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Toebroodjieaand by AGS

T

ydens die AGS kerk Jeug se toebroodjieaand Vrydag, 8 Maart 2019 is pastoor Leon Deysel ontvoer terwyl hy
kitaar gespeel het met die sing van 'n paar
liedjies. Die ontvoerders het net na aanvang
van die diens toegang verkry deur die saal se
deur wat “onverklaarbaar” oop was, tot by
die middeldeur waar pastoor Leon staan en
kitaar speel het. Twee gemaskerde mans het
hom van agter aan die arm gegryp om hom
uit te neem. Pastoor Leon het baie ergerlik
probeer wegruk, maar hy was onsuksesvol.
Willie Cronje en die res van die voorsangers
het hul bes gedoen om die byeenkoms te laat
voortgaan. Willie het die belangrikheid van
die jeug beklemtoon, en aan almal teenwoordig dit duidelik gemaak dat die jeug dan ook
die leiers van môre is. Tydens sy gesprek het
Willie 'n oproep ontvang met die eis vir 'n
losprys in ruil vir die vrylating van pastoor
Leon. Pastoor Leon se vrou was baie ontsteld, want sy het net 'n R10 noot in haar sak

gehad. Almal teenwoordig het dadelik hulle
beursies wyd oopgemaak om ons geliefde
pastoor Leon se losprys te betaal. Net voor
die byeenkoms verdaag het, het pastoor Leon
met dieselfde paadjie al strompelend teruggekeer, maar hy het nie dieselfde gelyk nie.
Hy was “bebloed”, maar nie sy klere nie.
Die verbande waarmee hy verbind is was
ook baie “bloederig”. Sy oog was “potblou”
en al goed toegeswel. Daar was nog ander
kneusplekke ook. Die ontvoerders was vreeslik gaaf en het die losprys net so aan die
jeug geskenk vir hulle fondse. Wie het gesê
ons mag nie “fun” hê as ons kinders van Die
Allerhoogste God is nie? Dit alles gesê baie
dankie aan ieder en 'n elk wat bygedra het tot
die sukses van die toebroodjieaand. Die ontvoerders was puik en die grimeerkunstenaars
was van die bestes.
Almal is welkom om die jeugdiens elke
Vrydagaand om 18:30 by die AGS Kerk
Heilbron by te woon.

Uitstekende
produksieveiling
O

p Vrydag 8 Maart het Heuningkrans
Merino (Eddie en Eduard Prinsloo)
hulle eerste produksieveiling gehou
te Frankfort. Die dag het vlot verloop met
'n 100% verkope en 'n gemiddelde prys van

R8 525. Die duurste ram is verkoop aan mnr
Fred Bibbey van Frankfort vir R30 000.
BKB Louwid dank alle kopers vir 'n uitstekende ram veiling.

Op die foto's bo pastoor Leon Deysel tydens die boodskap wat oorgedra is by hul toebroodjieaand.

SUDOKU

Each grid is made up
of nine columns by
nine rows. This grid
is then divided into
groups of nine boxes
giving a total of nine
blocks. Each of these
nine blocks must
have the numbers 1 to
9 placed in them, but
here is the catch - no
row and no column
can have any number
repeated so your job is
to place the numbers
in the boxes without
repetition in the rows
and columns.

Op die foto voor vl: Eduard Prinsloo (Heuningkrans) Danie de Wet (BKB Skaap en Wol) Eddie Prinsloo
(Heuningkrans) Fred Bibbey (Koper) Oom Noekie de Jager, Mnr Jan Mostert (Afslaer). Voor: Jaco Zaaiman (Skaap
en Wol CMW) Pampoe Mona (Heuningkrans).

Briewe aan:

Redakteur

Die volgende skrywe is ontvang van
Heléne Howell gerig aan die redakteur.
aar is 'n gedigge wat sê:
As ek geweet het dis die laaste
keer dat ek jou aan die slaap sou sien
raak, sou ek meer moeite gedoen het om jou
warm toe te maak.
As ek geweet het dis laaste keer wat ek jou
by die deur sien uitloop, sou ek jou gedruk
en gesoen het - en jou terug geroep het vir
nog 'n drukkie.
As ek geweet het dis die laaste keer dat ek
jou stem sou hoor, sou ek dit op band opgeneem het sodat ek dit weer kon speel.
Ons leef of daar nog baie tyd oor is om
alles te doen wat ons graag wil.
“Maar sê nou Vandag was die laaste kans?”

D

Die Bybel sê:
Ons is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn
Kom ons maak vandag tyd om te sê:
“Ek is jammer, of dankie, of ek waardeer
jou”.
As môre dalk nie daar is nie, kom ons leef
voluit!

Waardeer vandag die mense om jou.
Hou vandag jou dierbares styf vas en sê:
“Jy is spesiaal - Ek is lief vir jou”
Anoniem
Ingestuur deur Heléne Howell
NS
Iets om aan te dink. Voordat jy jou mond
oopmaak oor ander, vra jouself eers af
• Is dit waar?
• Is dit nodig?
• Is dit vriendelik?
• Hoe sou Hy gemaak het?

B

aie dankie aan die Hoogte Kommando
wat verlede week vir ons middagete
verskaf het, en nog ander eetgoed.
Ons waardeer julle omgee. Julle vergeet ons
nooit. Dankie
Tannie Heléne

O

ns is trots op ons Voortrekkertjies. Ek
sien in Heilbron Herald, julle is op en
wakker.
Sterkte en hou só aan!
Tannie Heléne
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