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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

Redakteur
Die volgende skrywe is ontvang van 

André Lange gerig aan die redakteur. 

Toe ek die brief van Helene Howell in 
die 18 Oktober 2019 uitgawe van die 
Herald lees het haar verwysing na 

"ons almal" in Joh. 1:16 my onmiddellik laat 
herinner aan 'n aanhaling van Billy Graham 
in die Herald van Februarie 2003. (Al die 
jare 'n merker in my ou Bybel).

Aanhaling:
"Genade kan nie geleen, gebedel, gekoop, 

of gesteel word nie. Dit is drie-enige God se 
vrye gawe aan 'n "behoeftige mensdom".

Lees jy die brief verder dan kom ek onder 
die indruk naamlik dat dit verwys na "alle" 
mense ongeag hul geloof. Gaan jy egter 
terug na die begin van die Evangelie van 
Johannes dan kom die ware betekenis van 
die woord "ons" duidelik na vore: Joh.1:12.
Almal wat Hom aangeneem het, aan hulle 

Briewe aan:
het Hy mag gegee om kinders van God te 
word, aan hulle wat in Sy naam glo.

In vers Joh. 1:14 is 'n volledige verklaring 
van wie die sg. "ons" was waarna Johannes in 
vers 1:16 verwys. In Efesiërs 2:8 spreek die 
Woord nog duideliker "Want uit genade is 
julle gered, deur die geloof, en dit nie uit 
julleself nie: dit is die gawe van God". Dit is 
die voorvereiste wat God stel naamlik: Vra 
My in gebed en geloof en Ek sal vir jou gee 
na jou behoefte. Gratis? Nee. God stel duide-
lik die volgende voorwaardes tot sy Genade 
Gawe aan die gelowige ontvanger naamlik:

a) Ons moet toesien dat ons die genade nie  
    tevergeefs ontvang nie. 2 Kor. 6:1.
b) Nie genade misbruik nie. Rom. 6: 1,15
c) Nie veragter in die genade nie. 
    Hebr. 12:15.
d) Die huigelaar verander genade in onge-
    bondenheid. Judas 4.

Op 22 Oktober 2019 was Judy Aucamp die gasspreker by Heilbron Dienssentrum. Sy het vertel van haar besoek aan 
Italië, Spanje en Portugal. Dienssentrumlede het dit geniet om “saam” met haar te reis en te hoor van haar en haar 
man, oud-landdros Dirk Aucamp se wedervaringe daar ver. Die oggend is afgesluit met 'n heerlike saamkuier. 
Volgende week DV doen hulle “name dropping”.

Dienssentrumlede "reis 
saam" met Aucamps 

Die geleentheid wat die Boks vir 'n 
Boervrou Projek skep is deur gewil-
lige Heilbronners met mening 

aangegryp en 37 bokse is reeds gereed vir 
aflaai. Nie net vrouens het sover deelgeneem 
aan die projek nie, maar die mans is ook 
gewillig om te help. Hierdie projek is aange-
pak nie net in Heilbron nie, maar regoor 
Suid-Afrika, weens die droogte wat steeds 
genadeloos voortduur. Dit steel vreugde by 
families en maak mense moedeloos. Bokse 
word nou opgemaak as bederf en omgee - 'n 
basiese pakkie van sowat R250. 'n Brief is 
aan NG Kerk Suid gestuur om die gemeente 
te vra om bederfbokse op te maak spesifiek 
vir die Nood-Kaap omge-wing. Dit word 
gekombineer met die feestyd wat voorlê om 
na vroue uit te reik. Die inhoud moet egter in 

Boks vir 'n Boervrou Projek
'n skoenboks kan pas. Jy kan steeds deel-
neem aan hierdie liefda-digheidsprojek en 'n 
boks opmaak met items in soos: Sokkies, 
handeroom, haarsjampoe en -opknapper, tee, 
koffie, tissues, tandepaste, tandeborsel, 
"Vaseline", penne, vadoek, waslap, skeermes, 
eethappies, serpie, geestelike dagboek, lees-
boek of tydskrif. Daar is geen beperkings 
nie. Nadat benodighede in die boks gepak is 
kan dit toegedraai word met bruinpapier of 
koerantpapier en met 'n mooi lint toegebind 
word. Bokse kan voor 8 November afgegee 
word by Marlene Aggenbach by Hartklop in 
Wentworth Square of Wendy Roos by Salon 
Geody in Breëstraat. Dit word dan afgelaai 
by die Sinodale Kantoor in Bloemfontein en 
na die nodige plekke versprei.

VKB Petrus Steyn Handelstak en VKB 
Foods in Petrus Steyn het die inisiatief 
geneem om saam met die gemeenskap van 
Petrus Steyn die Boks vir 'n Boervrou 
Projek te ondersteun.  

 Die Boks vir 'n Boervrou Projek is 'n 
ondersteunings-projek vir die droogte 
geteisterde gebiede in die Karoo.  Die lede 
van Wellington VLV het die projek begin en 
die projek op sosiale media bekend gemaak.  
Die projek behels bokse vol kruideniersware 
wat toegedraai word en aan Wellington VLV 
gestuur word.  

Thys van Coller, Bedryfspuntbestuurder 
van VKB Petrus Steyn, vertel dat hy die een 
aand 'n video gekyk het van die boere wat 
swaar trek weens die droogte in die Karoo.  

VKB en Petrus Steyners ondersteun 
die Boks vir 'n Boervrou Projek

Dit het hom bygebly en die volgende dag het 
hy gevoel hy moet iets doen om te probeer 
help.  Spoedig het hy bokse laat kom en hy 
het begin om die boere en gemeenskap van 
Petrus Steyn te bel en vra of hulle nie 'n boks 
wil borg vir die projek nie.  Binne 'n paar dae 
het Thys en Anneri Jonker, assistent admin- 
dame by VKB Foods, 50 bokse gepak met 
kruideniersware.  Die gemeenskap van 
Petrus Steyn het oorweldigend positief rea-
geer op die projek.

 Die bokse is op Woensdag 23 Oktober 
deur VKB Petrus Steyn vervoer na Bethlehem 
waar Annelie Kleynhans van MVV 'n koerier 
gereël het om die bokse te stuur na Prieska 
VLV en vandaar sal dit versprei word as deel 
van Burre Burger se projek.

Thys van Colleren en Annelie Kleynhans, MVV.

Anneri Jonker, Assistent-admindame en Thys van Coller, Bedryfspuntbestuurder.

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 en
iets te drinke saam. (Geen sterk drank).

Bykosse sal voorsien word.
HOU KOERS


