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Besoek ons vir al u skryfbehoefte benodigdhede, 
digitale drukwerk, wye formaat drukwerk, 
korporatiewe drag, geskenke, kantoormeubels, 
oorpakke, veiligheidsklere en -skoene,
informele drag en vele meer ...

BESIGHEIDSURE
Maandae tot Donderdae:  07:30 tot 17:00 
Vrydae: 07:30 tot 16:30 |  Saterdae: 08:30 tot 13:00

Elsstraat 44 • Heilbron
Tel:  058 852 3033 

Faks:  058 853 0140
heraldnuus@heilbron.co.za

 

Raak deel van 
ons lekker-lees 
gemeenskaps-

koerant en     
 stuur  vir ons jou 
foto's van mylpale 

wat bereik is, 
 asook ander  

aktiwiteite. Ons 
plaas dit graag.
 Vir enige nuus 

wat  jy graag met 
die lesers wil deel, 
 skakel Silma 083 

363 6553 of
 kantoorure by 
058 852 3033. 

Elsstraat 44 
Heilbron • 9650

Tel: 058 852 3033

Heilbron Herald, 16 Maart 2007
VLEISWERK OP GROOT SKAAL: Dinsdag het NG Moederkerk se ywerige lidmate sosaties gemaak. Die sysaal 
was deurtrek van 'n aangename kerriereuk. Al die Heilbronners behoort dit te geniet as hulle Saterdag, 17 Maart 
tydens die basaar die sosaties gaan beproef.

Die volgende skrywe is ontvang van 
Heléne Howell van Huis Bron-van-Heil 
gerig aan die redakteur. 

Graag wil ek, weereens, langs hierdie weg, 
my dank betuig, aan almal wat my dag só 
aangenaam, én wonderlik gemaak het, op die 
9de November met my 90ste verjaarsdag, 
het nie genoeg woorde van dankie aan al die 
Mouton kinders, wat vir 'n groot verrassing 
gesorg het. Ek was stom "geslaan" en oor-
weldig, vir al hulle omgee. Hulle het alles só 
mooi gereël. Alles was pragtig. dankie vir 
nuttige geskenke, mooi blomme en pragtige 
groot ballonne,  oral opgehang, as versier-
ings. Dankie vir oop harte en hande! Ek kan 
nie vir Thea vergeet nie. Sy't gesorg vir lek-
ker roomys vir middagete. Sy's nog altyd 
ook 'n staatmaker met 'n oop hart. 

Dankie aan die personeel en Sophie vir 
hulp en reëlings. Die personeel het ons 
vriendelik bedien, baie dankie. Ek sal nie die 
dag kan vergeet nie, al was my hart ook baie 
seer, met die afsterwe van my sus Anna die 
30ste Oktober. Haar gelukwense was gemis. 
Baie dankie, julle almal word waardeer.

Here, ek dink sommer 'n bietjie  
hardop ...

Ons het 'n moeë generasie geword!
Ons is moeg gewerk, moeg vir probleme, 

moeg vir mense.
Ons het veral moeg geword om alles altyd 

reg te doen. Om aanvaarbaar te wees, moet 

Briewe aan: Redakteur
ons suksesvol, begaafd en finansieel sterk 
wees met duidelike doelwitte.

Verder moet ons goeie ouers, lojale vriende, 
toegewyde familiemense en betrokke 
gemeenskapswerkers wees. Vandag wil ek 
sommer net by U kom rus. En vra dat U my 
die regte prioriteite sal wys. Sal U my help 
onderskei tussen die dinge wat regtig saak 
maak en die dinge wat die wêreld ons probeer 
voorskryf? Ja, help my om te weet wat vir U 
belangrik is ...

Maak "huis skoon" met my, Here.
Verwyder die selfopgelegde eise in my 

oorvol lewe en leer my om sommer net U 
kind te wees, en U liefde ervaar, en U omgee.

In U naam vra ek dit.
Bron onbekend.

Ek lê jou vandag voor God neer
Hy ken jou naam, jou lag, jou seer
Hy hou jou vas, wil vertroos
Teen Sy bors druk en liefkoos ...
Hy ken omstandighede, wat jou pla
Hy hou jou hand, Hy wil jou dra
Hy neem elke las, kommer en vrees
Ek bid vandag dat jy Sy Gees ervaar
Dat jy staande sal bly, Hy is daar
Moenie kyk na die berg voor jou
Moenie dat versoekings jou onder kry
Jy is 'n Koningskind, geroep by die naam
Hy het jou lief, elke tree stap Hy saam
Jou hand in Syne, Hy sal nooit laat los nie.
Bron onbekend.

Op die foto: Eerste Vlooimark gehou in Heilbron langs die Old Mutual gebou in Breëstraat deur die OVV. Op die 
tafel is verskeie wit olifante wat binne ’n uur verkoop was - S. Dippenaar, I. Els,  A. du Preez, R. Myburgh, E. Muller.

Eerste wit olifanttafel


