
Dit is baie ironies dat Suid-
Afrikaners vanjaar Vry-
heidsdag sonder veel 

Die volgende skrywe is ontvang 
van Heléne Howell van Huis Bron-
van-Heil gerig aan die Redakteur. 

Met die inperking tydens die 
Covid-19 virus het dit my 
baie diep laat nadink. Vir 

almal het dit onverwags gekom. Ek 
het tot die besef gekom dat die Here 
hard met ons praat, met almal dwars 
oor die wêreld, ek sluit myself ook 
in. Omtrent alle deure op alle terreine, 
is gesluit, oa ook die Kerkdeure, 
maar dit keer nie die verkondiging 
van die Woord van die Here nie, dit 
gaan voort. Genadiglik het die Here 
wat getrou is dit voortgesit, want die 
Hemelse deur het Hy nie gesluit nie, 
ons het nog steeds toegang daardeur, 
om met ons Hemelse Vader te praat, 
maar ons kan in eerbied vra: ”Here, 
wat wil U vir ons sê met al hierdie 
gebeure?” Gaan ons dit ter harte 
neem, en stil word om Sy stem te 
hoor? Ongelukkig hoor ons steeds 
van opstande, geweld, plundering, en 
tragies die moontlike moord van 'n 
onskuldige ou dogtertjie, ens. 
Verstaan diegene nie die boodskap of 
gebeure nie? Het knie-werk, vir ons 
soos nooit tevore, nog nodiger 
geword nie? Wat vir my egter 
wonderlik is, is dat daar baie oop 
harte en hande is wat hul ontferm oor 
die haweloses en hongerlydendes. 
Ons harte gaan egter uit na hulle wat 
groot verlies gely het en nog ly, want 
hulle inkomste is afgesny. Hulle het 
ons knie-werk baie nodig. Waarom 
dit gebeur het sal ons nie verstaan 
nie. Hoop die uitkoms gaan gou kom. 

Sterkte. Heléne Howell

Daar is niemand wat daar is om te 
luister, tog is daar iemand wat 'n oor 
het wat altyd luister.

Bron onbekend.

Augustinus: 
Jy moet die verlede aan God se 

Genade toevertrou, die hede aan Sy 
liefde, en die toekoms aan Sy 
voorsienigheid. Fil 4:19

Ingestuur deur Heléne Howell.

Johannes 19:26-27
Daar is net een moeder in 'n mens 

se lewe. Die man is die hoof van die 
huis, en die moeder is die hart. 'n 
Digter het eenmaal gesê: God kan 
nie orals wees nie, daarom het Hy 
moeders geskep. (Ons weet darem 
God is orals en altyd daar.) Martin 
Luther het 'n pragtige beeld gebruik: 
“Wees dankbaar dat jy 'n moeder 
gehad het wat vir jou baie liefde 
gegee het." Hy het ook gesê: soos 'n 
baksteen wat die hele dag in die son 
gelê het – lank nadat die son onder 
was, was die baksteen nog louwarm. 
Dit het die hitte van die dag in hom 
opgeneem. So is dit as jy 'n moeder 
gehad het wat vir jou liefgehad het. 
Jy het haar “warmte” in jou 
opgeneem, aangevoel, lank na haar 
dood is daar nog 'n na-gloed van 
haar liefde in jou hart. Jy is 'n mens 
wat liefde kan gee, omdat jy so baie 
ontvang het. 'n Mens het gehoor van 
soldate wat aan die front in die 
koeëlreën van die vyand met uitroepe 
na hulle moeders gesterf het. Ek het 
self by die sterfbed van 2 bejaardes 
gestaan wat op hulle laaste nie na 'n 
eggenoot of kind geroep het nie, 
maar na hulle moeders wat na aan 
hulle was met haar liefde. Pous Pius 
IX het gesê: “Gee my net een 
waaragtige Christelike moeder en ek 
sal die sinkende wêreld kan red.” 
Dat Jesus een van Sy Kruiswoorde 
aan sy moeder gewy het, spreek van 
die baie spesiale plek wat sy in Sy 
hart ingeneem het.

 Gebed: “ Dankie ons Vader vir my 
moeder en die inspirasie van haar 
liefde.” Amen

Bron uit een of ander blaadjie 
geneem.

Ingestuur deur Heléne Howell.

vryhede gedenk het. Dit lei egter 
daartoe dat mense die begrip van die 
ware betekenis beter verstaan en hoe 
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VRYHEIDSDAG SONDER VRYHEID
belangrik vryheid werklik is. 
Vryheidsdag is 'n Suid-Afrikaanse 
openbare vakansiedag wat jaarliks 
op 27 April herdenk word ter 
herinnering aan die land se eerste 
demokratiese verkiesing wat gehou 
is in 1994. 

Maandag moes talle mense egter 
eers op die kalender kyk om te besef 
watter dag dit is en dan nog ook dat 
dit 'n vakansiedag is. Dit is weens 
die grendeltydperk waarin Suid-
Afrikaners tans vasgevang is dat 
mense nie tred hou met die verloop 
van die dae nie. Meeste mense 
onthou steeds daardie dag  van lang 
toue in stemlokale, goedgesindheid 
en die gevoel van 'n nuwe begin. Die 
begrip van vryheid is sentraal in die 
Grondwet en kom talle kere voor in 
die Handves van Regte. As 'n posi-
tiewe aspek van die globale inperk-
ingsperiode kan gesien word dat 
Moeder Natuur wêreldwyd 'n blaas-
kans kry om te herstel van die mens-
like invloed daarop. Die tyd sal 
aanbreek dat Suid-Afrika weer vry 

sal wees van die inperkings wat die 
korona-virus op vryhede plaas. Suid-
Afrika betree môre op 1 Mei Fase 4 
van die inperkingsperiode. Daar 
word onderskei tussen die verskil-
lende fases wat by Fase 5 begin en 
strek tot by Fase 1, die fase met die 
minste inperking. Môre is 'n nasio-
nale vakansiedag en dit word ook 
sedert 1994 in Suid Afrika jaarliks op 
1 Mei gedenk. Dit het sy oorsprong 
in die internasionale stryd van wer-
kers en hul vakbonde vir solidariteit 
tussen werkers, hul soeke na regver-
dige indiensneming en die vestiging 
van menseregte en werkerregte in die 
werkplek. 

Hiermee word almal se aandag 
weer daarop gevestig dat dit steeds 
belangrik is om reis en beweging te 
beperk. Indien jy nie 'n noodsaaklike 
werker is, of nie deel is van die 
geprioritiseerde industrie nie, bly 
steeds tuis. Op 1 Mei word die 
grendeltyd se maatreëls verlig, maar 
die stryd is soos ter sprake nog lank 
nie verby nie.


