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• Irma Brink 

God se ongelooflike liefde, genade en 
goedgunstigheid is vir elke mens en 
elke vrou beskore. Dit was die bood-

skap op die #sheisinthedarkroom, negende 
Vrouekamp by die Three Rivers Conference 
Centre in Vereeniging oor die naweek van 1 
tot 3 November aangebied deur die Petrus 
Steyn Fellowship, in samewerking met die 
Fellowships in Drie Riviere, Vanderbijlpark, 
op  Frankfort, Heilbron en Harrismith. Die 
eerste vrouekamp van hierdie soort is 2014 
aangebied en deur 42 vroue bygewoon. Die 
bywoning het intussen gegroei tot ongeveer 
170 en vroue het van so ver as Pretoria en 
Bloemfontein gekom om dit by te woon.

Die tema van die kamp is hoofsaaklik 
ondersteun deur die geskiedenis Hosea in die 
Bybel. Hosea het die onwaarskynlike opdrag 
van die Here gekry om met 'n losbandige 
vrou, Gomer, te trou. Gomer het Hosea tel-
kens teleurgestel deur na die markplein, waar 
'n skynbare blink en opwindende lewe vir 
haar gewink het, terug te keer. Hosea het 
haar keer op keer terug verwelkom en ten 
einde laaste teruggekoop toe sy as slaaf 
verkoop is. Hosea se liefde vir Gomer is die 
vergestalting van God se liefde vir ons. Dit 
verdra alles, hoop en vergewe alles. By God 
is 'n mens altyd welkom, maak nie saak hoe 
donker jou lewe is nie. Vanuit die don-
kerkamer van die lewe, kan mens ontwikkel 
tot 'n pragtige kleurfoto wat Jesus se liefde 
uitstraal.

Samekomste tydens die kamp het lof-
prysing deur sang, boodskappe van fasi-
liteerders en evangeliste, gebede, getuienisse 
van vroue wat hulle in die “donkerkamer” 

be-vind het en nogtans Jesus se lig kon uit-
straal, behels. Vrouens kon ook geestelike 
berading kry en daar is vir hulle en hulle 
gesinne en families in persoon gebid. 'n 
Lekker plakprojek met foto’s het vir ont-
spanning gesorg. Daar is ook heerlik geëet 
en saamgekuier en gesels in 'n wonderlike 
atmosfeer van liefde vir mekaar.

Vrouens kon Sondag die kamp verlaat en 
voel dat daardie moedelose of leë gevoel, 
wat almal soms ondervind, net deur die 
Here gevul kan word. Hulle is toegerus om 
hulle werk in die Here se liefde te doen en 
hulle gesinne en families te versorg. Hosea 
10:12: “Saai volgens My wil en julle sal My 
liefde oes.”

SHE is in the darkroom Ladies Conference

Só kan Heilbron se betrokkenheid by die 
Boks-vir-'n-Boervrouprojek (BBV) in 
kort opgesom word.

Die BBV-projek is aanvanklik deur die 
VVL in Wellington begin toe dié organisasie 
bokse vol bederfies vir boervroue in 
droogtegeteisterde gebiede gepak en gestuur 
het. Dié gebaar het soos 'n veldbrand op 
sosiale media versprei en vinnig-vinnig het al 
meer dorpe reg oor die land ook by die pro-
jek betrokke geraak.

"Toe ons aanvanklik daaraan gedink het 
om die Heilbronners ook te betrek, het ons in 
ons wildste drome nie kon dink dat ons 150 
bokse vanuit ons gemeenskap sou kon in 
nie," het Elza Kriel, een van die organi-
seerders gesê. Sy en Dinkie van Rooyen het 
Maandag, 11 November, die bokse na 'n 
afsetgebied in Bloemfontein geneem. 
Vandaar word dit verder na die Karoo en 
ander droogtegeteisterde gebiede versprei.

"Jy weet, hier het mense produkte en 
bydraes gebring en dan weet jy daardie per-
soon het dit eintlik self ook nie breed nie. 
Maar ek dink omdat ons mense self weet hoe 
dit voel om swaar te kry, gee jy wat jy kan 
om só verligting te help bring," het Riaan en 
Marlene Agenbag van Hartklop vertel. 
Hartklop was een van die afgeepunte in 
Heilbron waar bokse of bydraes vir bokse 
afgegee kon word.

"Dit is net wonderlik," het Wendy Roos, 
organiseerder vertel. "Ek bid so die Here se 
seën oor elke pakkie. Dat elke pakkie sal 
kom waar hy nodig is. En dat elke persoon 
wat sy of haar hart oopgemaak het God se 
seën ryklik sal ontvang," het sy bygevoeg. 
Wendy het die projek vanuit die NGK-Suid-
gemeente bestuur en haar salon, Salon 
Geogy, was ook 'n afgeepunt in die dorp.

Harte vol opregte dank aan:
• al die raakvatters wat gehelp het met die 

organisasie van die projek - Wendy Roos en 
haar span van Salon Geody, Marlene Agenbag 
van Hartklop, die Amana-omgeegroep vir 
weduwees en wewenaars

• die vervoerspan wat die bokse na 
Bloemfontein geneem het; die skenker van 

Genade-vrag vertrek na Bloemfontein
Bokse vol genade uit harte vol begrip

die brandstof; die eienaar wat die voertuig 
beskikbaar gestel het

• elke persoon wat 'n bydrae gelewer het - 
hoe groot of gering dit ookal mag wees. 
Dankie dat jy jou hart oopgemaak het vir 
sussies en boeties in Christus wat ons omgee-
harte nóú nodiger as óóit het.

Wat 'n fees om deel van ons gemeenskap 
te kan wees!

Op foto links: NIE PLEK VIR 'n MUIS - Om 150 
bederfbokse in 'n enkele voertuig te laai, verg deeglike 
meet en pas. Bo, van links: Marlene Agenbag en Elza 
Kriel. Dinkie van Rooyen en Elza. Onder, van links: 
Ellen Marais, Elza en Wendy Roos.

Die Herald se fabriek sluit die 
13de Desember 2019. 

Bring asb. u drukwerk vroeg-
tydig om teleurstelling te 

voorkom. Fabriek open DV 8 
Januarie 2020. 

Die winkel sluit die 19de 
Desember 2019 en open 
die 6de Januarie 2020.

Ons Kerskoerant is die 
13de Desember 2019.

Vir enige nuus wat  jy graag met 
die lesers wil deel, 
skakel Silma
083 363 6553 of
kantoorure by 
058 852 3033. 


