1997 IS SKILDERYE OP
VEILING VERKOOP
6

Met die saamsmelting van die Hoërskool
en die Primêreskool in 1997, is die besluit
geneem om al die skilderye van die twee
Heilbron skole te waardeer, en op ’n
veiling te verkoop teen nie minder nie as
die waardasieprys. So het bykans al die
erfstukke nuwe eienaars gekry.
Daar is, sover vasgestel kan word,
nog sowat agt van die skilderye by die

Hoërskool. Hierdie week het Irma Venter
van Klerksdorp ’n foto aangestuur van ’n
W H Coetzer natuurtoneel wat sy destyds
vir R6000-00 aangekoop het. Sy het nog
nie die skildery laat waardeer nie. Daar
was/is heelwat sentimentele waarde
aan die skilderye verbonde en heelwat
meningsverskil oor die verkoop van die
erfstukke. Time Gentlemen – Tom Watson

BRIEWE VAN ONS LESERS

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

Wat is vir God moeilik?
Al Lingren, ’n professor by Garrett
Theological Seminary, vertel dat hy
een keer sy tienerseun op ’n hengeltog
geneem het. Terwyl hulle in die boot sit
en gesels, vra die seun skielik: “Pa, wat
is die moeilikste ding wat God nog ooit
probeer doen het?” Die Professor sê dat
hy nie dadelik ’n antwoord gereed gehad
het nie, en toe maak hy maar soos die
meeste pa’s en vra: “Wat dink jy?” Die
seuntjie antwoord: “Sedert ek wetenskap
in die skool geneem het, het ek gedink,
die skepping was seker die moeilikste.
By die Sondagskool het ons nou die dag
oor die wonderwerke gepraat en toe het
ek gedink die opstanding was dalk die
moeilikste van alles. Maar toe ek nog
meer daaroor dink, het ek besluit dat die
moeilikste ding van alles vir God was

seker om ons te laat verstaan wie Hy is
en dat Hy vir ons lief is, daarom dat Hy
vir ons gesterf het.
Bron: Onbekend

NS: ’n Klein regstelling met my vorige
week se bydrae: dis “dra my asseblief
vandag deur hierdie beproewing” en nie
die woord doewing nie.
Gebed is ’n gawe van God, nie verbonde
aan tyd of natuur - of dit winter of somer
is. Jy kan ’n boodskap Hemel toe stuur.
Bron onbekend.
Ingestuur deur Heléne Howell
Die Here is nie weg van ons krisisse nie,
Hy is deel van ons krisisse. Die Here is
nie vir ons kwaad as ons twyfel of vrees
nie, Hy het juis daarvoor na ons gekom,
het ’n predikant gesê.
Bron onbekend.
Ingestuur deur Heléne Howell
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