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Die Kersgety is kosbaar
Die afgelope twee jaar is ons
gekonfronteer met radikale
uitdagings. Dit waaraan ons
gewoond was en as normaal
aanvaar het, het agter in die
ry gaan staan.
Die nuwe tyd van maskers,
afstand, hande was, beperkte
getalle en immuniserings
het ’n nuwe wêreld laat
oopgaan en nuwe denke
na vore gebring: denke
van waardering, denke van
aanpassing en grense trek,
denke van dankbaarheid en
denke van kreatiwiteit. En dit
is wonderlik.
Dis met nuwe oë en warm
harte dat ons die Kersgety
kan benader. Dinge word met
opregte waardering beplan,
daar word met verwondering
Kersliedere
gesing
en
met
groot
entoesiasme
beplanning gedoen.
’n
Ekstra
kers
word
aangesteek vir die leë plek
aan die tafel – vir die geliefde
wat die Kersgety dalk nie
meer hier is nie. Met soveel
meer liefde word daar gereeld
kontak gemaak, spesiale
voorbereiding om mekaar
nog ’n keer te sien.
Die Kersgety is ’n tyd van
waardering, ’n tyd van liefde,
’n tyd van verhoudings.
Moenie te lui wees om
reëlings te tref nie, of daardie
WhatsApp terug te stuur nie.
Moenie aarsel om ’n koffieuitnodiging te aanvaar nie.
Die Kersgety is ’n tyd van gee.
Mag elkeen die vrede van
God ervaar wat alle verstand
te bowe gaan. Gaan kleur jou
Kersgety helder in en wees
oordadig met liefde.
Ds Denise Schmidt
Port Elizabeth
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Dáár by Bloedrivier!
Geloftedag

Ds C Johann de Bruin
In die skrywer Karel Schoeman se boek Verliesfontein (1998) sê die
verteller die volgende: Die verlede glip weg en raak verlore, vloei weg
soos water, stroom weg soos sand, en ons hoor die lae geruis en merk hoe
dat dit verlore gaan. Ek is al wat dit sien, die enigste waarnemer, die enigste
getuie: die stof op die blink swart stewels, die spore van die perde in die
pad, die wiegende gordyn voor die venster of die lintjie op die drumpel; ek
is al wat daarvan weet, en as ek dit nie opteken nie, sal dit verlore gaan asof
dit nooit bestaan het nie. Ek is al wat hoor, en as daar stemme uit hierdie
duister sou opklink, sal die woorde verlore gaan as ek nie luister en dit
opteken nie.
Op 16 Desember 2021 is dit reeds 183 jaar na 1838 se Slag van Bloedrivier.
Ons gedenk die Gelofte wat ons voorouers met die oog op Bloedrivier
afgelê het. Dan hou ons weer ’n erediens onder leiding van ’n dominee net
soos ons voorouers beloof het. Ons dank God, ons hou ’n ekstra Sondag, as
kerk – as mense wat aan God behoort.

Foto bo: Andre Pretorius

Ons dink ook aan die gebeure van daardie dag, en veral aan die mense
van daardie dag, want ons het beloof dat ons ook aan ons kinders sal sê
dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende
geslagte. Dis goed om weer te onthou wie ons
voorafgegaan het.
Die verhaal van die Slag en van voor die Slag is
bekend: Afrikaners van die oostelike gebiede
van die Kaapkolonie trek die binneland in
om vry te wees van Engelse oorheersing in
die 1830’s. ’n Groot deel van die Trekkers kies
Natal as hul nuwe land. Hier bots hulle met die
Zoeloekoninkryk van koning Dingaan. Onder
leiding van Piet Retief koop hulle grond by
Dingaan, maar Retief en sy manne word
wreed vermoor, met moordtogte wat volg op
die laers by Bloukrans. Einde November kom
Andries Pretorius as nuwe leier en aanvoerder
om die Zoeloes te straf. Daar was 64 waens
in ’n noue laer ter wille van strategie – nie op
oop veld op perde nie.
Die eer kom Charl (Sarel) Cilliers toe dat hy
die eerste gedagte aan ’n gelofte aan die Here
uitgespreek het. Geskiedkundiges verskil
oor die presiese tyd en plek waar die Gelofte
die eerste keer afgelê is. Dit wissel van 7
Desember naby Danskraal aan die Kliprivier
tot 10 Desember aan die Wasbankrivier. Wat
wel belangrik is, is dat die Voortrekkers die
Gelofte sedertdien elke aand herhaal het
tydens die gebruiklike aandgodsdiens, tot en
met die aand van 15 Desember.
Die Gelofte, deur Sarel Cilliers opgestel,
bestaan uit ’n versoek en drie beloftes wat
nagekom sou word. Hulle het beloof dat hulle –
•
ter ere van die Here, waar dit Hom sal
behaag, ’n kerk sou bou;
•
die datum van die oorwinning jaarliks soos
’n Sabbat van die Here sou deurbring; en
•
vir hul kinders daarvan sou vertel sodat
hul nageslagte die Gelofte kan onderhou
en die roem en die eer daarvoor aan Hom
kan gee.
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Dáár by Bloedrivier!
Geloftedag

Vervolg
Op 15 Desember 1838 het die Voortrekkers inligting verkry dat ’n groot
Zoeloemag op pad was. Pretorius het ’n uiters goeie gevegsterrein langs
die Bloedrivier (toe die Ncomerivier) gekies, met die ossewaens in die vorm
van ’n reuseletter D met sy reguit sy teen die diep sloot.
Ten spyte van die feit dat die Voortrekkers vuurwapens teen die Zoeloes
se assegaaie gebruik het en ’n goeie ligging gehad het, het hulle steeds
geweet dat hulle nie sonder God se hulp sou kon oorleef nie. Uiteindelik is
op 16 Desember 1838 slegs drie Voortrekkers gewond en geen dood nie;
dít teenoor meer as 3 000 Zoeloekrygers wat gesterf het.
Die Bloedrivier-slagveld op die Plaas Vechtkop 168 in die Utrecht-distrik
in KwaZulu-Natal is ’n provinsiale erfenisterrein, en word beskerm
ingevolge die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne. Die terrein is geleë
tussen Dundee en Vryheid. Sedert 2002 is die terrein onder beheer van die
Voortrekkermonument. Besoekers kan uitsien na verskillende monumente
op die terrein, ’n geskenkwinkel en ’n museum. Daar is ook verblyf en
kampgeriewe en die Trekkerkombuis-restaurant.
Die presiese plek waar die laer opgerig is, is in 1971, voor die oprigting van
die pragtige brons walaer, bevestig. Die middelpunt van die laer is omstreeks
1860 deur oudstryders aangedui en ’n klipstapel is gepak. Die diep sloot is
vandag nog duidelik – nou baie vlak waar die sloot in die kuil eindig.

Andries Pretorius

Teen elf- of twaalfuur die dag was die slag gelewer. Rondom die laer het ’n
wal van ± 3 000 dooies gelê. Elke geweerskoot was egter nie ’n doodskoot
nie en baie bloeiende gewondes het die kuil ingevlug en probeer om deur
te swem en koers te kry “huis toe”. Gevolglik het die kuil spoedig bloedrooi
geword van die bloed en so aanleiding gegee dat die rivier sy naam
gekry het: Bloedrivier. Baie gewonde Zoeloes het ook geslaag om deur
die rivier te kom, maar beswyk op die lang oop vlakte aan die oostekant.
Vandag nog noem Zoeloes die bult oorkant ukhalo lamathambo (bult van
doodsbeendere).
Ds C Johann de Bruin
Kurator: SP Engelbrecht-museum (Museum van die NHKA)
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Boererate en wenke
Ds Hannelie Botha
Die meeste mense soek seker maar gewoonlik na die maklikste manier
om iets gedoen te kry, óf ons soek die béste manier. Gewoonlik is
mense ook redelik geneë om hul manier van doen met ander te deel:
om raad of wenke aan ander te gee.
Wikipedia gee die volgende definisie en voorbeelde van boereraat:
Boererate (enkelvoud boereraat) is meestal ou Afrikaanse huismiddels of
medisyne wat gewin word uit aftreksels van kruie of slagafval. Dit was veral
in swang in die ou dae toe dokters nog skaars was en apteke vir plase te ver
weg was.
Voorbeelde van boererate
• Boerseep: Vervaardig uit kaiings, seepsoda, water en sout.
• Kloutjiesolie: Beespote se uitgebraaide vet gebruik vir insmeer van
leer, smeer van masjiene en fietse, en een eetlepel vol ’n dag as middel
teen hoes – gemeng met suurlemoensap kan dit aangewend word aan
brandwonde.
• Volstruismaag in port teen ’n slegte maag: Laat ’n volstruismaag
sonder vlies een week lank in ’n bottel port lê, haal die maag uit en drink
daarna elke dag ’n glasie.
• Olyfolie om gewig te verloor: Elke dag olyfolie op ’n snytjie graanbrood
sal jou gewig help verloor.
• Molasse teen aambeie: Neem daagliks een eetlepel vol molasse voordat
jy gaan slaap.
• Melksap teen vratjies: Smeer ’n vratjie elke dag in met die melksap van
die melktou (Cynanchum obtusifolium en C natalitium) of met die melksap
van die vingerpol (Euphorbia esculenta) of van die noors (E coerulescens).
• Papaja: Eet die vrug in geval van voedselvergiftiging.
• Bloeding: In die veld kan jy spinnerakke aan ’n sny smeer om dit te laat
ophou bloei.
Raad en wenke het sekerlik ook te doen met ons kreatiwiteit. Op sosiale
media sien ’n mens gereeld kort video’s met wenke hoe om dinge makliker
en/of vinniger gedoen te kry. Natuurlik kan ’n mens seker nie alles onthou
nie, maar ek is seker daar is nog ander mense wat, soos ek, daardie video’s
stoor sodat ek dit wel die een of ander tyd mooi kan bekyk en gebruik. Ek
dink darem ek het wel al een of twee daarvan gebruik.
Toe ek aan hierdie artikel begin werk het, het ek ’n paar mense gevra vir hul
beproefde rate of wenke, en hier is wat ek ontvang het:
•

•

•

Doom: Spuit op ’n lappie om
teermerk van ’n motor af te vee,
was dadelik daarna met seperige
lappie.
Hierdie Kersfees gaan ek geen
geskenkpapier gebruik nie, maar
poog om eerstens afvallappies
te gebruik om geskenksakkies
te maak. Dit moet net groot
genoeg wees om ’n eetbare
geskenk te bevat. Groter
sakke word gemaak met
toetrekkoord (draw string) om
’n pak beskuit te hou.
Van Clara en Janda Aucamp:
* Hierdie raat het ek seker
40 jaar gelede in ’n Rooi
Rose gelees en dit werk.
Vir kopluise: Gebruik
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Boererate en wenke
Ds Hannelie Botha

•

•

•

•

•

•

een eetlepel brandspiritus en een eetlepel soetolie in 500 ml sterk
warm water. Gooi dit oor die kind se kop en draai ’n handdoekie vir
so ’n kwartier om die kop. Was dan gewoonweg met sjampoe. Kam
deeglik uit en laat gewoonweg droog word.
* Vir diarree, eet ’n eetlepel TUISGEKOOKTE appelkooskonfyt so
skoon. Herhaal later indien nodig.
* Gebruik gemmer vir hooikoors.
* ’n Paar groot slukke port of soetwyn werk
ook teen hooikoors. (Hierdie een
kom van ons seun en my broer
Hendrik af.)
Corné Kloppers:
* Om olie- of vetspatsels van klere
te verwyder: Vryf die spatsels met
bloekomolie en was dan gewoonweg
in jou wasmasjien met mediumwarm
water. Dit werk regtig, hoor. Ek gebruik
dit gereeld nadat die manne in my lewe
vleis gebraai het sonder ’n voorskoot.
Susan Janse van Rensburg:
* Kerswas: Om kerswas van hout of
materiaal te verwyder sonder om dit te
beskadig, blaas die was met ’n haardroër
en druk toiletpapier daarop soos wat dit
smelt. Hou aan tot alles verwyder is.
* Rooiwyn: Om te verhoed dat rooiwyn ’n mat
vlek, gooi witwyn daarop. Die rooi kleur van
die wyn verdwyn dadelik. Druk toiletpapier
daarop om die vog te verwyder.
* Ringe op koffietafel: Klam bekers laat soms
’n ongewenste ring op ’n hout-koffietafel. Smeer Vaseline op die
geaffekteerde plek en los dit vir 24 uur. Vee af met ’n droë lap.
Christine du Plessis:
* Ek plaas sagte kaas vir ’n ruk in die vrieskas voordat ek dit rasper.
Dit vergemaklik die proses sommer baie, want sagte kaas rasper
nie maklik nie.
Lidia Verbeek:
* Ons doen die volgende al jare suksesvol: As jy deur iets gebyt is
(veral muskiete) en dit jeuk baie, smeer ’n bietjie tandepasta aan
die bytplek en dit hou omtrent onmiddellik op met jeuk. Wat lekker
aan hierdie raat is, ons het almal tandepasta in die huis. (Ek gaan
hierdie beslis vanaand nog probeer! Iets het my hoeka die naweek
gebyt en niks anders vat sover die jeuk en brand weg nie. Red.)
Susan Swanepoel:
* Verstopte wasbak-/stort-/baduitlope: Gooi twee hoogvol eetlepels
koeksoda en dan ’n kwart koppie asyn in die uitloop. Los vir 15-20
minute en spoel af met ketel vol kookwater.
* Hout-meubelstuk wat lelik en effens gekrap is of waarvan die
vernis verweer is: meng kwart koppie asyn met driekwart koppie
olyfolie, en poleer die hout met ’n sagte lappie.
* Aangebrande potte: Gelyke dele koeksoda en kremetart op
bodem, ’n druppel of twee skottelgoedseep en net genoeg warm
water om ’n pasta te maak. Bedek bodem oornag, krap af met ou
kredietkaart of enige ander plastiekvoorwerp.
Gerta:
* Meng twee kg waspoeier, een pakkie koeksoda en een sakkie
growwe sout. Dit rek jou seeppoeier en hou ook die pype van jou
wasmasjien skoon.
* Brasso haal etikette van bottels af.
* Gebruik volroom Griekse jogurt in die plek van room. Dis gesonder
en goedkoper.
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Boererate en wenke
Vervolg

Ds Hannelie Botha
*

•

Steriliseer bottels as jy vrugte inlê. Gooi halwe koppie suiker in
mayonnaise-bottel, kook vrugte ’n paar sekondes, pak in bottel
en maak vol met van die water. Seël bottel en keer op deksel. Ek
sit kleefplastiek oor bottel voor ek deksel opdraai.
Uit die NHSV Worcester se resepteboekie:
* As jy vars wortels met aartapels kook en jy wil die wortels vinniger
sag hê, gooi ’n bietjie bakpoeier by voordat jy die aartapels
byvoeg.
* Wanneer jy aartappels heel kook en dit nie wil deursny nie, steek
die grotes met ’n toetspen vol gaatjies. Dit sal dan gelytydig gaar
wees.
* Om plakkers van plastiekbakke of bottels af te haal, was die
papier af en haal die gom met babaolie af.
* Gooi heel naeltjies in kaste en op rakke om swart miere weg te
hou.
* Een dessertlepel asyn in ’n koppie melk kan twee eiers in
gebak soos pannekoek vervang.
* Twee eetlepels asyn in plaas van een eier
kan in gebak gebruik word. Die gebak sal
ligter wees.
* Kry die ergste verfreuk weg deur twee
eetlepels vanieljegeursel by 1,5 liter verf by
te voeg.
* ’n Bietjie botter om die rand van die kastrol
waarin konfyt gekook word, sal verhoed dat
die konfyt oorkook.
* Sit vanieljegeursel in ’n houertjie in die yskas
om van slegte reuke ontslae te raak.
* Doop wors in kookwater voordat dit gebak word,
dan sal die vel nie oopbars nie.
* Gebruik gebruikte (opgefrommelde?) tinfoelie om
potte skoon te skuur.
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PE se Oupa-en-Ouma-Tuindag-ete
Elsie Slabbert
Die bestuur van die NHSV Port Elizabeth het, nadat die afgelope
inperkings verslap is, bymekaar gekom en beplan hoe ons die res van
die jaar kan vul met aktiwiteite. Die algemene gevoel was dat ons
bejaardes en mense met geestesgesondheidsprobleme die swaarste
kry met inperking.
Na baie dink en skaaf het ons besluit om op Sondag 17 Oktober 2021 ’n ete
aan te bied vir ons bejaardes, met die tema: My hart is op die plaas en my
stert is in die stad.
Daar is reëlings met ’n plaaslike restaurant getref en hulle het vir ons ’n
middagete aangebied teen ’n baie billike prys. Daar is besluit dat geen
oupa of ouma vir hul ete gaan betaal nie, maar dat dit die voorreg van hul
kinders en kleinkinders gaan wees. Húlle moes die koste vir die ete en ’n
drinkdingetjie dra.
Hoe nader dit aan die beplande ete gekom het, hoe meer het die media
begin adverteer dat dit op 17 Oktober Nasionale Tuindag is. Ons het dadelik
aan die werk gespring en die program aangepas sodat ons ook Nasionale
Tuindag kon vier tydens ons geleentheid.
Gelukkig het die orgideë vanjaar met oorgawe geblom en het ons vir elke
bejaarde en die bestuurderes van die restaurant ’n skouerruikertjie gemaak.
Elsie Slabbert het kleinkoekies in die vorm van ’n blom gebak en versier.
Dít is gebruik vir plekaanwysings. Elke bejaarde se naam is met die hand
geskryf en aan die sakkie van elke koekie geheg.
Ons het Emile Halaby, ’n clivia-teler in ons gemeente, genader en hy het
vir ons drie saailinge geskenk wat al blom. Ons het dit saam met twee
vrugtekoeke gebruik vir ’n gelukkige trekking. Die restaurant het onder vyf
kleinbordjies ’n plakker geplak voor die tafels gedek is. Dit was vir almal
’n groot verrassing toe die trekking plaasvind, want net die kelners het
geweet waar die bordjies geplaas is.
Ferdi en Trudie Botha het gesê hulle verteenwoordig die kleinkinders in die
gemeente aangesien al die kleinkinders nie daar kan wees nie, en hulle self
nog nie kleinkinders het nie. Hulle het almal wat swaar loop of hulp nodig
gehad het, bygestaan.
Die ete was met groot sorg en smaaklik voorberei. Onnodig om te sê – daar
is lekker gekuier en geëet. Almal was in ’n vrolike luim, en is met sterre in die
oẽ en glimlagte op hul gesigte huis toe.
Gemeente Port Elizabeth se dames het ook ’n dagboek vir 2022
saamgestel. Kontak asseblief vir Elsie Slabbert by 082 427 4892 vir
bestellings en verdere inligting.
Medewerkers aan hierdie uitgawe:
Ds Hannelie Botha (redakteur), ds Denise Schmidt, mev Elsie Slabbert, ds Johann C de Bruin
Taalversorging: Tessa Oppermann
Foto’s vanaf www.Pixabay.com tensy anders vermeld. Ander grafika van www.flaticon.com
Indien jy nie meer Die Christelike Vrou wil ontvang nie, stuur asseblief ’n e-pos na admin@nhsv.org.za
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