan ons altyd die vreugde van nuwe uitdagings en die sonskyn van elke nuwe
dag steed ervaar. Ek dra graag weer een van my gunstelinge aan elkeen van julle in
hierdie tyd op:
Dis Oktober, byna November
Leipoldt besing dit as die
mooiste, mooiste maand…..
Pers blertse smeer die bloeiseldrag van hierdie
seisoen op die klam teerpad af - tog
bly die blotse skrilheid „n vasvangpunt
in hierdie kitsch tyd van meeloop en inwees.
Voorheen sou ek wegkyk van die persheid;
eerder die groen wou raaksien en dit
met albei hande wou vasvat …. Dit myne maak
deur met wit en appelkoos te bespikkel ;
totdat groter kwashale alles toegeverf het om dit skitterwit te laat triomfeer!
Maar nou, kyk ek met nuwe oë na die trompettemars in persgevormde tuitjies en ek wil meedoen om hierdie seisoen luidkeels van minarette uit te basuin:
“Dis Jakaranda- vreugdetyd in ons pers stad, Pretoria” (cb)

Die gemeente dra elke lidmaat wat tans eksamen skryf in gebed op
vir goeie insig, kalmte van gees en sukses.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mans van Mars , vroue van Venus?
Ons kan eintlik „n saligspreking by die vele ander voeg : Salig is die wat die liefde het,
want hulle kan waarlik mens word! Baie is al gesê en geskryf oor die liefde en veral die
verhouding tussen “Adams en Evas”. Vrydagaand, 13 Oktober was so „n aand
waartydens dr. Andre de la Porte met „n saal vol belangstellendes oor huweliksliefde kom
praat het. Die Gesinsbediening het werklik geen moeite ontsien om „n warm romantiese
aand te reël om so die ore en harte oop en ontvanklik te kry vir die woorde wat gespreek
is nie.
Die kerngedagte van die aand was dat die liefde ons in staat stel om mekaar beter te
verstaan, al is mans wesens van Mars en die vroulike natuur uit die Venusruimte!
Waarop kom dit neer? – leer mekaar so goed ken en vul mekaar sodanig aan, dat die
ribbekas nie sonder die een sagte ribbebeen kan klaarkom nie. Hierdie liefde in sy
gesonde aard sal dan nie net binne die gesin bly nie, maar uitkring na alle vlakke van die
menslike bestaan. Ons weet mos dat die liefde die grondslag is van diè samelewing waar
daar ruimte geskep word vir die funksie van die hart in al die fasette van menswees.
Ons kan dus daarop staan dat ons nie maar net op hierdie planeet gewerp is nie, maar in
liefde aan mekaar toevertrou is om die algemeen menslike reg uit te oefen, naamlik om
mekaar opreg en eerlik lief te hê! Hoe kan dit dan anders, want liefde is mos nie „n
uitvindsel van mense nie – dis „n genadegawe van God!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

‘n Bord vir woord en lied
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….en toe word die digitale bord ingesing! En daar is gesing en gesing en gesing…. Ons
kan nou soos die Markus-evangelie uitasem raak van al die “en – en” in blote ongeduld
om die storie te vertel, want „n storie oor lofprysing en dank is dit gewis!
Waar jy ook al dese dae in die kerk jou plekkie sal kry, sal elkeen beslis steeds uit volle
bors kan saamsing, al het die vrou die boekie by die huis gelaat, of al is die bril nie in die
binnesak nie.
Aan elkeen wat op welke wyse „n bydrae gelewer het om die bord in die kerk staan te
maak, „n opregte woord van dank- van die Fondsebediening , al die aksies en die seer
voete van hardlopende ( ons vertrou ook jubelende) jeug was elkeen se stukkie omgee
van besondere waarde. DANKIE want nou kan ons almal Sy Majesteit met helder oë
besing!!

„N GROETEBOODSKAP
Kersversierings en die geklank van kersmusiek herinner elkeen
deeglik aan die tyd van die jaar - dis adventtyd in 1997! Die jaar
het voortgespoed en het van baie nuwe ervarings nou net
herinneringe van die jaar gemaak.
My wens is dat die vreugdes en hartseer van die afgelope jaar
trapstene na
geluk en voorspoed in die komende jare sal wees. Dankie vir u
ondersteuning aan u kleuters en u bydrae tot die suksesse wat
Bennie Boekwurm se Kinderland (Liadorma-trust) vanjaar kon
smaak.
Met die soek na mooi kerskaarte val my oog op die woorde van
Angelus Silesius:
“ En al word Christus „n duisend maal in Bethlehem gebore
en nie in jou nie, dan bly jy verlore” - dit laat „n mens werklik
weer met nuwe oë na hierdie tyd van die jaar kyk; naamlik dat
ons verby die blink van papier en plastiek sal kyk en sal besef:
“God het die wêreld so liefgehad dat Hy Sy enigste Seun gegee
het,
sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige
lewe sal hê”
Mag hierdie Kerstyd werklik vir u en u gesin „n Christusfees wees
en die nuwe
jaar besaai word met geluk, vrede en blydskap.
Dorothea Prinsloo & dogters Juliana en Amelia

„n GROETEBOODSKAP
Kersversierings en die geklank van kersmusiek
herinner elkeen deeglik aan die tyd van die jaar - dis
adventtyd in 1999! Die jaar het voortgespoed en met
die draai van die eeu het vele nuwe ervarings nou net
herinneringe van die jaar geword. Die wens vir hierdie
jaareind is dat die vreugdes en hartseer van die
afgelope jaar trapstene na geluk en voorspoed in die
komende jare sal wees.
Met die soek na mooi kerskaarte val my oog nou die
dag weer op die woorde van Angelus Silesius:
“ En al word Christus „n duisend maal in Bethlehem
gebore
en nie in jou nie, dan bly jy verlore” - dit laat „n mens
werklik weer met nuwe oë na hierdie tyd van die jaar
kyk; naamlik dat ons verby die blink van papier en
plastiek sal kyk en sal besef:
“God het die wêreld so liefgehad dat Hy Sy enigste
Seun gegee het,
sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar
die ewige lewe sal hê”
Mag hierdie Kerstyd werklik vir elke lidmaat „n
Christusfees wees en die nuwe jaar besaai word met
geluk, vrede en blydskap.
Rietfluit-redaksie

