
7

Die volgende skrywe is ontvang 
van Heléne Howell van Huis 
Bron-van-Heil gerig aan die 
Redakteur.
Sien jy "spoke?". Hoeveel sien jy 
elke dag?: 
Jy is bang vir die dag wat voorlê, 
bang jou kan iets oorkom, bang die 
pyn kan dalk kwaadaardig wees, 
bang jy gaan jou werk verloor,
bang die reën kom te laat vir die 
oes,
bang jou siekte mag kronies raak,
of jy kan iets oorkom onder 
operasie, bang, bang ...
Die dissipels van die Here het ook 
eenmaal "spoke" gesien toe hulle 
op die boot in die storm was. Toe 
het  hulle gedink Jesus wat na 
hulle gekom het 'n spook en hard 
geskree van angs. Matteus 14: 24-
26. Wanneer sien jy "spoke"? 
In krisis tye, waneer jy alleen is, 

wanneer jy bekommerd is, wanneer 
jy twyfel en onseker is, wanneer jy 
kleingelowig en moedeloos is, en 
soms as jy siek is. In hulle vrees 
het hulle selfs vir Jesus as 'n spook 
gesien, terwyl Hy oppad was om 
vir hulle te help om die storm te 
bemeester. Hy kom mos nooit te 
laat nie, Hy's altyd bewus van die 
storms in ons lewe. Moenie spoke 
sien nie, dit bestaan nie. Jou lewe 
is in God se hand. Hy weet van 
daardie storm in jou lewe wat by 
ons spook en vir ons soms soos 
'n "spook" lyk. Jesus bid vir jou. 
Tree vir jou in as middelaar by die 
Vader. Hy kom na jou toe (Markus 
6: 48), Hy klim by jou in die 
skuit (Markus 6:51). Hy bring die 
storm tot bedaring en vat dit weg. 
(Matteus 14:32) en laat die "spoke" 
verdwyn.
Bron: Uit 'n traktaatjie 

BRIEWE VAN ONS LESERS

Daar is Sondagnag 27 skape geslag langs die Frankfortpad, in die 
omgewing van die selfoonfoontoring naby die plaas Witklip. Die 
skape is gesteel op die plaas Bloemhof van mnr Johan van der Merwe. 
Veediewe het drade geknip en skape deur twee plase gejaag om hulle 
langs die pad te slag en te laai. Die veediefstaleenheid het 4 karkasse 
langs die pad gekry waar die skape keelaf gesny is, maar bloed en 
binnegoed wys dat die res daar geslag en gelaai is. Die vermoede 
bestaan dat die karkasse bestem was vir die Vaaldriehoek.

Nadat een van die werknemers by OK Foods in Heilbron positief getoets 
het vir Covid-19, was die winkel onmiddellik gesluit. 'n Onmiddellike 
besluit is deur die bestuur geneem en reëlings is gemaak om die winkel 
die volgende dag te ontsmet en te reinig. OK het aan al die winkels riglyne 
gegee om hierdie tipe situasie op die regte manier te benader, protokol is 
gevolg en NICD en die Departement van Gesondheid is dadelik in kennis 
gestel van die situasie.
Volgens die bestuur is die persoon reeds sedert die vorige week in isolasie 
en daar is op 20 Junie bevestig dat die persoon positief getoets het.
Sertifikate is uitgereik dat OK nou skoon is en dieselfde dag van 
ontsmetting op 21 Junie het die winkel die middag weer heropen. 
Alhoewel jy reeds 15min na sanitering die winkel kan binnegaan het 
hulle 1 uur gewag om te bevestig die kieme is vernietig. Al die winkel se 
werkers het dadelik die siftingstoets ondergaan, waarvoor almal negatief 
getoets het en geen personeel toon tot dusver enige simptome nie. Die 
wat na aan die betrokke werknemer gewerk het, is ook nou tuis om 14 
dae van self-isolasie te ondergaan en monitor hulself vir simptome. Alle 
werknemers wat teruggaan werk toe se temperatuur sal gemeet word en 
die gesigbeskermers sal elke uur skoongemaak word. Die werker self is 
feitlik gesond en gereed om terug werk toe te gaan, hy/sy moet egter eers 
gesond verklaar word deur die Departement van Gesondheid. Honderde 
mense besoek daagliks supermarkte en ander omgewings en kan hierdie 
gebeurtenisse nie voorspel word nie. Egter kan elk seker maak die regte 
maatreëls is in plek en die nodige planne is voorgelê indien so iets sou 
gebeur. Nuutste uitreiking van Covid-19 inligting dui daarop dat Heilbron 
op 14 positiewe Covid-19 gevalle staan.

Met verwysing na die berig “Diewe lockdown nie” in die Heilbron 
Herald van 29 Mei 2020. Jehanne van der Merwe volg met ons op oor 
die dief wat haar geliefde skilpaaie gesteel het en moontlik in ŉ bose 
kringloop verskeie skilpad-eienaars op dieselfde manier ingedoen het. 
Geen van die gesteelde skilpaaie is al teruggevind nie. Verlede week 
besoek ŉ man haar by die huis, op soek na brood om te eet. Sy herken 
toe die skraal lyfie agter die masker en vra hom om dit te verwyder. Sy 
herken die man wat haar voorheen besoek het, en vra hom waar is haar 
skilpaaie. Die man pleit onskuldig en verwys na iemand in die pad wat 
die skelm is, wat weer met ŉ sak en vermoedelik ŉ skilpad daar binne 
rondloop. Inderhaas spring sy, die besoeker en haar tuinwerker in die 
bakkie en sit hom agterna. Jehanne het besef die man lei hul om die bos 
en ry toe rustig in die rigting van die polisiestasie sodat daar opgetree 
kan word teen hierdie skelms. Sy reël met haar tuinwerker om solank 
van die bakkie af te klim wanneer hulle naby die polisiestasie kom om 
die nodige personeel na buite te bring vir vinnige reaksie. Toe die dief 
besef wat gebeur, spring hy in die ry uit en hardloop weg. Jehanne kom 
tot stilstand by die polisiestasie en kry geen reaksie van die polisieman 
wat buite staan nie. Die man is aan die hardloop en die polisieman 
stel meer belang in die administrasie agter die gebeurtenis. Die dief is 
steeds op vrye voet en kon intussen verskeie mense weer indoen weens 
slegte dienslewering van die polisie

treurige diens gelewerok foods is skoon

skape geslag en gesteel


