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• Heilbron Clinic

Kerswenke vir die feestyd
Kersfees op die platteland beteken 

warm somerdae, die saamwees van 
familie, mooi gedekte tafels en heer-

like kos en peuselhappies. Met 'n paar oulike 
wenke kan jy en jou gesin 'n onvergeetlike 
Kersfees hê. Van die goed is so maklik om te 
maak die kinders kan selfs help. Verf ou 
Kersballe of polistireenballe met swartbord-
verf. Laat dit droog word en skryf die gas se 
naam met wit bordkryt of 'n wit pen daarop. 
Indien jy 'n ander kleur verkies, kan jy nou 
die bordkrytverf in verskillende kleure te 
koop kry. Verf die balle met 'n laag handwerk-
gom nadat dit geverf is en strooi dit vol 
blinkers van jou keuse. Bring die 
Kersvreugde na jou tafel met mooi linte, 
kristalle en kunsvruggies. Bind aan elke 
punt van die lint 'n kristal vas en plaas die 
linte kruis en dwars oor jou tafel. Gebruik 
kunsvruggies in plaas van blomme en rang-

skik dit saam met 'n klein boksie, waarin jy 
'n enkele sjokolade plaas, in 'n mooi koppie. 
Voeg 'n tikkie goud by vir ekstra feestelik-
heid. Wanneer jy begin versier en jou mure 
baie donker is of baie patrone het, dan is wit 
toebehore alles wat jy nodig het, 'n ver-
sameling van verskillende vorms en teks-
ture sal met lig en skaduwee speel. Wanneer 
dit kom by geskenke geniet meeste mense 
kerskaarte. Jy hoef nie teenwoordig te wees 
nie, maar 'n mooi gedagte bo jou hand-
tekening kan iemand se dag maak. Mens 
moet nooit 'n geskenk van iemand verwag 
nie, maar wees dankbaar vir enigiets wat 
iemand jou gee. Hou in gedagte dat die 
persoon tyd geneem het om oor jou te dink 
en iets te kies wat hy of sy gedink het jy wil 
hê. Indien dit iets is wat jy nie gaan gebruik 
nie, is dit reg om die geskenk te hergebruik. 
Heg 'n nota aan die geskenk om te verseker 

jy gee dit nie aan dieselfde persoon terug 
nie.

Hier 'n paar idees om hierdie vakansie-
seisoen nog meer spesiaal te maak:

• Doen goeie dade en versprei vriendelik-
heid by geleenthede waarby jy jou kinders 
kan betrek.

• Beplan 'n roete waarvolgens jy kos by 
hawelose mense en dakskuilings kan afgee 
of raak betrokke by iets soortgelyk aan 'n 
sopkombuis.

• Vind 'n “gee boom” en koop geskenke 
vir iemand wat jy nie ken nie - kerke hou 
gewoonlik hierdie geleenthede.

• Bak koekies en lewer die pakkies by u 
plaaslike polisie- en brandweermanne af.

• Besoek eensame inwoners by 'n oue-
tehuis of verpleeginrigting en lees vir hulle 
die Kersverhaal.

Die belangrikste bly om te onthou waaroor 
Kersfees gaan en steeds soos al die jare die 
boodskap oor te dra van geslag tot geslag oor 
Christus se geboorte. 


