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Herfsgenoot
2021
Van die Redakteur
Aan elke Herfsgenoot leser
Aan die einde van die kwartaal se bedrywighede hier in die Dienssentrum
wil ek graag van die geleentheid gebruik maak om aan elke person vir die
besondere bydrae om van elke aktiwiteit en funksie so ‘n besondere
suksesvolle geleentheid te maak,
dankie te sê. Wat ‘n groot vreugde om
saam met elkeen te werk om van ons
projekte ‘n werklikheid te maak.
Ek was voortdurend bewus van hoe
baie dinge ons hier in die Dienssentrum nooit alleen sou kon doen nie, en
hoe elkeen se bydrae soos ratte inmekaar gesteek het. Ek kan nie aan
meer toegewyde en betrokke mense
dink wat soveel harde werk met soveel
passie uitgevoer het nie.

Dankie vir al die bystand deur die ure
lange vergaderings en kreatiewe
denkprosesse om aan elke geleentheid sy eie unieke karakter en fleur te
gee.
Ons het in mekaar geglo en met inspirasie en aanmoediging elke aanvanklike “onmoontlike droom”, waar
gemaak. Baie dankie vir dit wat julle
as span gedoen het en dat julle julle
elke keer daartoe verbind het om
hierdie planne te laat/sien gebeur, en
‘n groot sukses daarvan te maak.
Ons innige dank en waardering aan ‘n
iedere en ‘n elk vir die positiewe
gesindheid en samewerking.
Met Dienssentrumgroete.
Aloma

Medelye
Aan al ons inwoners en personeel wat geliefdes aan die dood afgestaan
het, ons innige meegevoel.

Verjaarsdag wense
Baie geluk aan almal wat gedurende Maart, April en Mei verjaar het.
‘n Spesiale geluk aan al ons inwoners wat 90 jaar en ouer geword het.












Mev Gonda de Groot (91)

Mev Susan Engelbrecht (95)
Mnr Hein Kruger (91)

Mev Hendrien Herholdt (96)
Mev Susan Kruger (92)

Mev Nelie Mentz (97)
Mnr Willie Putter (92)

Mev Sarie du Toit (90)
Mev Hannie Odendaal (102)

Mev Peggy Paulus (90)
Mev Ria Hobbs (96)

Mev Anna van Biljon (100)
Mev Jeanet Loubser (92)

Mev Nettie Lamprecht (92)
Mev Ella Koen (91)

Mnr Nic Erasmus (94)
Mev Pauline Kirstein (90)

Mev Esther van der Merwe (98)
Mev Agatha Erasmus (90)

Mev Connie Loots (90)
Mev Lena Graaff
(91)
Hartlike verjaarsdagwens vir ‘n besonderse
mooi jaar.

Mag vreugde en liefde jou omvou.

Gelukkige Verjaarsdag
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Ken mekaar…
Nuwe Intrekkers
A 501 - Patricia Lemcke
Patricia het op 8 Februarie 2021
in Huis Herfsblaar ingetrek. Sy
was ’n onderwyseres en het vir 30
jaar lank skoolgehou, onder andere by Transoranje. Haar pa, Dr
Vaughan, het Transoranje skool
begin.
Sy het 2 dogters en 1 seun, 6
kleinkinders en 3 agterkleinkinders.
Patricia lees, lees en nogmaals
lees.
B302 - Elize Jansen van Rensburg
Sy het op 1 April 2021 hier
ingetrek. Sy het 3 kinders en 5
kleinkinders.
Sy het vir 43 jaar as verpleegkundige by Steve Biko hospitaal gewerk en het afgetree as Adjunkverpleegdiensbestuurder.
Elize brei graag.
B304 - Marie Krugel
Marie het op 1 Maart 2021 in Huis
Herfsblaar ingetrek.
Sy was ‘n onderwyseres vir 42
jaar en het as adjunkhoof afgetree.
Sy het 3 kinders en 5 kleinseuns.
Marie brei en hekel, speel rummicub, maak kaartjies en het
blikke versamel. Sy het meer as
1000 blikke gehad.
Marie en Marion Snyders is
skoonsusters.

B 307 - Marion Snyders
Marion het op 1 Februarie 2021 in
Huis Herfsblaar ingetrek. Sy het
een seun en twee dogters, en
spog met 5 kleinseuns.
Sy hou van brei en gaan stap
twee maal per dag.
B404 - Judy Luining
Judy het op 9 Desember 2020 by
Huis Herfsblaar ingetrek.
Sy was vir 20 jaar ‘n administratiewe beampte by Biblioteeken Inligtingkunde by UNISA.
Sy het nie kinders nie. Judy lees
graag.
B 409 - Kotie Platt
Kotie het op 10 Februarie 2021
hier by Huis Herfsblaar ingetrek.
Haar ma, mev Ferreira, het jare
gelede ook hier gewoon.
Sy het twee kinders, 5 kleinkinders en 1 agterkleinkind.
Sy het graag in haar tuin gewerk.
Sy stap elke dag.
B505 - Joey Eckard
Sy het in Januarie 2021 by Huis
Herfsblaar ingetrek. Haar suster,
mev Beukes, is in die sorgeenheid.
Joey was vir baie jare werksaam
in die administratiewe kantoor van
die Golden Harvest Aftreeoord in
Magaliesburg.
Sy het 2 kinders en 4 kleinkinders.

B511 - Jaco Greyling
Jaco het op 5 Maart 2021 in Huis
Herfsblaar ingetrek.
Hy was ‘n meganiese ingenieur
en het as departementshoof van
Meganiese Ingenieurswese by
TUT afgetree .
Hy het 5 kinders en 9 kleinkinders.
Jaco hou van skilder en pottebakkery.
C105- Gonda de Groot
Gonda het in Januarie 2019 hier
kom bly. Weens die onvermydelike sameloop van omstandighede, het sy min tyd hier deurgebring. Gonda is egter vanaf
Januarie 2021 weer met ons.
Sy het 3 kinders en 3 kleinkinders.
Gonda hou van lees, musiek
luister en brei.
C402 - Corné en Pieter Grobler
Corné en Pieter Grobler het op 2
Februarie 2021 hier ingetrek.
Hulle het een seun, twee dogters
en sewe kleinkinders.
Corné is ‘n dieetkundige en Pieter
was ‘n tekenaar by ‘n argiteksfirma en later jare ‘n bou-aannemer.
Pieter het clivias en orgideë gekweek. Hy speel ook graag
skaak.
Corné hou van
naaldwerk, brei,
hekel en lees

MH 6 - JOHNNY EN RINA JOUBERT

MH 53 - ROELF EN HEIDI MINNAAR

My naam is Johnny en ek is sedert 1962 ‘n
Gautenger.

Ons kom van Lynnwoodrif af waar ons die afgelope 14 jaar gebly het. Ons was betrokke by
die Barmhartigheidsbediening van die NG gemeente en het hoofsaaklik gehelp met die aflewering van kos en klere in Pretoria-Wes.

Rina, my wederhelf, is in Pretoria gebore. Ons is
later in Lyttelton getroud en met 2 seuns
geseën . Voor my aftrede was ek ‘n Pensioenfonds
Konsultant by ABSA en Rina was werksaam by
Radiokansel.
Na aftrede het ons na Jongensfontein verhuis,
waar ons vir 16 jaar in die wonderlike kusdorp
gewoon het. Ek het myself met instandhouding van
vakansie-huise besig gehou, terwyl Rina in die
gemeenskap betrokke was en saam met ‘n groep
vriendinne kunsnaaldwerk beoefen het.
Om verskeie redes keer ons terug en vestig ons in
Huis Herfsblaar.
My liefde vir motors/fietse en die restourasie
daarvan word ‘n nuwe stokperdjie.

Roelf het sy eie motoronderdele besigheid
gehad. Ek was betrokke by Paul Jungnickel Tehuis vir geestelik- en fisies gestremde volwassenes. Ek was deel van ‘n span wat een maal
per week die erg gestremde mense, met basiese
handwerk besig gehou het.
Ons hou albei van tuinmaak en is dankbaar vir
die relatiewe groot tuin wat ons hier het. Ons
sien uit daarna om lank en gelukkig in Huis
Herfsblaar te bly en deel te word van hierdie gemeenskap. Ons waardeer die vriendelikheid
waarmee ons hier ontvang is.

Saam luister ons na mooi musiek en lees graag.
bl 2
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Ons kuier by:
BABSIE REED EN
LYNNE FRONEMAN
DAAR ÍS LEWE NA KANKER
EN BEROERTE
Vir enige mens is dit verpletterrend
om te hoor dat jy aan een van die
twee mees gevreesde siektes ly,
maar Babsie en Lynne sê: so ‘n
diagnose is nie noodwendig die
einde nie - net ‘n moeilike,
uitdagende pad, soms vir ‘n lang
tyd. Jy kan nie sonder God die pad
aanpak nie en dit help as jy ‘n
ondersteuningsgroep soos familie
en vriende het wat help bid. ‘n
Mens moet net nie tyd verspeel as
jy ‘n vreemde knop in jou liggaam
voel nie en moet jy volle samewerking aan die dokter gee. So kan
jy een van die talle dankbare oorlewendes wees.
Dit was ‘n voorreg om ‘n onderhoud met hierdie twee merkwaardige dames te voer en te leer uit hul
ervarings en positiewe uitkyk.
Hulle was nooit opstandig nie want
hulle het geglo die Here het hulle
op dié pad geplaas met ‘n doel en
Hy sal die hele tyd met hulle wees,
wat ookal die les mag wees wat
hulle of andere uit hulle beproewing moes leer.
Babsie het in 2005 beroerte agter
haar linker oogbal in die retina are
gekry. Haar sig was totaal weg
want daar was geen bloedvloei na
die oogsenuwee nie. In 2008 word
twee tipes borskanker by haar gediagnoseer en sy moes ‘n nood
dubbele mastektomie ondergaan.
Hulle gesin het toe reeds ‘n toer
bespreek om te gaan blomme kyk
in Namakwaland en Babsie,
ystervrou, kry dit reg om die dokter
om te praat om met pleisters en al
die toer aan te pak, om die Heer se
blomtuin in daardie geweste te geniet.
In 2010 ondervind sy weer trombose , die keer agter haar regter
oog. Twee optalmoloë verklaar dat
sy permanent swaksiende sal
wees. Tóg bring die jaar 2013 ‘n
heerlike wonderwerk toe die
bloedvloei na die senuwee in haar
swakste oog skielik herstel en sy
haar sig grootliks terugkry. In
hierdie tyd begin sy werk as pastorale werker en is dankbaar dat sy
‘n diens kan lewer waar sy nie
nodig het om te bestuur nie. Sy glo
dis Genade van Bo omdat soveel
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mense vir haar gebid het. ‘n
Lensoorplanting is gedoen en dit is
nou nog haar enigste bruikbare
oog.
Dit was nie die einde van haar terugslae nie. ‘n Kankergewas word
aan haar derde rib ontdek. Die rib
word verwyder en na dertig
bestralings hou sy ‘n rou rooi area
oor wat mettertyd genees. Tans
kry sy nasorg en medikasie en dit
gaan ‘goed’. Al hierdie gebeure
het haar lewenskwaliteit en
bewegings geweldig verklein, maar
ten spyte daarvan was Babsie
vanaf ongeveer 2018 ‘n leierouderling by Huis Herfsblaar en sy
gaan binnekort as Huiskomiteelid
wat gemoeid was met gangleiers,
‘n veeleisende portefeulje, uittree.
Babsie sê met ‘n glimlag die
vrouens wat mastektomies gehad
het, vind mekaar tog op ‘n manier
en onderskraag mekaar. Hulle
noem hulself die “boesemsusters”.

Lynne se pad was ook vol uitdagings. Na ‘n beroerte in 1990, hou
sy net 25% van haar sig oor. Haar
lewe verander dadelik want sy kan
nie meer motor bestuur en haar 5jarige kind rondneem nie. Haar pa
stig ‘n gebedsgroep wat ernstige
gebede vir haar opstuur. Lynne glo
haar pa klou vandag nog aan die
lewe vas sodat hy vir haar kan bid.
Op die oomblik het sy ongeveer
75% sig. In die jaar 2000 word
bors- en klierkanker by haar gediagnoseer. Sy kies om nie ‘n
mastektomie te ondergaan nie.
Die gewasse en kliere word verwyder en sy gaan na ‘n naturopaat se
kliniek waar sy ‘n strawwe kursus
volg van lang tye vas, dan vrugte
eet en ‘n spesiale dieët daarna. Na
3 maande herhaal sy die behandeling en het nog nie weer simptome
ervaar nie.

Tydens ‘n besoek aan Australië,
ervaar sy buitengewone stres na ‘n
traumatiese gebeurtenis. Dit lei
daartoe dat sy op een dag vyf
beroertes kry. Die dokter wat haar
behandel het, was so geraak
hierdeur dat hy die hele nag langs
haar bed gebly het. Na hierdie
ervaring was sy heeltemal verlam
en in ‘n rolstoel, maar met die hulp
van ‘n fisioterapeut en baie terugveg - en haar pa en sy
gebedsondersteuningsgroep wat
op hulle knieë gebly het - kon sy na
‘n paar dae klein treëtjies gee en
entjies loop. Dit het mettertyd verbeter.
Sedertdien het Lynne al baie pragtige skilderye gemaak, onder andere ‘n besondere een van haar pa
wat so baie in haar lewe beteken
het. Waar sy tevore met haar linker- en regterhand kon skilder, was
sy nou beperk tot haar regterhand
want haar linkerhand was in ‘n
spasma. Met verloop van tyd het
dit geleidelik verbeter en haar linkerhand is nou feitlik normaal.
Voor die inperking het sy
kunsklasse in Pretoria aangebied.
Sy het nou ‘n groep van 6 dames in
die toringblok wat die tegnieke van
olieverf by haar aanleer. Gevolglik
is hier al ‘n paar besondere
skilderye geskep deur inwoners
wat altyd begeer het om te skilder
en nou die voorreg het om by ‘n
baie bekwame leermeester te leer.
Sy help ook sekere middae mense
wat probleme met selfone het - ‘n
diens wat baie nodig is hier.
Soos uit een mond sê hierdie twee
merkwaardige dames hulle sal
hierdie beproewings vir niemand
toewens nie, maar hulle wil ook nie
die geestelike groei wat hulle
ervaar het, misloop nie. Hulle
getuig van goddelike ingrypings
wat hulle en andere om hulle verras het, soos toe Babsie se dooie
senuwee in haar oog wonderbaarlik begin lewe toon het en sy weer
kon sien. Dit het vir haar ‘n vrede
besorg wat alle verstand te bowe
gaan want sy weet God het ‘n plan
met haar lewe - dalk kan iemand
inspirasie put daaruit. “Alles is genade, onverdiende guns alleen,” sê
Babsie. Hierdie ervaring het haar
laat besef Ps 37: 5 wat sê: “Laat
jou lewe aan die Here oor en Hy
sal dit uitvoer”, is die waarheid vir
‘n Christen.
Lucia Truter
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Wat Het Gebeur…..
Valentynsoggend in die tuin

VALENTYN 2021

Weereens word al die inwoners genooi vir ‘n fees
in die tuin! Ons word versoek om iets te dra
wat rooi is en dit dus te laat aanpas by die
geleentheid. Ons moet ook voorsorg tref vir ingeval ons in die son beland - dus ‘n hoed of
sambreel en sonskerm.

So met die groen koeltebome oor ons koppe
en die netjiese grasperk onder ons voete
sit ons elkeen in ons eie kokonnetjie.

Soos altyd is alles vroegtydig gereed en sommer gou na die verrigting alweer opgeruim deur
Corrie Kruger en sy flukse span. Baie dankie.

Ons gesigte is ernstig en vol konsentrasie
terwyl ons meegesleur word
deur musiek en sang uit vergange se dae.

Die versorgers bring hulle mense met groot
sorg na buite sodat hulle kan kom saamkuier.
Hulle doen dit met groot toewyding sodat dit vir
almal lekker is. Ons waardeer dit.
Baie dankie vir elkeen wat vir ons die
geleentheid gereël het. Dankie vir die kombuis
vir die lekker “cup cakes” en melkdrankies.
Dankie vir elkeen wat help bedien het en al die
vooraf reëlings getref het. Dankie vir die Bestuur wat alles moontlik gemaak het.
MAAR NOG! Baie, baie dankie vir die program van pragtige musiek deur Ruhan du Toit.
Ons het die verskeidenheid en sy pragtige stem
so geniet. Ons is bly dat ons sy talent saam
kon geniet. Dankie ook aan sy helpers wat alles so vlot laat verloop het.
Ons sê geluk aan die “Best dressed couple”,
Dirk en Anna Mostert, aan Wera Kritzinger (die
dame wat die mooiste gepas het by die tema) en
Tol de Beer (die mansuitblinker).
Dit was so ‘n wonderlike ervaring dat hierdie
vrolike en pragtige fees met ‘n dankgebed deur
ons Bestuurder afgesluit kon word.
Huis Herfsblaar bo!

Beelde uit die verre verlede
kom helder tevoorskyn in ons gedagtes.

Honderde gebeurtenissse, verhale en situasies
doem voor ons op tye van hartseer en verlange en net af en toe
van komiese insidente.
Ons bly maar strak voor ons kyk
terwyl die tafereel van ons lewe
agter ons afspeel.
Met die koms van die verversings
skrik ons wakker uit ons drome,
hoe lank of hoe kort ookal
weet niemand nie ..
Maar voor ons lê die laaste skof
om te voltooi.
Met geloof en vertroue tel ons
ons bondeltjies op, rig ons harte na bo
en pak die Stryd aan
saam met vriende en versorgers alles so onder die groen bome, die gras en
blomme.
Nela Giliomee

Barbara Strydom

Tuin Musiek– 12 Maart 2021
Ons in Huis Herfsblaar is ‘n baie bevoorregte
groep met ‘n Bestuurder en personeel wat vir
ons op alle gebiede versorg, soos nou weer met
die wonderlike middag van sang en musiek
deur die Van Wyk familie. Die Barnard Pa en
Ma, Oupa en Ouma, kan baie trots voel op die
groep! Hoe besonders is dit nie dat ‘n gesin so
lekker saam kan musiek maak nie!
Dit was ook lekker om na die gaste te kyk daar
bl 4

waar hulle in ons eie mooi tuin-amfiteater
optree en ons inwoners wat heerlik koel onder
die mooi groot bome in die skaduwee sit en net
geniet .. en geniet ..en geniet !
Baie dankie vir elkeen wat gehelp het met die
verhoog, die klank, die stoele, die goedversorgde
beddings en later die aandra en uitdeel van die
heerlike roomys!
Huis Herfsblaar en sy mense is tops!
... En toe kom die heerlike reënbui later as ‘n
kroon op die pragtige dag
Herfsgenoot

Stokperdtjie Uitstalling—16 April 2021
Wat ‘n groot en wonderlike geleentheid !
Die ongeveer 250 besoekers was almal só
beïndruk deur die pragtige en uiteenlopende
talente van die 20 uitstallers.
Ons kon in bewondering kyk na pragtige naaldwerk, breiwerk, hekelwerk, ensovoorts, wat
getuig het van ure se fyn stekies, ingewikkelde
patrone en eindelose geduld. Die resultate in die
vorm van geraamde prente, ‘n wonderlike
trourok, ‘n beddeken, uitsonderlike truie, mooi
knoopwerk en die fynste hekelwerk het die mense se oë laat rek. En moenie eers praat van die
houtkerfwerke nie!
Die versamelings van blikke, legkaarte, motortjies, teestelle, pottebakkery en klippe getuig
van jarelange belangstellings en toewyding.
‘n Hele reeks teelepels en ander pryse en toekennings is teken van inspirasie en ‘n leeftyd van

deelname aan die Vroue Landbou Unie se kompetisies. Dan praat ek nie eers van die porseleinpoppe en ander oulike babas nie!
Tussenin is daar mooi kralewerk en kunswerke in
die vorm van gelukskaartjies en notaboekies,
prente wat van kraletjies gemaak is, gedigte en
handgeknoopte tapyte met pragtige temas.
Verder kon jy ook alles uitvind van jou voorgeslagte as jy wou.
Daar is ook skaak met groot konsentrasie
gespeel.
Annette het gesorg vir ‘n mooi blommerangskikking en die tuinspan se oulike tuin in die hoekie
by die apteek, gaan gelukkig nog ‘n ruk vir ons
vreugde gee.
Baie dankie en geluk aan julle almal. Dit was
puik!

Ons word TV-sterre!
En toe besluit die program "Met 'n huppel in die
stap" om 'n episode oor ons eie kreatiewe aksies
te maak! So kan ons spog met ons mense, al
moes ons toe baie vinnig spring met die reëlings.
Op Donderdag kry ons ons eie saal gereed met 'n
gedeelte van ons vroeëre stokperdjie uitstalling,
want die vereiste is dat die meeste uitstallers
tydens die verfilming moet sit en die stokperdjie
beoefen. Nou moet ons vinnig besluit, want net
die helfte van die saal kan gebruik word.
Woel en Werskaf stal ook uit en óók daar moet
mense prakties besig wees om die idee te wek
van 'n woel-en-werskaf-byeenkoms. Alles was so
pragtig.
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Intussen gaan die reëlings vir die oorspronklik
beplande gebeurtenis, nl. die kunsuitstalling,
voort met alles wat daarmee gepaard gaan.
Maar dit wil ek vandag sê: Huis Herfsblaar se inwoners is agtermekaar en as hulle saamwerk, is
niks vir hulle te moeilik nie.
Wat 'n heerlike opwindende naweek was dit nie!!

Barbara Strydom
NS: Ons sal u vroegtydig van die dag, datum en
tyd van die uitsending op Kyknet kanaal 144 in
kennis stel
bl 5

Kunsuitstalling deur inwoners van Huis Herfsblaar
Verlede jaar toe die program vir hierdie jaar beplan moes word, het ons besef dat ons twee
geleenthede moes beplan as ons die kreatiwiteit
en belangstellings van ons inwoners wil vier. So
het ons begin met die baie suksesvolle stokperdjie uitstalling.
Die kunsuitstalling is gereël vir 30 April en ek dink
nie ons het toe besef 1 Mei is 'n vakansiedag nie
en nog minder het ons toe geweet die skoolvakansie skuif soontoe! Maar wat ... ons gaan
voort!
'n Elftal inwoners het hulle kunswerke ingeskryf.
Hulle het self gekies en gekeur, want net 5 van
elk kon vertoon word.
Agter die skerms moes planne beraam word om
die name van die kunstenaars en werke gedruk
te kry en foto's moes geneem word vir die program wat by die openingsmiddag beskikbaar
moes wees.
Nou benut ons die geleentheid vir reklame en 'n
lys van name word saamgestel van mense wat
genooi word as eregaste. Ons dink aan bestuurders van besighede in ons omgewing, aan mense
wat vir ons dienste lewer. Ons dink aan die
koerantmense en so kom ons uit by Gryskrag en
Plus 50, ens.
Baie aanvaar dadelik ons uitnodiging en is entoesiasties daaroor. So kry ons die oproep dat
die TV-program, Met 'n huppel in die stap
(Kyknet, kanaal 144) gebruik sal word om die
kreatiwiteit van senior mense te wys. Ons is tog
te bly dat ander geïnspireer kan word.

Die saal by die NG Kerk, waar die uitstalling gaan
plaasvind sodat buitemense dit ook kan bywoon,
is eers op Vrydag na 12 uur beskikbaar aangesien
die kerk se klereverkoping nog die oggend
plaasvind. Nou begin Annette Knapp en Corrie
Kruger en sy span alles vooraf bymekaar kry.
Hulle bring dinge nader aan die saal en stoor dit
in 'n leë vertrek in Huis Herfsblaar en agter die
saal op die kerkgronde.
Samewerking en goeie beplanning werk altyd en
toe die kameraspan om 14.30 daar opdaag, is
alles gereed.
Intussen sorg die uiters bekwame spysenieringspan, wat ook uit inwoners en Susan in die kombuis bestaan, onder die leiding van Olga, dat alles pragtig, keurig en smaaklik, reg is vir die
openingsgeleentheid.
Nadat al die gaste opgedaag het en elkeen met 'n
glasie sjerrie of appelsap bedien is, verwelkom
mnr Black die teenwoordiges. Ds Jan van den
Berg open met skriflesing en gebed en doen 'n
kort huldigingswoord oor wyle Pieter Maree wat
die tekenklasse begin het. Professor Alex Duffey,
self 'n kunstenaar, open die uitstalling met 'n interessante paslike toespraak getiteld "Die waarde
van kuns en kreatiwiteit vir senior burgers".
Daarna verkeer die gaste gesellig en geniet die
kyk na die baie mooi kunswerke. Saterdag van
9.00 tot 16.00 bly die stroom kykers kom en Sondag na kerk kom kyk nog mense.
Ons kan voorwaar sê die uitstalling was 'n sukses
en Huis Herfsblaar is trots op sy mense

Barbara Strydom

Dankie. Dankie en nogmals Dankie
Aan Huis Herfsblaar.
Namens myself en al my studente wil ek graag vir Huis
Herfsblaar bedank vir al die moeite, tyd en reëlings om
die uitstalling so 'n groot sukses te maak.
Ons as deelnemers waardeer elke dingetjie, hoe gering of groot ookal wat Huis Herfsblaar vir ons as inwoners gedoen het om dit so pragtig te maak vir
almal. Ek glo nie julle besef regtig wat dit vir ons almal
beteken het nie. Ons almal sê BAIE DANKIE vir julle
belangstelling in een en elkeen afsonderlik. Ons
waardeer dit regtig baie opreg. Ek kan nie een
uitsonder nie want almal het baie hard gewerk om dit
'n sukses te maak.
Nogmaals baie dankie, asook vir julle liefde en geduld
met ons as inwoners.

Aan die bestuur van Huis Herfsblaar en alle
personeel wat betrokke was by die kunsuitstalling.
Ek wil graag my hartlike dank betuig aan elke
persoon wat 'n deel bygedra het tot die
hoogs suksesvolle geleentheid Vrydagaand.
Meeste van ons is amateur-kunstenaars en
waardeer dit opreg dat ons werke so mooi
vertoon is. Ook vir die mooi toesprake en
heerlike eetgoed.
Ons hoop ons kon 'n deeltjie bydra om die
goeie kant van Huis Herfsblaar aan die buitewêreld te wys.

Lucia Truter

Ek bid dat die Here, ons Hemelse Vader, Huis
Herfsblaar sal seën in alles wat julle doen.
Liefdevolle groete
Lynne Froneman en studente (saam met die ander
uitstallers)
bl 6
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Ek bewonder die bejaardes wat op hierdie ouderdom en in die omstandigheid nog hul kuns uitleef. Dis
veral interessant dat sommige mense hulle talent op 'n laat leeftyd ontdek het. Dit was 'n sielverkwikkende ervaring om die kunswerke te geniet en bekende dinge en plekke deur ander mense se oë te sien.
Dit wys net: Moenie ophou om dinge te doen omdat jy oud is nie, want jy word oud omdat jy óphou om
dinge te doen!

Marie Krugel

Uitgawe 2
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AKTIWITEITE
Van den Bergsaal:
Brug

Dinsdae

13:30

Bybelstudie

Donderdae

9:15

Gebedsbyeenkoms

Vrydae

7:15

Kanasta

Donderdae

13:30

Koor

Woensdae

15:00

Musiek potpourri

2de Maandag van maand

15:00

Rummikub

Maandae

9:00

Trimgim

Dinsdae

9:00

Vrolike Vriende

Vrydae (sien kalender)

10:00

Terapeutiese Inkleurgroep

Maandae

Vanaf 13:30

Woel en Werskaf

Woensdae

9:00

Terapeutiese Inkleurgroep

2de Maandag van maand

Vanaf 13:30

Olieverfskilderklasse

Vrydae

13:30

Gereformeerde Kerk Bybelstudie

Woensdae

11:00

Dinsdae (tydelik gestaak)

15:00

Dinsdae

9:00

Snoeker

Dinsdae

9:00

Veerpyltjies

Maandae

9:00

Herfsblaar lofsang

Sondae

16:30

Boekvoorlesing

Vrydae

16:00

Dinsdae & Vrydae

9:30-11:00

Maandae

9:00–11:00

Woensdae

15:00–17:00

Kroukie

Maandae, Woensdae & Vrydae

15:00-17:00

Skaak

Vrydae

15:30

Absa bank

Dinsdae (soos afgekondig)

9:00-10:00

Groente & vrugte verkoping

Donderdae

10:30–11:00

Snoepie

Maandag-Saterdag

9:00–11:00

Aktiwiteitekamer:

Eetsaal A1:
Lekkerliedjies / Lofsang

Eetsaal E1:
Inkleur terapie- Sorgeenheid

Snoekerkamer:

Sitkamer:

Ander:

Biblioteek
Leeskamer

Ander gebeure:

Kalender vir Junie, Julie en Augustus
Datum

Aard van Aktiwiteit/Funksie

Wie/Wat/ Waar

4 Junie

Noot vir Noot—Louis Zietsman

09:30 v/d Bergsaal

(V/V)

11 Junie

Herfsblaar KK&K (Koor)

09:00 v/d Bergsaal

(D/S)

18 Junie

Vadersdag –Jaco Strydom

09:30 v/d Bergsaal

(D/S)

25 Junie

Willem Smit– Die bejaarde en sy finansies

09:30 v/d Bergsaal

(V/V)

2 Julie

Vat 7 – Jan Combrink

09:30 v/d Berg saal

(V/V)

9 Julie

DVD vertoning– The Mission

09:30 v/d Bergsaal

(D/S)

16 Julie

Pannekoek kafee

09:30 v/d Bergsaal

(V/V)

23 Julie

Gespreksforum—Prof Louis van
Rooy

09:00 v/d Bergsaal

(D/S)

30 Julie

Skyfie vertoning - Louis Zietzman

09:30 v/d Bergsaal

(V/V)

6 Aug

Vrouedag– Dr. H van Zyl-Edeling

10:00 NG Kerksaal

(D/S)

13 Aug

Vat 7 – Sarel Strydom

09:30 v/d Bergsaal

(V/V)

20 Aug

Gespreksforum—Prof G Theron

09:30 v/d Bergsaal

(D/S)

27 Aug

Vlooi mark

09:30 v/d Bergsaal/Portaal(D/S)

D/S- Diens sentrum

V/V- Vrolike vriende

Die program is onderhewig aan verandering.

Suduko (vanaf: sudoku.cba.si)
# 141330 Maklik

3

2
8

# 164290 Moeilik
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5

3

7

6

9

4
7

4

6
5

3

8
1

8
2
1

6

4
1

7

5

9

7
5

6

9
3

6

7
6

3

4

2

4
9

3
1

4

6

2

8

3
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Twee Blare trou in die Herfs!
Die Mooimaak sessie
Groot opwinding het Sondagoggend, 21 Maart 2021, in die haarsalon (Herfsblaar se Mooimaak Spa)
geheers.
Yvonne het spesiaal ingekom vir Dina se mooimaaksessie. Die hare is gedoen en ek, Babara
Strydom, Ella Koen en Amanda Burger het ge-ooo en ge-aaa vir elke krul wat Yvonne
ingedraai het. Na die hare is ‘n grimeerkwassie uitgehaal en met ligte verfhale is Dina
omskep in ‘n Prinses! Ons almal het foto’s met ons selfone geneem.
Dina se oë het geblink en ons kon die skoenlappers in haar maag
aanvoel. Mag sy haar bruidegom met die sterre in haar oë verblind.
‘n Lang en gelukkige huwelik word julle toegewens.
Dankie vir ‘n vrolike oggend.

Ciska Strydom

Stil - stil troue
So stil-stil het Gerrit Germishuizen en Dina van
Staden besluit hulle wil hulle verhouding na ‘n volgende vlak neem en op 21 Maart het Dr Boshoff die
twee tydens ‘n privaat seremonie in die huwelik
bevestig. Al was dit ‘n stil troue het Dina helpers
gehad wat die dag vir hulle baie spesiaal gemaak het
want, Annette Knapp het Dina se ruiker en Gerrit se
skouerruiker gemaak en Yvonne van die haarsalon
het gesorg dat Dina op haar mooiste lyk. Daar was
ander vriendinne wat foto’s geneem het sodat die
paartjie hulle mooiste dag lank kan onthou.
Ter wille van kinders wat oorsee is, is die seremonie
ook aanlyn uitgesaai.
Hulle twee bly reeds vir sewe jaar langs mekaar in
Huis Herfsblaar meenthuise - hulle het aanvanklik
met hulle vorige maats hier kom bly. Albei se eggenotes het hulle ontval en die eensaamheid het
hulle nader aan mekaar getrek. Ons wens vir hulle
baie geluk met die groot stap wat hulle geneem het
en hoop dat hulle die tweede kans op geluk as ‘n
groot seën sal ervaar.

Instandhouding van naamborde
‘n Baie groot dankie aan Susan Redelinghuys. Sy is verantwoordelik vir die deurlopende instandhouding van die naamborde in die ingangsportale van die sorgeenheid en die hoofgebou.
Die naamborde dui ál die inwoners se name en wooneenhede aan, nl. die toringblok, sorgeenheid en
meenthuise.
Linda Lombard, ons kantoorbestuurder, hou tred met al die kom en gaan van inwoners/potensiële inwoners, wat die inligting aan Susan oordra. Baie dankie ook aan Linda vir die groot taak wat tot voordeel van al die inwoners is.
bl 10
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Huis Herfsblaar gee om
HERFSBLAAR INWONERS ONDERSTEUN ANDER
Hier in Huis Herfsblaar is daar mense wat altyd
gewillig is om in te spring en uit te reik na ander
wat swaarkry en minder seëninge as ons beleef.
So het dit onder ons aandag gekom dat van die
inwoners in die sorgeenheid so graag ‘n sagte
speelding wil hê om vas te hou en ‘n drukkie te
gee. Sommer gou het Marietjie Lazenby en ander ingespring en teddiebere gebrei sodat
daardie behoefte vervul kon word. Baie dankie
vir elkeen se bydrae om dit ‘n werklikheid te
maak.
So ook het ons te hore gekom van ‘n kleuterskool
van CMR waar klein kindertjies van 2 - 6 jaar is
en waar daar werklike behoefte is vir truitjies.
Sommer gou was daar onder leiding en aansporing van Essie en Rosa ‘n groep vroue aan die brei
en kon ons op 25 Maart 2021 pragtige truie oorhandig. Baie dankie vir elkeen van die inwoners
wat skouer aan die wiel of hande aan die penne

en wol gesit het en vir ‘n veertigtal kindertjies
warmte vir die winter in die mooiste kleure
denkbaar beskikbaar gemaak het. Ondersteuning en goedkeuring van die inwoners wat nie
meer self kan nie, word ook so waardeer.
Verlede jaar kon die Woel en Werskaf span ook
‘n hele klomp serpe en musse en handskoene
aan die Louis Botha Kinderhuis skenk.
Daar was ook ‘n groepie wat vir die babas, veral
ook prematuur babatjies, mussies en truitjies gebrei het vir gebruik in die Steve Biko hospitaal.
Baie van hierdie kindertjies word ook op die ou
end sonder ‘n ma of pa groot. So kan ons ons
dankbaarheid vir kleinkinders wat dalk ver is of
klaar groot is, laat blyk.
In die eerste plek doen ons dit alles eintlik om ons
dank aan God te toon vir al ons menigvuldige
voordele hier in Huis Herfsblaar.

Barbara Strydom

HUIS HERFSBLAAR LIDMATE VAN DIE NG GEMEENTE QUEENSWOOD DRA RUIM BY.
Dié lidmate het gedurende die jaar vanaf Maart 2020 tot Februarie 2021 altesaam R837 760 as dankoffers
tot die gemeentefonds bygedra. Dié bydraes het bestaan uit aftrekorders, direkte inbetalings en kollektes.
Ons is dankbaar vir lidmate wat getrou bydra, diakens wat gereeld kollekteer en die vriendelike hulp van die
dames in die kerkkantoor wat die bydraes ontvang en kwitansies daarvoor uitreik.

“Laat elkeen gee soos hy vooraf in sy hart besluit het – nie met droefheid of onder dwang nie, want God het
‘n blymoedige gewer lief.” 2 Korintiërs 9:7
Willie Jacobs,
Skriba Huis Herfsblaar Kerkraad.

WARM “BERSIES” VIR KOUE BRAKKIES.
Dit is weer winter en baie hawelose diere word
opgeneem in versorgingsoorde wat onder groot
druk is om nodige dienste te lewer. Veral in die
winter is daar 'n tekort aan warm bedekking vir
die koue lyfies.
Ellbie Smith van A520 en Julia de Jong van
meenthuis 23 het verlede jaar ’n projek van stapel
gestuur om komberse en ou handdoeke in te
samel vir verskillende diereskuilings.

Uitgawe 2

Hulle vra weer of u asseblief komberse of
handdoeke waarvoor u nie meer 'n doel het nie
sal skenk.
Indien u kan, is skenkings van nuwe komberse
ook welkom vir hierdie projek.
Kom ons help ons dierevriende om ook deur
hierdie koue winter te kom.

bl 11
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SEMI-VERSORGING
Die inwoner is ‘n kandidaat vir semi-versorging wanneer hy/sy nie langer selfstandig en/of selfversorgend in die
woonstel/meenthuis kan funksioneer nie as gevolg van :
- tydelike siektetoestand
- herstel na operasie
Dit is ‘n dagdiens vanaf 06h30 – 18h30 en in die geval van nood is na-ure versorgingsdienste beskikbaar deur
die nagsuster op die noodnommer te skakel
Die spreekkamersusters en verpleeghulpe is daagliks verantwoordelik vir:
- hulp met bed opmaak
- hulp met bad en aantrek
- medikasiebeheer
- kontrolering van bloeddruk (soos nodig)
- kontrolering van bloedsuiker (soos nodig)
- urientoetsing (soos nodig)
Slegs as tydelike reëling kan die volgende teen ekstra kostes met die washuis (mev Chrissie Krugel) gereël
word:
- die spoel en/of was van onderklere en ander wasgoed
- enige addisionele skoonmaakdienste van badkamers, kombuiskaste, afstof van meubels en was van
skottelgoed
- die omdraai van matrasse
Indien die inwoner nie selfstandig na die eetkamer kan beweeg vir ontbyt en middagete nie, word dit soos met
die spreekkamersusters gereël, in die woonstel /meenthuis afgelewer. Dieselfde met aandete waar dieselfde
spyskaart as vir die sorgeenheid, gevolg word.
Semi-versorging is ‘n tydelike diens (maksimum 3maande) en waarvan die duur van die tydperk deur ‘n multidissiplinêre span aan die paneel vir goedkeuring voorgelê word.
Oorplasing na die versorgingseenheid sal oorweeg word indien daar geen merkbare verbetering is nie en
progressiewe verswakking aan die orde van die dag is.

THERE YOU HAVE IT!

WAT IS ‘N SENIOR BURGER?

An extensive study in the USA found that the most
productive age in human life is between 60 - 70
years of age.
The second most productive stage of the human being
is from 70 to 80 years of age.
The third most productive stage is from 50 to 60 years
of age.
The average age of Nobel Prize winners is 62 years.
The average age of the presidents of prominent companies in the world is 63 years.
The average age of the pastors of the 100 largest
churches in the USA is 71.
The average age of the Popes is 76 years.

‘n Senior Burger is iemand wat hier was voor die
pil, voor vrieskos, televisie, kredietkaarte en bolpuntpenne. ‘Hardeware’ was hamers, spykers,
boute en moere. En ‘sagteware’ was nog nie eens
‘n woord nie.

This tells us in a way that it has been determined, that
the best years of your life are between 60 and 80
years.
A study published in NEW ENGLAND JOURNAL OF
MEDICINE found that at age 60, you reach the TOP of
your potential and this continues into your 80’s.
Therefore, if you are between 60 - 70 or 70 - 80 you
are in the BEST and second level of your life.

Senior Burgers was hier vóór droogdrup, skottelgoedwassers, pizzas en kitskoffie.
Toe Senior Burgers jonk was, het hulle getrou en
dán saamgebly. Sigarette was ‘n teken van klas,
boom was ‘n verfraaiing vir die tuin, dop was ‘n
ding om ‘n eier en ‘n agtermekaar kêrel het mens
graag verwelkom by jou dogter.
Senior Burgers is nogal taamlik geharde mense veral as mens dink hoeveel hulle moes aanpas by
vandag se tye!

(Source N.Engl.J.Med 70,389 (2018))
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ANOSOGNOSIA
Tydelike vergeetagtigheid deur die
Franse professor Bruno Dor van die
Institute of Memory and Alzheimer’s
Disease (IMMA) in La Pitié - Paryshospitaal.
Hy spreek die onderwerp nogal
gerusstellend aan: “As iemand
bewus is van sy geheueprobleme, het
hy nie Alzheimer nie.”
1. Ek vergeet die name van
gesinne ...
2. Ek kan nie onthou waar ek ‘n paar
dinge neergesit het nie.
Dit gebeur dikwels by mense van 60
jaar en ouer dat hulle kla dat hulle nie
‘n goeie geheue het nie. “Die inligting
is altyd in die brein, dit is die
“verwerker” wat ontbreek. Dit is
“Anosognosia” of tydelike vergeetagtigheid. Die helfte van die mense van
60 jaar en ouer het ‘n paar simptome
wat weens ouderdom eerder as
siekte is.
Die mees algemene gevalle is :
• die naam van ‘n persoon vergeet,
• na ‘n kamer in die huis gaan en nie
onthou waarom ons daarheen gaan
nie,
• ‘n leë geheue vir ‘n filmtitel of akteur, ‘n aktrise,
• ‘n mors van tyd om te soek waar
ons ons bril of sleutels gelos het ...

Na 60 jaar het die meeste mense
probleme wat daarop dui dat dit nie ‘n
siekte is nie, maar eerder ‘n kenmerk
vanweë die verloop van jare.
Baie mense is bekommerd oor
hierdie toestand, dus die belangrikheid van die volgende stelling:
“Diegene wat bewus is van vergeetagtigheid, het geen ernstige geheueprobleme nie.”
“Diegene wat aan ‘n geheuesiekte of
aan Alzheimer ly, is nie bewus van
wat gebeur nie.”
Professor Bruno Dubois, direkteur
van IMMA, verseker die meerderheid
mense wat bekommerd is oor hul
toestand: ”Hoe meer ons kla oor geheueverlies, hoe minder is die kans
dat ons aan geheuesiekte ly.”
Nou vir ‘n bietjie neurologiese toets.
Gebruik net u oë!
1. Soek die C in die onderstaande
tabel :
OOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOCOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOO

80 jaar
As jy jonk is ...
lê die toekoms voor jou uitgestrek jou skool, universiteit, troue, beroep, aftrede, ouetehuis ...
As jy oud is ...
lê die verlede agter jou opgerol jou ouetehuis, aftrede, beroep, troue, universiteit, skool.
As jy jonk is ...
droom jy oor die toekoms
As jy oud is ...
herkou jy aan die verlede.
Dis wat jy doen as jy 80 is ...
Sarel Strydom

2. As u die C gevind het, vind dan die
6 in die onderstaande tabel.
9999999999999999999999
9999999999999999999999
9999999999999999999999
6999999999999999999999
9999999999999999999999
9999999999999999999999
3. Soek nou die N in die tabel
hieronder. Aandag, dit is ‘n bietjie
moeiliker!
MMMMMMMMMMMMMMM
MMMNMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMM
As u hierdie drie toetse sonder
probleme slaag:
• u kan u jaarlikse besoek aan die
neuroloog kanselleer.
• u brein is in perfekte toestand.
• u is ver van ‘n verhouding met Alzheimer.
Deel dit dus met u ouer as 60
vriende, dit kan hulle gerusstel.

OUDERDOM
As jy met grasie ouer word
hoor jy slegter maar jy luister baie beter.
As jy met grasie ouer word
sien jy slegter maar jy kyk baie dieper.
As jy met grasie ouer word
is jou stem nie meer suiwer
maar elke woord wat jy praat is vol betekenis.
As jy met grasie ouer word
word jou kragte minder want jou aanraking word sagter.
As jy met grasie ouer word
stap jy stadiger want jou kuier word langer.
As jy met grasie ouer word
word jy minder menslik en meer soos JESUS !
Phillip Kotze

‘N AANGENAME ONDERVINDING BY BROOKLYN MALL
Ek gebruik die hysbak van die parkeerplek na die derde vloer waar Wanda op my wag vir ons koffie afpraak.
Die hysbakdeur gaan oop en ek sien ‘n netjiese jong swart man met sy inkopietrollie wat Edgars verlaat. Ek hou die
hysbakdeur vir hom oop. Hy stap vinnig nader, ons groet vriendelik en hy bedank my vir die hysbak, draai na my toe en
sê: “Oupa, can I fasten your shoestring?”
Hy betree die hysbak en ek stap met ‘n stewige dubbelstrik aan my linkerskoen na waar Wanda op my wag.
“Miskien is daar hoop” – Klaagliedere 3:29
Willie Jacobs, M. 17
Uitgawe 2
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Wie Pak Jou Valskerm?
Charles Plumb was ‘n
vegvlieënier van die VSA vloot in
Viëtnam. Na 75 gevegte in die
lug, is sy vliegtuig getref deur ‘n
grond tot lug missiel. Plumb het
homself uitgeskiet en met sy
valskerm tussen die vyand
beland.
Hy is gevange geneem en het 6
jaar in ‘n kommunistiese tronk in
Viëtnam deurgebring. Hy het
oorleef en gee nou lesings oor
wat hy uit hierdie ondervinding
geleer het!
Op ‘n dag sit Plumb en sy vrou in
‘n restaurant en ‘n man staan
van ‘n ander tafel af op en kom
na hom en sê: “Jy is Plumb! Jy
het vegvliegtuie geloods in
Viëtnam vanaf die vliegdekskip
Kitty Hawk en jy is neergeskiet!
“Hoe op aarde weet jy dit?” het
Plumb gevra.

My swart Driepoot
Ysterpotjie
Ek staan weer hier voor my
ysterpotjie wat op die vensterbank in my meenthuis by Huis
Herfsblaar, my stukkie Hemel op
aarde, staan. Dit reis al my lewe
saam en ek wil graag sy
boodskap deel.
Met my geboorte op Senekal, op
my Pa se verjaarsdag, het ‘n ou
swartman, ons erfwerker op die
plaas, die potjie aan my geskenk. Saam met my broers,
suster en my swart maatjies is
die potjie gebruik op oop
stronkvure vir water,
“poetoepap” en “marog” kook;
selfs voëltjies gaarmaak en lood
bl 14

“Ek het jou valskerm gepak” het
die man geantwoord.
Plumb was verras en vol dankbaarheid. Die man skud sy blad
en sê: “Ek skat dit het oopgegaan! Plumb verseker hom, “As
dit nie oopgegaan het nie, was
ek nie vandag hier nie.”
Plumb kon dié nag nie slaap nie.
Hy het heeltyd aan hierdie man
gedink. Plumb sê: “Ek het heeltyd gewonder hoe hierdie man
in sy vlootuniform gelyk het. Ek
wonder hoeveel kere ek hom
gesien het en toe nie eens
gegroet het nie, want sien, ek
was darem ‘n vegterloods en hy
was net ‘n matroos! Plumb het
gedink aan die baie ure wat
hierdie man by ‘n lang houttafel
gesit het en elke valskerm se
toue gerangskik het en die symateriaal sorgvuldig gevou het en
letterlik elke keer die man wat
sou spring se lewe in sy hande
gehad het.

smelt (tot my ma se ergernis).
Die potjie het saamgestap deur
my grootword jare op die plaas
en plaasskooltjie, koshuis en
hoërskool op Senekal, universiteit op Bloemfontein, werk op
Sasolburg, getroud en daarna na
Kwa-Dlangezwa, WonderboomSuid en Kilnerpark. Ek was ook
betrokke by Kinderkrans en
Gouejareklub waar die potjie se
boodskap gegroei het.
Die hingsel is God wat ons deur
die lewe dra en altyd by ons is.
Die deksel is Jesus wat Hy gestuur het om ons te verlos deur
ons sondes te bedek.
Die Gees werk in die potjie. Ons
sien en hoor Hom prut, kook en
stoom.

Nou vra Plumb aan sy gehoor.
“Wie pak jou valskerm?” Elke
mens is afhanklik van ander mense om voorspoedig deur die dag
te gaan. Het die tegnikus wat jou
motor versien het al die
wielmoere vasgedraai? Het hy
gesorg dat jou motor se remme
onfeilbaar werk? Ek het toe ek
afgeskiet is, verskeie soorte
valskerms nodig gehad. Dit was
my fisiese valskerm, my emosionele valskerm en my geestesvalskerm.
Ek het al drie nodig gehad om
veilig te kon land. Somtyds in ons
daaglikse katastrofes, mis ons dit
wat werklik van waarde is. Ons
vergeet om te groet, om asseblief
of dankie te sê, om iemand te
komplimenteer of geluk te wens
of om, sonder rede, iets moois te
sê.
Wanneer jy deur hierdie dag of
hierdie maand, of hierdie jaar
gaan, herken en erken die mense
wat jou valskerms pak...

Dit is slegs moontlik as daar ‘n
vuur, ons Sy kinders deur Sy
onbeskryflike genade, onder die
drie ysterpootjies brand.
Die drie pootjies is:
1. Geloof uit ons verlede waar
God ons tot hier gedra het.
2. Hoop vir die toekoms waar
ons op pad is na die Hemelstad en
3. Liefde, die nou waar ons elke
dag die vrug van die Gees
moet uitleef.
Laat ons almal die vuur
brandend hou tot God se eer, in
die naam van Jesus, met die
Gees wat in ons woon en werk!
Dina Germishuizen
(van Staden) MH 11
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‘n Storie van Vriendskap:
raar maar waar.
Die vriendskap het ontstaan in
die lesingsaal in die Ou Lettere
Gebou by UP, Januarie 1957.
Dit was die eerste lesing van ons
kursus nl. Kleuteronderwys.
Bets - ‘n Vrystaatse plaaskind en Karin se pa ‘n argitek van
Standerton – ‘n Duitse immigrant en ‘n Hollandse ma , ook ‘n
immigrant.
In ons tweede jaar was ons
kamermaats in die Damestehuis
Die Fant. Lekker saam studeer,
hartsgeheime gedeel en saam
die Here gedien.
In ons derdejaar gaan Bets na ‘n
nuwe koshuis en Karin bly in
Die Fant. Maar elke dag is ons
saam in die klas.
Eendag hou ‘n kar met twee
mans by ons stil, joernaliste van
die destydse koerant. Die Botaniese Tuine word ingewy en
hulle soek na dames om in die
tuin te poseer vir foto’s. Ons
klim sommer by die vreemde
mans in die kar sonder vrees en
vol vertroue dat hulle betroubaar is. Die foto is vandag
in ons albums as getuie.
Karin kry ‘n pos in Bloemfontein, in die Vrystaat, en Bets
kry ook ‘n pos in die Vrystaat en
wel in Bethlehem.
Karin trou eerste met ‘n predikant en hulle gaan werk in Lusaka, in Zambië diep in Afrika.
Destyds was dit nog Noord
Rhodesië. Bets trou met ‘n
predikant en hulle spring verder
in Afrika in – Eldoret, Kenia.
Hier hou hul eenderse stories nie op nie. Karin het later
vier seuntjies, en Bets het vier
seuntjies. Karin het nog ‘n dogterjie bygekry. Jul kan dink,
ons was baie doenig – saam met
ons mans in die gemeentes gewerk en kinders grootgemaak.
Karin het haar bejaarde pa
vir ‘n ruk versorg. Bets het later
haar invalide ma versorg.
Ons het vir jare albei in Pretoria
gebly - Karin-hulle in Brooklyn,
Suid-Oos Pretoria gemeente en
Uitgawe 2

Bets-hulle in MonumentparkWes. Toe ons manne aftree, het
ons eers weer tyd gehad om mekaar op te soek.
Bets en haar man het anderkant Warmbad gaan bly in die
wildreservaat, Leeupoort. ‘n
Lekker kuierplek vir Karin en
haar man. As ons in Pretoria
moes oorslaap, ontvang hulle
ons só gasvry. Die vriendskap
tussen die vier pensioenarisse
gedy.
Die ouderdom haal ons ook
in. Karin-hulle kom na
Herfsblaar, so ook die Groblers.
Dit was nou te lekker.
Karin verloor haar maat September 2019 en Bets haar maat
so ‘n paar maande later in April
2020.
Op ‘n Sondag op haar 81ste
verjaarsdag, bêre Karin en haar
kinders vir Mos in hul laaste gemeente se gedenkmuur. Die nissie is geleë twee meter van die
muur van die studeerkamer
waar Mos vir 28 jaar gewerk
het.
Op ‘n Sondag, op haar 81ste
verjaarsdag, bêre Bets en haar
kinders vir Piet in hul laaste gemeente se gedenkmuur. Die nissie is geleë onder ‘n Blinkblaarwag-‘n-bietjie boom waarvan
Piet self die pit geplant het, wat
hy van Israel af saamgebring
het.
Hierdie twee bg gebeurtenisse het onbepland en onwetend
van mekaar plaasgevind.
Maar hier eindig die merkwaardige ooreenkomste nog steeds
nie.
Op Tukkies het Karin en
Bets saam in Die Fant se koor
gesing. En sowaar hier sing
hulle toe weer saam in die
Herfsblaar koor.
Albei se tweede oudste seuns
het tydens dieselfde gradeplegtigheid aan UP hul honneursgrade in ingenieurswese gekry.
Dieselfde twee seuns het albei
plase in Harrismith en albei is
perdeliefhebbers.
W A T N O G?
Bets Grobler

B A I E D A N K I E !!!
Vir Huis Herfsblaar :
my heerlike woonstel;
mense wat dit skoon/heelmaak;
lekker kos en hulle wat dit
maak,
voorsien en nog opruim ook;
Snoepie
Apteek
Biblioteek
Dokter en verpleegpersoneel
Leeskamer
Absa
Ons beeldskone tuin/park
Administratiewe personeel
Wasmasjiene en plek om wasgoed in die son te hang.
Ons sien as ons Bestuurder
laat Vrydagmiddag opruim
en ons weet hoeveel ure hy en
die personeel “oortyd”
hier is.
Dit word opreg waardeer.
Truida van Niekerk B111

A wise old owl
lived in an oak
The more he saw
the less he spoke.
The less he spoke
the more he heard.
Why can’t we be
like that wise old bird?
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Ternouernood
So 63 jaar gelede een Saterdag
middag sit ek rustig daar in
die Oos Vrystaat, in die
Verkykerskop omgewing,
langs die Asrivier en visvang.
Aas aan twee stokke in die water, maar daar is nie ’n beduidenis van byt nie.
Op ’n stadium sê iets vir my
“kyk agter jou”. Die slag wat
ek omdraai kon ek my oë nie
glo nie, want hier drie meter
agter my staan ’n swart rinkhals slang so ’n meter regop
‘n Lekker Vakansie By

Die See?
Na maande se uitsien en
voorbereiding vertrek ek saam
met my dogter, Hanneke en
haar gesin van vyf, na Cintsa
in die Oos-Kaap. Ons ry met
twee karre, met ‘n waentjie
gehak, fietse, visvang-gerei en
voorraad vir tien dae by die
see, gelaai. Hierdie vrolike geselskap kan nie wag om na ‘n
moeilike en uitdagende jaar te
gaan ontspan en baljaar by die
see nie.
Net voor Bloemfontein kom
daar ‘n SMS deur dat my
skoonseun positief getoets is
vir Covid-19. Hy was vyf dae
vantevore , tydens sy laaste
dag by die werk, in aanraking
met ‘n persoon wat positief
getoets is en sy werk het hom
laat weet hy moet hom laat
toets. Tydens ons vertrek uit
Pretoria het hy nog geen simptome gehad nie.
Die uiters onpopulêre besluit

met sy bak oop en hy lyk nie
baie vriendelik nie.
Ek maak vinnige berekenings
van my situasie. Ek sit in ’n
driehoek valstrik. Regs van
my is die regaf wal twee meter
hoog, voor my loop die rivier
en agter my staan die
onvriendelike kêrel my en
aangluur.
Daar is net een uitweg. Ek
sak stadig vorentoe totdat ek
die agterkant van een van die
stokke in die hande kry. Vanuit hierdie posisie is spoed in
die beweging baie belangrik.

Ek vlieg op, pluk die stok in
een beweging uit en swaai
hom agtertoe in die rigting
waar ek die slang laas gesien
het. Die stok is nie lank genoeg nie, ek mis hom, maar
my handelswys gee vir hom
die idee ek is nou ook kwaad
en hy sak weg in die gras.
Ek pak op, want, al sien ek
hom nie meer nie voel ek glad
nie meer tuis in sy geselskap
nie. My broek het opgehou
bewe.
Wyle Bossie Boshoff

word geneem om onmiddelik
om te draai. Die aand is ons
terug in Pretoria en ek terug in
Huis Herfsblaar. Die hele
gesin en ek word positief
getoets. Hulle word baie siek.
My skoonseun is in ‘n kritieke
toestand. Ek is radeloos van
bekommernis en verval in ‘n
donker put. As gelowige draai
ek na die Here en kry die
leiding om ‘n klompie vriende
te bel en te vra vir voorbidding.
Ek beleef hoe die gebede van
gelowiges ‘n kragtige uitwerking het. ‘n Groot vrede daal
oor my en ‘n paar dae later is
my skoonseun deur die krisis
en hulle word almal beter. Ek
het net ligte simptome gehad
en is ook gou beter.

my welstand kom omsien het,
het dit vir my ‘n ervaring gemaak waaroor ek met ootmoed
en dankbaarheid voor die Here
buig.
Woorde skiet my tekort om
dankie te sê. Maar almal van
julle wat deel was van hierdie
twee weke van my lewe moet
weet dat dit vir my geestelik en
emosioneel oneindig baie beteken het. Vir elke gebed, elke
oproep, elke SMS, elke geselsie
deur die venster, elke stukkie
versorging met empatie en
liefde deur die personeel, elke
ete wat voor my deur afgelewer
is en nog veel meer, wil ek uit
my hart uit dankie sê. Ja, en
ds Jan, wat kan ek sê van so ‘n
pastor wat my met sy besoeke
en gebede gedra het. Baie,
baie dankie.
Saam met die hemelse
leerskare in Openbaring 7: 12
wil ek uitroep: “Amen. Die lof
en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die
mag en die sterkte behoort aan
ons God, tot in alle ewigheid.”
Karin Venter

Nee, dit was toe nie ‘n
vakansie by die see nie. Maar
die wonder van ‘n lewende,
genesende God, getroue biddende vriende en kinders en
uitmuntende versorging in
Huis Herfsblaar met personeel
wat ‘n paar keer op ‘n dag na

Baie dankie aan almal vir u baie goeie en bruikbare bydraes.
Ons versoek, ter wille van spasie, dat u die bydraes beperk tot
300 woorde.
Die Herfsgenoot is ook elektronies beskikbaar. Indien u dit
per e-pos wil ontvang, laat asseblief u e-pos besonderhede by
die dienssentrum
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