
1Die Christelike Vrou September 2021

Die Christelike Vrou
Lééf die liefde   Amptelike mondstuk van die NHSV September 2021

Mooi

Hannelie

Dit sou seker vreemd wees om in die Lente-
uitgawe oor sneeu én oor Namakwaland se 
blomme te skryf. Tog is albei asemrowend in 
eie reg. Die interessantheid is dat ek nog nooit 
in my lewe regte sneeu gesien het nie! Meer as 
een keer in my lewe het dit in my tuisdorp waar 
ek in daardie stadium gewoon het, gesneeu 
– maar dan was ek nie daar nie. Toe ek in die 
Vrystaat gewoon het, het iemand foto’s van my 
huis geneem met lekker dik sneeu rondom – 
terwyl ek met verlof was op ’n ander plek... Die 
naaste wat ek seker aan sneeu gekom het, was 
toe ek in Switserland bo-op ’n berg een massa 
wit gesien het en daaraan kon vat. Dit was egter 
lankal nie meer sneeu nie, maar net ’n groot 
blok ys.

In die laaste twee weke het in ons omgewing 
hier in die Boland en ook in ander dele van 
die land aansienlike hoeveelhede sneeu geval. 
Baie foto’s en video’s het die rondte op sosiale 
en ander media gedoen van landskappe wat 
spierwit en prentjiemooi is. Sommige plekke 
het beslis nie gelyk soos Suid-Afrika nie.

Deesdae kan ek dus darem die sneeu van ’n 
afstand af bekyk as dit op die berg hier agter 
ons val, maar dis ver en ek kan nie daaraan 
vat nie. Natuurlik kan ek seker self ry en by 
die gewilde sneeukykplekke saam met al die 
honderde ander mense langs die pad stop om 
’n sneeumannetjie te bou, maar vir al daardie 
mense sien ek nie kans nie. Dus moet ek seker 
nou maar nog ’n bietjie geduldig wees voordat 
ek my hande in daardie (so glo ek) vreemde, 
sagte, koue, wonderlike “iets” indruk en die 
nuwe, langverwagte sensasie kan beleef.

Vir nou, bepaal ek my eers by die ander mooi: 
blomme, blomme, blomme! Wat is dan mooier 
as Namakwaland in die lente? Ek het sommer 
’n hele klomp mense gevra om hul belewenisse 
van die jaarlikse blommekyk neer te pen en 
hul mooiste foto’s aan te stuur. Almal het 
hartlik saamgesels en gedeel. Natuurlik was 
daar nie een enkele negatiewe opmerking 
nie – twee bydraers het feitlik woordeliks 
dieselfde gewaarwordinge neergepen. Dit 
was nogal moeilik om almal se bydraes in 
een samehangende artikel saam te vat. 
Gelukkig praat foto’s boekdele!

In die beplanning vir hierdie maand se uitgawe, wou ek graag net mooi goed plaas. Nie dat ons gewoonlik nie-mooi 
dinge plaas nie – ek wou net spesiale mooi dinge in die Lente-uitgawe gebruik. Lente is hoeka mos ’n baie mooi deel van 
die jaar. Dit is dán wanneer die natuur ’n volgende asem kry.

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
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Erfenis
Ds C Johann de Bruin

In die gees van Erfenismaand wil ek ons almal aanmoedig om ’n erfstuk 
voor te berei vir ons kinders en kleinkinders en dié se nageslag. In 

ons SP Engelbrecht-museum vind ons voorwerpe wat ons Kerk se 
geskiedenis en ons voorgeslagte se verhaal in die Kerk vertel.

Maar wat van ons eie verhaal? Jou eie lewensverhaal is ook 
interessant en werd om opgeteken te word. ’n Erfenis wat kosbaar 

sal wees wanneer jy die dag nie meer hier is nie. Jy móét asseblief 
jou eie lewensgeskiedenis vir jou nageslag neerskryf. Alhoewel 
ons eie besonderhede vir ons onbelangrik mag voorkom, sal 

toekomstige geslagte dit hoog op prys stel om ’n rekord van ons 
ondervindinge en gedagtes en gevoelens te besit. Ons sal dan vir 
hulle geskiedenis wees!

’n Raamwerk vir jou eie lewensgeskiedenis

•	 Geboorte – waar en wanneer, goeie of slegte gesondheid, besondere 
omstandighede by die geboorte.

•	 Persoonlike beskrywing – lengte, bou, oogkleur, temperament, 
besondere vaardighede.

•	 Algemene beskrywing van gesinslede. Beskryf elkeen soos hierbo. Kort 
lewensketse van elkeen. Sluit hul beroepe, talente, rolle tuis, besondere 
verhale oor hulle, hul invloed op jou lewe in.

•	 Vroegste herinneringe – gesinsreëls, take, ouers se siening van 
kinderopvoeding, besoeke van familielede en vriende, familietradisies 
en -gebruike (op gewone dae en vakansies), godsdienstige gebruike 
tuis. Al die voorafgaande se invloed op jou.

•	 Strewes van jou kinderdae en jongmenslewe – dagdrome, 
toekomsverwagtinge, beroepskeuse, lewensuitkyk, houding tot die 
samelewing, verhouding tot portuurgroep.

•	 Spesiale besoeke – grootouers, ooms en tantes, neefs en niggies, 
goeie vriende. Algemene beskrywing van genoemde persone. Gee 
’n kort lewenskets van elkeen, hul tradisies, gewoontes, vakansies, 
persoonlikheidseienskappe, huise, taalgebruik, persoonlike 
gewoontes.

•	 Militêre diens – redes vir aansluiting by die Weermag, tyd, eenheid, 
rang, ondervinding van opleiding, vriende, plekke waar diens gedoen 
is, besondere gebeurtenisse, invloed op jou.

•	 Werk – van take tuis tot jou beroep, van jeugjare tot volwassenheid, 
datums en tipe werk, plekke, hoe ’n werk verkry is, medewerkers, redes 
vir werksverandering, invloed op jou lewe.

•	 Hofmakery en huwelik – waar, hoe en wanneer jy jou gade ontmoet 
het, beskrywing van jou lewensmaat, besondere ondervindings, 
besonderhede van ouersvra, die huweliksaansoek, verlowing, 
troue, onthaal, wittebrood, besondere vriendskappe, ongewone 
trougeskenke, en algemene kommentaar.

•	 Die getroude lewe – aanpassings wat gemaak moes word, humor, 
gedenkwaardige herinneringe, raad oor die huwelik aan die nageslag. 
Interessante staaltjies oor jou eggenote en kinders, insluitende hoogte- 
en laagtepunte, beproewings, gebeurtenisse wat tot die versterking 
van jou geloof gelei het.

•	 Aftrede – jou laaste werksdag, afskeidsfunksie, aanmerkings van 
vriende en kollegas, verandering van lewenstyl, nuwe belangstellings 
en planne, invloed op jou gade en kinders, groter betrokkenheid 
by kleinkinders, reis, besondere werksaamhede en stokperdjies, 
lewensbeskouing.

•	 Terugblik – raad aan die nageslag, oorsig van geskiedkundige 
gebeurtenisse in jou leeftyd (tegnologies, sosiaal, wetenskaplik en 
polities). Lesse wat geleer is, hoop vir die toekoms van ons beskawing 
en hoe om daaraan deel te hê, gebeurtenisse waaroor jy spyt is en die 
dinge wat jou gelukkig gemaak het. Sluit godsdiens, gebed en studies in.

Wat erf jou nageslag van jou?
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• Tuistes – adresse, woonbuurte, tydperke daar gebly, bure en vriende,
tuine, besondere herinneringe, tipes gemeenskappe, redes vir
verhuising, foto’s en ’n beskrywing van die huise.

• Gesinslede – broers en susters, waar en wanneer gebore, voorkoms,
persoonlikhede, hoe hulle jou lewe beïnvloed het, gebeurtenisse wat
jy met hulle gedeel het.

• Veranderinge in die lewens van persone wat die naaste aan jou is –
ouers, grootouers, broers en susters, ander familielede, gade, vriende.
Verandering van werk, gesondheid, eer wat hulle te beurt geval het,
godsdienstige belewing, ernstige gebreke en siektes, ongelukke en
dood. Watter invloed dit op jou gehad het.

• Persoonlike ontwikkeling – veranderings in voorkoms en gesondheid,
terugslae, opklaring van misverstande, buitengewone gebeurtenisse,
invloedryke leiers en vriende, inspirerende onderwysers,
leierseienskappe, godsdienstige belewing, welsynswerk, die invloed
van die kerk en sosiale organisasies op jou lewe, uitstaande toesprake
en voorbeelde wat gestel is.

• Stokperdjies, troeteldiere, sport, geliefkoosde boeke, talente en
belangstellings – beskryf jou belangstelling in en deelname aan
spraakkuns, drama, films, kuns, dans, hengel, jag, kampering, kookkuns 
en naaldwerk. Hoe het jou belangstelling ontwikkel en watter invloed
het dit op jou lewe gehad?

• Onderwys – keuse van skole, name van skole en waar geleë, vervoer,
finansiering van onderwys, vakkeuses, onderwysers, interessante
vakke, kompetisies, vriende, sosiale aktiwiteite soos uitgaan,
sokkiejolle, uitstappies. Besondere aktiwiteite – atletiek, verenigings,
ampte beklee, onderskeidings behaal, belangrike ondervindings en
besluite en hul invloed op jou.

• Besondere verenigings en gemeenskapsdiens – ondervindinge,
uitstappies, bevordering, onderskeiding, Voortrekkers, Landsdiens, CSV, 
skoonheidskompetisies, kunswedstryde, diens aan die gemeenskap,
politieke deelname.

• Reise – waar, wanneer, hoekom, besondere ondervindinge, lesse
geleer, invloed op jou.

Wenke vir jou erfenisprojek

• Maak gebruik van jou eie taalgebruik en styl. Sê hoe jy voel en
verduidelik hoe en hoekom dinge gebeur het.

• Wees eerlik. Moenie oordryf of die negatiewe oorbeklemtoon nie.
• Skryf in ’n dik A4-boek of tik op jou rekenaar of gebruik ’n goeie

stemopnemer op ’n stil plek. Praat duidelik met jou gewone stem. Of
gaan neem als op by jou ouers of familielede.

• Werk volgens ’n plan en moenie van die punt afdwaal nie.
• Laat mense wat vir jou belangrik is, self ’n bydrae op band maak.
• Maak terselfdertyd foto’s bymekaar en identifiseer hulle duidelik, en

identifiseer ook ander erfstukke soos meubels, gebruiksartikels of
memorabilia.

Laat JOU erfenis tel!

(Erkenning aan GGSA Beginnerskursus 2007)

Besoek gerus enige tyd ons Museum in Eloffstraat, 
Eloffsdal, Pretoria of op Facebook. Maak ’n afspraak by 
082 733 3951 of cjdb@boomaap.co.za.

Ds C Johann de Bruin
Kurator van die SP Engelbrecht-museum

VervolgWat erf jou nageslag van jou?

SP Engelbrecht-museum 
Fotograaf: Neels Jackson

mailto:cjdb%40boomaap.co.za?subject=Navraag%20n.a.v.%20artikel%20in%20Christelike%20Vrou
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Namakwaland blom
Ds Hannelie Botha Blomme, blomme, blomme

Bydraes deur: Ds Johann van Zittert, Anna Labuschagne, oudl Nic Combrink, 
Christie Bloem, Juhrita Hanekom

Een keer ’n jaar gooi die Liewe Heer sy lappieskomberse uit oor 
Namakwaland. So ver as wat die oog kan sien, is dit ’n ontploffing van 
helder kleure. Verskillende skakerings van geel, oranje, pers en pienk, 
met spatsels wit of rooi ook tussenin. Rukkeperdjie se indigoblou, 
gousblom se goudgeel, en ridderspoor se pers oortrek die velde. Soms 
vergeet die Liewe Heer om sy gekleurde lappieskomberse te kom haal 
en dan bly die skouspel vir ’n maand of twee langer. En elke jaar sê die 
besoekers aan die streek: Hierdie jaar is die skouspel mooier as laas jaar!

Geen twee soorte blommetjies lyk dieselfde nie en elkeen het ’n eie 
uniekheid. So is dit ook met ons as mense. Nie twee van ons lyk dieselfde 
nie, en elkeen van ons is uniek. Party van ons is lank, ander korter, soms ’n 
bietjie ronder as ander, en dan is daar skraler mense ook. Party kan sing, 
ander kan koek bak, en so kan ek aangaan oor die uniekheid van die mens. 
Ek en jy behoort aan God, en net soos die Namakwalandse blommetjies, is 
ons ook pragtig en uniek!

En die name van die verskillende soorte blomme gryp jou verbeelding 
aan: gousblomme, Namakwalandse madeliefies, perdebos, sporrie en 
viooltjie. Bobbejaantjies, rukkeperdjie en ridderspoor. Wilderoosmaryn, 
fynbos, suikerbekkies en aalwyn. Party sommer so plat op die grond en 
ander in bosse en struike, ander weer soos ’n kombers oor die veld versprei. 
Swartland en sandveld en kleigrond maak nie saak nie.

Nou lyk dit vir my of daar iets is om van Namakwaland se blomme te leer. 
Of jy jou nou in kleigrond bevind waar allerhande omstandighede aan jou 
vasklou en jou afrem en mismoedig maak, is daar tog rede om te blom. Vat 
nou maar die knoppiesopslag van die Swartland. So ver jy kan sien, is die 
veld oortrek met goudkleurige gousblom en knoppiesopslag.

Die klipvelde van die Knersvlakte lewer ook sy blommeprag. Daar kry 
jy bobbejaanvinger, bababoudjie en dobbelsteentjie. Die een wat hier 
uitstaan, is die sentkannetjie (Crassula columnaris). Dié vetplantjie, baie klein, 
groei sewe jaar om dan vir ongeveer twee maande die fynste blommetjie 
met die heerlikste geur te dra. Ongeag die harde klipveldomstandighede 
waarin dit staan, groei dit en dra dan die mooiste en heerlikste blommetjie.

In die sandveld is daar pietsnotte (Grielum sp) met sy slymerige wortelstelsel 
wat kos is vir die duikertjies. Perde eet graag perdebos (Didelta). Dan is 
daar ook heliofila (sonliefde) wat net oopmaak op die warmste, sonnigste 
deel van die dag. Dit lyk vir my asof die sandveld ook met ons praat. As jou 
omstandighede soos sand voel waarin jy wil wegsak, of soos sand waaraan 
jy geen greep kan kry nie en wat deur jou vingers vloei, is daar steeds rede 
om te blom.

Een van die belangrikste kenmerke van Namakwaland se blomme is dat 
hulle altyd met hul gesiggies na die son gedraai is. Die blommeprag is 
slegs op sonnige dae sigbaar, en jy sien dit ook op hul mooiste as jy met 
die son agter jou oor die veld kyk. Dit is omdat die blomme toemaak sodra 
die son agter wolke wegraak of in die weste sak. Dan is die blomknoppe 
bedek met hul onderste kelkblaartjies wat moeilik sigbaar is vir herbivore 
soos skilpaaie en wildsbokke. Sodra genoeg sonlig beskikbaar is, begin bye 
aktief raak. Dan vou die blommetjies hul kroonblare oop om die sonlig te 
weerkaats sodat die bestuiwers nadergelok word. Die blommetjies draai 
ook son se kant toe om soveel lig en warmte moontlik te ontvang. Die bye 
word nie net deur die lig wat van die kroonblare weerkaats gelok nie; hulle 
hou ook van die warmte wat aan die sonkant van die blom gevind word. 
So ontvang die bye nektar om heuning te maak terwyl hulle die blomme 
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bestuif sodat saad kan vorm vir ’n volgende seisoen.

Die bron van die blommeprag lyk my is dus bo alles in die son geleë. 
Hierdie verskynsel dat plante hulle na die son se kant toe draai, word 
heliotropisme genoem. Die Bybel leer ons dat die son van geregtigheid 
opkom om oor alles en almal te skyn. En die Evangelieskrywers vertel 
van die lig wat in die duisternis skyn. Die Spreukedigter leer ons om 
na die natuur te kyk en daar te leer. En het die Here Jesus nie op ’n keer 
vertel dat selfs Salomo nie beklee was soos die lelies van die veld nie? 
Ons kan die voorbeeld van die blomme volg deur so veel moontlik 
van God se lig te ontvang en te weerkaats.

Met ons besoek aan “Blommeland” hierdie jaar het die gedagte by 
my posgevat dat die evangelie soos hierdie blomsaad vermeerder 
en versprei en dat ons as kinders van die Vader so sal blom. 
Op Nieuwoudtville is ons die Sondag na een van die mooiste 
sandsteenkerke waar die prediker vir ons twee gelykenisse uit Matteus 
13 voorgehou het van hoe die evangelie sou versprei. Eerstens vertel Hy 
van die kleine mosterdsaadjie wat amper vervuil en ’n boom word wat 
vir menige landbouer ’n nagmerrie is. Dan vertel Hy die gelykenis van 
die suurdeeg wat, as dit reg gebruik word, wonderlike resultate bring.

Na ’n rondrydag van bewondering en indrink van die werke van sy 
hande wat net mooi gee en siele verkwik, kyk ek vir oulaas om. Dan 
kom die woorde van die profeet in my hart: Jou eie oë sal ’n koning in al 
sy skoonheid sien en sal uitkyk oor ’n wyd uitgestrekte land. Ek kom huis 
toe met die sekerheid dat ek soveel wonderwerke – groot en klein – 
aanskou het, en dat my God groot en magtig is. Dat ek dit nou alles 
met my eie oë gesien het.

Mense kyk in verwondering na die blommeprag – soms hoor jy in 
amper gewyde stilte die jubel- en pryswoorde, en soms het jy nie 
woorde nie. Net ’n knop in die keel vir die mooi en die goeie te midde 
van ons stukkende en dor wêreld. Nie net oor die massavertoning nie 
– ook oor dié wat sku tussen kranse en rotse pronk of skaam tussen 
bossies skuil om jou te verras. In spoorpaadjies staan hulle in ’n erewag 
al langs die kante en juig in die wind. Alle kante getuig van skoonheid 
en prag: Al gaan ons eersdaags verdor, laat ons bly wees in ons Skepper.
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Die opinies van rubriekskrywers weerspieël nie noodwendig die oortuigings en standpunte van Die Christelike Vrou se redaksie of die NHSV nie. 

Verlede maand het ons berig oor ’n inwoner wat 101 
jaar oud geword het. In hierdie uitgawe las ons een jaar 
by. Die oudste inwoner van Ons Tuis: Riviera in Pretoria, 
tannie Willie Bouwer, het op 30 Augustus 2021 haar 102de 
verjaardag gevier.

Haar gunsteling-sêding is: “Doen dit wat jy moet die eerste keer reg, 
daar is dalk nie weer die geleentheid om dinge reg te maak nie.” 
Dit is beslis wat hierdie liefdevolle tannie elke dag lééf. So word sy 
beskryf deur Natasha van Tonder, maatskaplike werker van Ons 
Tuis.

Haar fyn ingesteldheid wanneer dit by mense kom, verklap wie sy 
is en ook die vlak van diensbaarheid waarmee sy in haar beroep as 
verpleër gestaan het. Al kan sy nie meer goed sien nie, is dit vir my 
altyd so wonderlik hoe sy elkeen aan hul unieke stem herken, sê sy.

Tannie Willie (née Van der Merwe) is op 30 Augustus 1919 in 
die Karatara-omgewing digby Knysna gebore. Sy voltooi haar 
skoolloopbaan tot by standerd 8, waarna sy indiensopleiding 
as algemene verpleegkundige by die Frere-hospitaal in Oos-
Londen en kraamsuster by Klerksdorp-hospitaal ontvang.

Tydens haar loopbaan by Vereeniging-hospitaal ontmoet sy en 
raak sy verlief op dr Casper Bouwer, ’n radioloog. Hulle is in 1948 
getroud en word geseën met vier seuns, ses kleinkinders en vier 
agterkleinkinders. Volgens haar oudste seun, Johann Bouwer 
(72), was dit vir sy ma ’n groot hoogtepunt toe haar seuns Grey 
Kollege in Bloemfontein toe kon gaan. My ma het altyd gesê: “Al 
moet ek vloere skrop, julle sal koshuis toe gaan”, vertel hy.

In haar leeftyd het sy talle epidemies, armoede in die jare na die Eerste 
Wêreldoorlog, die 1933-depressie, Republiekwording en 1994 se groot 
verandering in die politiek deurgemaak. Met haar pragtige ouderdom moet 
jy as’t ware van hierdie gebeurtenisse uitsonder en byvoeg dat sy dit nie net 
bloot beleef het nie, maar ook óórleef het! Hierdie ystervrou was vir ons kinders 
’n goeie ma en voorbeeld, sê hy.

Volgens Natasha het tannie Willie se paaie met Ons Tuis: Riviera gekruis 
lank voordat sy ’n inwoner daar geword het. Sy was in ’n stadium die suster 
daar. Van ons personeel het dus oor die jare die wonderlike geleentheid gehad 
om haar in haar professie en toe later as inwoner hier beter te leer ken. Sy is 
baie spesiaal en ons hoop dat sy ’n besonderse dag gehad het saam met haar 
familie wat kom inloer het, sê sy.

Heleen van As
Woordvoerder: Ons Tuis
Sel: 084 655 6006

101 + 1 = 102
Heleen van As
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