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Graag nooi ons alle Ouers en Kinders om die 
2de November 2019 om 09:30 vir 10:00

by die Voortrekkerterrein saam met ons te kom kuier.

Kom kyk hoe ons kinders leer om 'n verskil te maak.
Waar ons met Christenskap in ons harte lewe,

en kindwees nog lekker is. Waar ons saamsing en om 
kampvure sit. En waar ons nog diep spore gaan trap.

Kom geniet dag saam met ons en bring gerus 'n vleisie, 
iets te drinke en eie eetgerei saam. (Geen sterk drank).

Bykosse sal voorsien word.
HOU KOERS

HEILBRON HERALD, VRYDAG 19 JUNIE 2019: 
Moratuwa besoek
Die personeel van Eerste Nasionale Bank Heilbron saam met hulle families, het Moratuwa Reserve besoek en die 
dag baie geniet.

Jean Francois Bosman is op 19 Januarie 
1940 in die Vrystaatse dorp Heilbron 
gebore. Hy was die seun van Louis 

(Bossie) Bosman, 'n oudonderwyser en leier 
van die plaaslike Voortrekkers, waarvan Jean 
'n jeuglid was.

In 1954, toe Jean net veertien jaar oud was, 
het 'n wolkbreuk een middag bokant die dorp 
se dam losgebars. Waterslote het soos riviere 
afgekom. Jean en sy vriende het op hul fietse 
gespring; hulle het deur die modder gery op 
pad na die bruisende water. 

Hulle het gesien dat 'n klompie melkkoeie 
by die spruit gestaan en wei het. Die koeie 
was vinnig deur die water omring, sodat hulle 
op 'n eiland gestaan het terwyl die water hoër 
opgestoot het. Toe sien Jean en sy vriende 'n 
man wat besig was om sy broekspype op te 
rol. Die man het nader aan die stroom gegaan 
en was op pad na sy koeie. Sy naam was CJ 
de Bruyn. Hy het die bruisende water ingegly 
en verdwyn. Nadat 'n handjievol mense by die 
spruit saamgedrom het, het hy om hulp ge-
roep. Sy arm en een been het uit die water 
gekom en weer verdwyn. Jean het sy klere 
uitgetrek en gewag totdat De Bruyn regoor 
hom was. Hy het ingeduik om onder die 
stroom in te kom. Jean het opgekom en nadat 
hy De Bruyn reg voor hom gewaar het, het hy 
hom gegryp. De Bruyn, wat sterker as Jean 
was, het hom egter oorweldig en hulle het 
saam bodem toe gesink. Jean kon hom los-
woel en De Bruyn van agter na die kant ge-
stuur. Andries Kruger het Jean kom help. De 
Bruyn is behandel en het sy bewussyn her-
win.

Die gemeenskap van Heilbron het gevoel 

Jean Francois Bosman

dat Jean vir sy heldedaad vereer moes word. 
Die Voortrekkers het die reddingsboei-
kenteken, wat net bedoel is vir lede wat hul 
lewens in gevaar gestel het om ander mense 
te red, aan hom toegeken. Dié toekenning is 
op 5 Julie 1955, met die inwyding van die 
nuwe hoërskoolgebou op Heilbron, aan hom 
oorhandig. Jean was in 1957, in sy matriek-
jaar, 'n prefek. 

Jean is later getroud en een dogter is uit 
die huwelik gebore. Hy is op 19 November 
1973 in die ouderdom van 33 jaar oorlede.

Erkenning: Facebook: FAK, 20 Oktober 
2019

Storms
Anoniem

Storms binne, buite, in en om jou.
Soos 'n weerverskynsel in die atmosfeer, 
dit breek jou af in die oomblik van nou, 
gebeurtenisse wat jy nie kan keer.

Soos 'n orkaan waai jou woorde emosies 
op hol!

In die rigtings van donker nagte
en al wat uitkom is die vyand wat gil.
Tsunami’s kry menslike name vir 'n rede,
dit saai netsoveel verwoesting soos mense 
onder mekaar.

Kry vir jou tong weervoorspelling,
gee waarskuwing aan jou lippe en
gebruik jou mond eerder om te sing
en wees 'n veilige vaart op al die skepe.

Pamflette gedruk 
deur Heilbron Herald 

kan gratis in die 
Herald geplaas en 

versprei word.


