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Met die Januarie 2020 se maandvergadering van Koppies VLU het hulle ook hul 
bydrae gemaak met die skoenboksprojek vir die droogtegeteisterde Karoo. Elke lid 
het 'n bydrae gebring wat in skoenbokse verpak is. Te veel om te dra en moes hulle 
'n kruiwa geleen het en met trek en stoot kon hulle alles met een slag in die wag-
tende voertuig kry. As jy wil deel in die vrolike bedrywighede van Koppies VLU, 
skakel vir Catrien Koekemoer 071 155 0848 of Elsa Jonker 084 600 6012. Vol-
gende vergadering is 19 Februarie 2020. Met dit wat beplan word gaan jy nie spyt 
wees jy was daar nie.

Koppies VLU 
help ook

Die dienssentrum lede het 5 
Februarie in Peru gaan kuier. 
Hulle het baie geleer van die 

land se kos, sy mense en die gewoon-
tes. Ook van Machu Piccio, die 'ver-
lore' stad van die Inlays wat al 600 
jaar oud is. 

Op die foto links is Piet en Elzabeth Jooste wat 
pas terug is van 'n kuier by hul kinders in Nieu 
Zeeland. Die gereg op die foto is 'n tradi-
sionele Peruaanse Estufado wat opgedien was 
vir elke lid.

Dienssentrum lede 
kuier in "Peru" 

• Ebeth Muller

Jare gelede, op 'n kerkorrelistevergade-
ring, het 'n professor ons toegespreek oor 
die regte begeleiding van gemeentesang. 

Hy het veral klem gelê op die inleiding van 
die lied wat gesing sou word. “Moenie met 
'n voorspel begin waarvan die gemeente niks 
verstaan nie”. En, het hy voortgegaan: “ Die 
Here het u nodig in Sy werk. U ken die verskil 
tussen 'n eseltjie en 'n perd. Kyk na die eseltjie 
soos hy daar loop. Duidelik verkondig hy die 
boodskap van nederigheid en sagmoedigheid. 
Let op die trotse perd, en kyk hoe lig hy sy 
pote op en buig trots sy nek, kyk hoe pronk 
hy. Die Bybel praat van die ‘gesnuif van die 
perd is sy trotsheid’. Dink aan die eer wat die 
esel te beurt geval het met Maria oppad na 
Betlehem, dan die vlug na Egipte met Jesus 
in haar arms. Luister na die hosannas, die 
gejubel van die skare mense. 

Kyk hoe die eseltjie, met Jesus op sy rug, 
Jerusalem binnestap en trap op klere en 
palmtakke op die pad oopgesprei, wat vir 
Jesus bedoel was. Daar is nie 'n gedagte om 
sy pote 'n bietjie hoër op te tel, en sy kop te 
lig nie. Die esel se nederigheid is dood vir die 
lof en die eer van die mense! U almal wat hier 
voor my sit, is elke Sondag op u pos op die 
orrelbank om deel te deel in die 
Woordverkondiging. Doen u plig getrou en 
sorg dat u u werk ken, moenie mense probeer 
beindruk met u knap geleerde orrelspel vooraf 
nie. Pas u orrelspel aan by die gebeurtenis die 
afgelope tyd in  die Gemeente en gemeenskap. 
Vreugde, hartseer, siekte, dood – pas u 
voorspel daarby aan. Wees 'n  eseltjie, getrou 
in sy werk, nederig en vergeet van die 
trotsheid van die perd. Dien die Here met 
nederigheid en blymoedigheid. Dit is een 
beroep waar salaris nie ter sprake is na soveel 

Die orrelis- nederig 
en hoogmoedig

Die "kruis" op donkie (esel) se rug duidelik sigbaar.

Beuné du Plessis was in die wêreld verwelkom op 12 November 
2019 met 'n besonderse en gesonde gewig van 2,7kg. Haar ouers, 
Beau en Chané du Plessis, getroud sedert September 2018, werk 
beide by Tlotliso Multi Tech en is opgewonde oor die nuwe lid van 
die gesin.

Verwelkom 
Beuné 

jare van studies, eksamens en duur boeke 
nie! Vorentoe, in die jare wat voolê, sal die 
pyp-orrels verdwyn in ons kerke. U wat 
vandag hier sit sal dan al bejaard wees (as u 
gespaar bly). Mag die Here u, wat as 
orreliste en ander wat oor die hele wêreld 
elke Sondag op u pos is, ryklik seën. 

U is almal Sy eseltjies, u is getrou en ek is 
seker dat hy elke Sondag sy engele stuur om 
u te dra en krag en moed te gee.” Een van 
die eerste en mooiste taak as orrelis, is dat jy 
gedurig kleiner sal word en laer sal buig 
wanneer jy die orrel bank betree. Die 
professor is jare gelede al oorlede. 

Die kursus is in die sewentigs aangebied. 
Die aantekening het Ebeth in haar 
Koraalboek van 1977 gekry.

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

Muller Draaiwerke 
open sy deure
Andries Muller is 'n oud-Heilbron-

ner wat hier skoolgegaan het 
tot Graad 9. Hy en sy ouers 

het na Klerksdorp verhuis, waar hy sy 
skoolloopbaan voltooi het. Hy het graag in 
sy vrye tyd rugby gespeel, maar was ook 
baie geïnteresseerd in Meganika. Hy keer 
terug na die plek waar hy grootgeword het 
om sy eie besigheid as Passer-en-Draaier 
in Heilbron te open. Hy het sy ambag 
voltooi en 7 jaar by Jonker Sailplanes 
wat sweeftuie in Potchefstroom bou, 
gewerk. Hy sien homself as 'n persoon 
wat gelukkig is in die platteland en is 
opgewonde om terug te wees in die dorp. 
Sy nuwe klein ingenieursbesigheid open 
by die ou Heilbron Betonwerke gebou 
en behels algemene pas-en-draaiwerk 
asook meganiese herstelwerk. Hy het 

besluit om hierdie besigheid hier te open 
nadat hy met Elsabé Keogh in die huwelik 
bevestig is op 14 Desember 2019. Hy het 
die besigheidsgeleentheid aangegryp nadat 
Stenhard Ingenieurswerke sy deure gesluit 
het, en wil hy 'n soortgelyke diens aan die 
gemeenskap lewer. 

Hy sien uit om sy lewe met Elsabé hier 
in Heilbron te spandeer en 'n sukses van sy 
besigheid te maak. Hy wil graag mense 
help en 'n aanwins vir hulle besigheid 
wees. Hy beman vir eers alles alleen, met 
die oog daarop om sy span vinnig te laat 
groei. Dit is vir hom lekker om na die 
proses die eindproduk te sien van iets wat 
gebreek was en weer herstel is. Hy is ge-
reed om al sy nuwe kliënte te ontmoet en 
hulle van diens te wees. Kontak Andries 
gerus vir meer inligting by 072 447 7446.


