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Herfsgenoot
2021
Van die Redakteur
Beste Leser
Die einde van ons winter 2021 is op
hande en ek is seker daarvan dat ‘n
ieder en ‘n elk met groot afwagting na
die lente uitsien.
Daar is by my geen twyfel dat elke leser hier ‘n duisend gedagtes en gevoelens oor die afgelope maande het
nie. Miskien in die hoop dat die ergste
hopelik nou uiteindelik verby is, of dalk
lees jy nou hier en jou gemoed skiet
vol omdat jy nog sukkel om verliese,
hartseer, teleurstelling, angs en onsekerheid te verwerk?
Die Covid-19 pandemie het talle mense op ‘n onbeskryflik harde manier
getref, maar dit het op ‘n baie vreemde
manier ook geleenthede vir ons gebring om ‘n bietjie tot stilstand te kom.
Om opnuut introspeksie te doen en
onsself af te vra waarmee ons onsself
elke dag besig hou?
Het dit waarmee ons besig is
ewigheidswaarde of moes ‘n wêreldwye pandemie ons tref om ons opnuut
oor ons waardes te laat besin?

Aan die ander kant het dit ons egter
nie van stryk gebring of ons moed gebreek nie. Ons het elke keer weer opgestaan en met elke vrywillige werker
tot ons beskikking voortgegaan en op
tientalle maniere hier in Huis
Herfsblaar na mekaar uitgereik en mekaar gehelp. Ons het gewys hoe oop
ons mense se harte en hande werklik
is.
Ons kan verwag dat saam met die lente daar elke dag ‘n nuwe klomp uitdagings sal wees, en soos wat Alet
Rademeyer sê: wat kan dan nou meer
kragtig en lewensverrykend wees as
mense wat saamstaan en mekaar
help.
Mag jou volgende paar maande met
die letter “G” oorlaai word. Mag jy
gesond, gesalfd, geseën, geliefd en
gelukkig wees! Mag jy genade, geluk,
goedheid,en guns in groot maat uit
God se getroue en
genadige hand ontvang!
Met vriendelike
Dienssentrum groete.
Aloma

Medelye
Aan al ons inwoners en personeel wat geliefdes aan die dood afgestaan
het, ons innige meegevoel.
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Ken mekaar…
Nuwe Intrekkers
C205 - Annetjie en Sampie
Jansen van Rensburg
Hulle het op 1 Julie 2021 by
Herfsblaar ingetrek. Annetjie
was huisvrou en Sampie het as
skoolhoof op Nigel afgetree.
Hulle het 4 kinders en 6 kleinkinders.
Sampie lees graag (en baie!)
Annetjie het naaldwerk gedoen
en pragtige kwilte gemaak.
Hulle is albei dankbaar vir die
mediese diens wat hulle
ontvang het en dink dat dit absoluut puik en prysenswaardig
is.
B504 - Lettie Mocke
Lettie het op 7 Julie haar intrek
in Huis Herfsblaar geneem. Sy
was die eienaares van Alto
Modes wat gereeld hulle klere
by Huis Herfsblaar kom verkoop
het.
Lettie was teenwoordig by die
vrouevergadering van die NG
Kerk, Queenswood in 1985, wat
voorgestel het dat die beplande
aftree-oord Huis Herfsblaar genoem word.
Sy het 3 kinders en 5 kleinkinders.
Lettie het geskilder met olieverf
en waterverf.
MH68 - Ina Stafleu
Ina het in die begin van Junie
2021 haar intrek hier geneem.
Sy is op Mafikeng gebore, en
het na haar troue op Klerksdorp
gebly. Sy het 4 dogters en 9
kleinkinders.
Stokperdjies: Ina het
loodglaswerk, borduur- en lint-

DIE GROOT TREK
Gerrit en sy pa woon in Colbyn na
sy ma en Elise se afsterwe. Agt
jaar gelede val Oupa en vind ‘n
tuiste in D207, waar Gerrit hom
elke oggend en middag besoek.
Sewe jaar gelede bekom Gerrit
MH 10.
Ek woon 40 jaar in Kilnerpark
waar ek my 5 kinders grootmaak.
Koos leef nog en doen navorsing
in Roemenië. Sewe jaar gelede
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borduurwerk gedoen, en het
kwilte gemaak wat haar gunsteling stokperdjie was.
MH 11 - Sandra van Rooyen
Liewe Herfsblaar,
Jy het op die 29ste Junie 2021
my nuwe tuiste geword. Jy laat
my spring, hardloop en juig.
Ek is gebore in Graaff-Reinet,
dus in murg en been 'n Karookind. Skoolgehou vir 37 jaar,
en ook by Solidariteit se
onderwysondersteuningsgroep
gewerk. Nie kind of kraai nie wees julle dit asseblief vir my!
Ek sal daar wees vir julle.
In liefde, Sandra.
MH 10 - Cecile Kapp
Het op 6 Julie 2021 ingetrek.
Sy was 'n verpleegkundige en
het vir 23 jaar nagdiens gedoen
by Susan Strijdom en 2 jaar by
Huis Oude Rus. Sy het 3
kinders gehad en het 6 kleinkinders. Die oudste dogter is
onderwyseres by H.S. Oosmoot,
die seun bly in Nieu-Seeland en
die ander dogter is in 2016 aan
borskankeroorlede . Dis met
trots dat sy kan sê sy het saam
met die bestuurspan gewerk
met die oprigting en beplanning
van Huis Herfsblaar. Sy is ook
betrokke by Huis Eljorie in Kilnerpark.

Gemeente Queenswood en het
daardie jaar in ‘n splinternuwe
huis in Kilnerpark ingetrek.
Herman was vir 40 jaar verbonde aan die Universiteit van
Pretoria se Finansiële Afdeling
en het in 2011 as Rekenmeester
afgetree. Marthie was meestal
‘n tuisteskepper en het van tyd
tot tyd gewerk om die pot aan
die kook gehou. Weens rugoperasies en artritis gedrewe
gesondheids probleme moes sy
ophou werk. Sedert Herman se
aftrede moes hy as versorger
vir Marthie optree.
Hulle het drie seuns,‘n dogter
en vier kleinkinders. Die jongste seun en drie van die kleinkinders woon in Nieu-Seeland.
Die kinders in Suid-Afrika woon
gelukkig binne drie kilometer
van hulle af.
Herman probeer om elke dag
gym toe gaan en kyk baie na
“YouTube” en “Netflix” en
Marthie is lief vir lees.
Aan al ons nuwe inwoners:
U kan met ‘n kaart by die salon
en die snoepie betaal. Die minimum bedrag vir ‘n kaart
transaksie, by die snoepie is
R50.00

MH 32 - Herman Erasmus &
E207 - Marthie Erasmus
Marthie is sedert 1 April 2021 in
die versorgingseenheid en Herman het 15 April ingetrek. Ons
is sedert 1976 lidmate van NG

bekom ek MH11, my stukkie hemel op aarde. Langs mekaar deur die Here so bestem - leer
ons mekaar en ons kinders ken as
geesgenote.
Met Covid 19 sien Gerrit buite
om na sy suster wat na Oude Rus
verhuis en haar woonstel moet
ontruim. Colbyn se huis word
verkoop en moet ontruim word.
Hier by Herfsblaar sien ek om na

Oupa - my hart se punt - asook na
M10 en M11.
Danksy Aloma en mnr Black
trou ons op 21.03.21 met behulp
van almal se liefde en belangstelling. Ons bekom M60, maar o
wee, ons moet 3 maande wag!
Toe ons nog dink ons kan rustig
oortrek, word daar vuur onder ons
gemaak. Donderdag 13 Mei sal
ons meubels getrek word.
Herfsgenoot

Ons kuier by:
Tannie Susan Van
Niekerk A115

Na ‘n lang lewe van diens aan
haar gesin en die samelewing,
gaan Tannie Susan van
Niekerk DV op 3 Augustus
2021 haar 104de verjaarsdag
vier. Dis ‘n prestasie wat min
mense beskore is asook Groot
Genade om nog by haar
geliefdes te kan wees.
Toe ek haar dogter Soekie skakel vir inligting oor haar, was ek
verbaas om te hoor wat hierdie
dame alles in haar lewe vermag het - ‘n meester van
kreatiwiteit!!
Tannie Susan was die sewende van tien kinders en omdat
die middele by meeste mense
in die oorlogjare maar skraps
was, is besluit dat net die seuntjies in die gesin verder kan
studeer. Gelukkig het een van
tannie Susan se broers haar
besondere talente raakgesien
en betaal sodat sy ‘n
onderwyseres kon word wat,
met groot sukses, Afrikaans in

Mnr Kruger is behulpsaam en trek
al ons groot goed. Ek trollie deur
die nou poort en Gerrit se motor
skommel oor die hobbels tussen
Colbyn, M10, M11 en M60.
Op 25 Mei is ons dankbaar
M11 is leeg en op 14 Junie is M10
ook leeg. Intussen moet ons nog
ons plante red vir ‘n leë tuin, Oupa
besoek, Marlene van die nodige
voorsien en wag vir registrasie
van die Akte van Colbyn se huis.
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skole aangebied het. Dit was
nie al waarin sy uitgeblink het
nie. Sy kon klavier en orrel
speel, het kore en volkspele
afgerig, dramalesse gegee,
gedigte geskryf en ook besondere blommerangskikkings
gemaak. Altyd nuttig wanneer
geleenthede beplan is. Sy het
vir baie jare stories vir Die
Jongspan geskryf en hulle het
later haar stories in boekvorm
uitgegee. In haar laai lê so ‘n
kinderboekie wat sy geskryf
het: “Die Rooi Hennetjie”. Ook
by die kerk het sy ‘n bydrae
gelewer by die kinderkrans. So
tussen deur het sy nog tyd
gekry om haar kinders se klere
te maak, ook haar dogter
Soekie se trourok.
In hulle laat jare het tannie Susan en haar man,Guillaume,
wat op sy dag Inspekteur van
Onderwys was, hier by Huis
Herfsblaar kom bly. Daar is
altyd aanvraag vir mense wat
kan klavier speel en tannie Susan het dikwels klavierbegeleiding gedoen . Sy het
graag die Here gedien en het
begin om by die verpleegsters
uit te vind hoeveel mense Bybels wil hê en in watter taal. Sy
het dan gesorg dat die Bybels
aangekoop word en by die regte mense uitkom . Sy het later
die titel: “Tannie Bybel” gekry.
Uit Tannie Susan en haar man
Guillaume se huwelik is ‘n
seun, Guillaume en dogter,
Soekie gebore. Sy het 11
kleinkinders wat almal baie lief
is vir hulle ouma. Soekie bly

gelukkig nog hier naby. Voor
Covid het sy en haar man Willie elke week by moeder kom
kuier. Sy het altyd gesê Willie
is haar steunpilaar.
Toe Tannie Susan 100 jaar oud
geword het, is ‘n groot partytjie
vir haar hier in die van den
Bergsaal gehou. Die gaste het
bestaan uit 86 niggies, neefs,
agterkleinkinders en
aangetroude familie. Haar man
se 2 susters van 96 en 90 het
ook nog gelewe en die verrigtinge bygewoon .
Om hierdie spesiale verjaarsdag te eer, het verteenwoordigers van Sanlam ‘n
onderhoud met haar kom voer
en ‘n berig oor haar geskryf.
Sy kon selfs ‘n stukkie op haar
orrel vir hulle speel.
Haar geliefde stuk uit die Bybel
is Psalm 23. Sy het een keer
gevra: “hoekom het ek so oud
geword” en Soekie het gesê
‘dis sodat sy nog vir ander
mense iets kan beteken.’
Sy is ‘n baie geliefde lid van
haar gesin.
Lucia Truter
18 Junie 2021

Die wasmasjien bly rondspring,
Hifi werk na derde besoek, hoof
TV is in werking na kragprobleme
en hulp van buite, maar vir ons
hoofslaapkamer moet ons
R700.00 opdok, want die lugdraad
ontbreek. Hopelik kan ons nou in
rus en vrede, op ons tyd, alles
uitsorteer en vir elke item ‘n plekkie vind.

Ons sal ons “ou” bure en
braaie nooit vergeet nie; terselfdertyd sê ons dankie vir ons
“nuwe” bure se oop harte en
hande. Mag ons gespaar bly om
tot Sy eer, gelukkig en dankbaar
vir mekaar en ons geliefdes, daar
te wees.
Gerrit en Dina

NASKRIF: Tannie Susan is
ongelukkig op 6 Julie 2021
oorlede, minder as ‘n maand
voor haar 104de verjaarsdag.
Redaksie het dit goed gedink om
steeds die berig te plaas as huldeblyk aan haar. Sy sal nog
lank met deernis onthou word
deur almal wat haar geken het.
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Wat Het Gebeur…..
Moedersdag viering - 7 Mei 2021
Donderdagmiddag het die gangleiers en ander gewilliges saamgespan en die kerksaal omskep in ‘n mooi
restaurant met gedekte tafels en ‘n geskenkpakkie vir elke vrou wat laat blyk het dat hulle die geleentheid gaan bywoon.
Die Vrydagoggend het Liesel Krause-Wiid vir ons ‘n mooi boodskap in die Queenswood Kerk aangebied en
ons aangemoedig om aan te hou blom waar ons geplant is, deur die wil van ons Hemelse Vader.
Daarna drink ons gesellig tee wat aan ons bedien word deur die flukse gasvroue. Baie dankie aan die
Dienssentrum wat so sorg vir ons in Huis Herfsblaar.

Barbara Strydom

Motherness

O mother you are, to me a wonder.
When I do wrong, you simply say with love
That what I do, you feel as just intense
As I, if I do stall. You talk to me
As if I am but wrongly given,
Temporarily which I will recover soon
As if unable to do wrong.
You cause no grief, and say things that
Can only to my better being be.
All the world condemns your son
For all that’s bad, and justly so,
For what I’ve done you surely would
Not have done to anyone.
But wrong is inconceivable
To a mind like yours which knows
but love, and tenderness, quite infinite.
Condé

KK&K (Koor, koek & koffie)– Junie
2021
.

Op ‘n pragtige wintersoggend het ons die
voorreg om die winterkonsert van die koor
by te woon. Wat ‘n vreugde om te hoor hoe
mooi die elftal koorlede die besondere
saamgestelde program aanbied! Elkeen van
die koorlede is toegewyd en sing met groot
oorgawe. Baie dankie daarvoor.
‘n Spesiale woord van dank aan Ria Nel,
die gesoute en uiters bekwame koorleidster.
Baie dankie vir die sorg waarmee elke item
gekies is sodat ‘n goed gebalanseerde program aangebied kon word.
Dankie vir die ure se oefening en opoffering sodat ons dit só kon geniet. Ons bewonder julle. Ons wil ook vir Jackie baie
dankie sê vir die gesellige middag se koffie
en koek. Dankie vir elke borg wat ‘n
aandeel gehad het en vir al die
voorbereiding.
So hou ons ons eie K K en K: koor, koek
en koffie.
Barbara Strydom
bl 4

MUSIEK
Aan hierdie hart se tenger kelk
het U getik en fyn
uitdeinend sing die glas
sy melodie van pyn
U lê ‘n vinger op die rand
wat skrynend, weerloos tril,
en skielik word my hart
se fyne smartsang stil.
Ernst van Heerden

The world is Gorgon
It presents its thousands ugly heads
It displays its writhing serpent hair
Death to look at it directly for too long
But
Your job is not to conquer it:
not to provide analysis;
not to make a wry remark
Your job is to be kind
Your job is to watch and take notes
Your job is to not be turned into a stone
Tony Hoagland
Bydrae deur Ingrid vd Merwe
Herfsgenoot

Vadersdag– Junie 2021
Eers was dit Moedersdag en toe ‘n paar weke later
Vadersdag, alhoewel dit bietjie andersom was, as
ek die gebeure in Genesis reg verstaan. Maar
nouja, toe ons manne weer ons oë uitvee, is dinge
omgeruil...
Op 18 Junie neem ons manne van Huis
Herfsblaar plek in, in die van den Bergsaal, ewe
netjies uitgevat vir die okkasie en gesels heel gemoedelik.
Op die verhoog is daar ‘n pragtige uitstalling
van hengelgerei, veldklere en ‘n opgestopte bokkop, verskaf deur oom Corrie Kruger wat ons
herinner aan die vaderskap, die manne-dinge.
Op ‘n stadium raak die geselskap so effe
gedemp en die meeste oë draai kortstondig deur
toe en dan weer terug - hou die “pose”- gesels
maar voort.
Riaan stel die spreker aan ons voor en teen dié
tyd wonder dié van ons wat hom nie ken nie wat
gaan vandag hier gebeur?
Die oomblik toe hy egter begin praat, verdwyn
die vraagtekens van baie van ons se voorkoppe,
want toe begin ons verstaan waarom hierdie man
nie heeltemal so deftig soos die meeste van ons
voorkom nie. Dit word gou duidelik - hy reis lig!
Natuurlik deel hy toe ‘n paar gedagtes en wenke
met ons oor hoe om lig te reis.
- Laat gaan. Sit dit agter jou, dis verby.
- Wees tevrede met min materieel en emosioneel.
- Die onvermoë om te laat gaan, maak ons
ongelukkig.

Pêrels en Plooie– Vrouedag 2021
Tydens Huis Herfsblaas se Vrouedagoggend, was
dr. Hannetjie van Zyl-Edeling die gasspreker. Sy
beskou pêrels as ‘n metafoor vir die lewe en
vrouwees. Ouderdom veroorsaak meer plooie in
jou gedagtewêreld as in jou gesig.
Om sinvol en gelukkig oud te word, moet ons doelgerig ingryp om aftakeling te voorkom en positief
na dinge te kyk wat ander mense as probleme
beskou.
Navorsers lê klem op 2 konsepte, nl. Neurogenese
en Epigenetika. Neurogenese beteken dat jou
brein vir altyd nuwe breinselle kan vorm. Om dit
te bewerkstellig is gereeelde oefening noodsaaklik
asook om gereeld iets nuuts te leer. Epigenetika is
die wetenskap wat bepaal dat jou gedrag en denke
sekere gene kan aan- en afskakel.
Om ‘n positiewe leefwyse aan te kweek, maak dr.
van Zyl-Edeling die volgende voorstelle:

1. Ingesteldheid en keuse: Hoe jy dinge sien en
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Daarna deel hy ‘n paar gedagtes oor ‘n positiewe
gemoed:
- Die beste wat jy vir jou kind kan gee, is dat dit
goed gaan met jou / dat jy gelukkig is.
- Dit is tragies dat mense word wat hulle haat.
- Moenie konsentreer op die moeilikheid nie,
maar op hoé jy dit beter kan maak.
- Moeilike tye bied die meeste geleentheid vir
goedheid.
Die laaste onderwerp was seker die moeilikste:
wees ‘n slag hard op jouself en sag op ander.
- Wees bereid om in die spieël te kyk en die
lelik te sien.
- Ons is geneig om onsself sag te oordeel en
ander hard.
- Deel die seëninge wat na jou kant toe kom uit,
moenie dit vashou nie.
Sondag kom die groot bederf toe in die eetsaal.
Huis Herfsblaar deel uit - die beste wat jy kan kry.
Ongelukkig het ek vir ‘n wyle nadat ek die eetsaal
verlaat het nie baie lig gereis nie, maar dit was die
moeite werd!
Vir die voorreg om vaders te kan wees, biologies
of op ‘n ander manier, is ons baie dankbaar.
Baie dankie aan die bestuur en alle personeel van
Huis Herfsblaar, en in die besonder die dames wat
baie gereël en gedoen het om die twee dae vir ons
mooi te maak. Baie dankie aan al die dames om
ons wat ons elke dag soos waardige vaders laat
voel - julle is pragtig.

Lappies Labuschagne

ervaar is belangrik. Indien nodig, maak dit reg
met ‘n kopskuif.
2. Moenie vergelyk nie: Dis beter om nie te vergelyk hoe ons asook die lewe was, of wat ons dink
gaan wees nie.
3. Moenie kla nie.
4. Moenie ongevraagde raad gee nie.
5. Moenie kritiseer nie.
6. Bly aanpasbaar.
7. Gebruik wagtye, bv. by dokterspreekkamers
moet jy lees, mediteer, ens.
8. Vind vreugde in klein alledaagse dingetjies.
9. Pas jou lyf op asof jy 100 jaar oud gaan word.
10. Hou aan om ‘n gawe mens te wees.
11. Maak reg wat verkeerd is.
12. Kyk na dinge uit ‘n nuwe perspektief .
13. Sinvolle kontak met ander mense is noodsaaklik.
Bly geanker in jou godsdiens.
Elke mens is ‘n kosbare pêrel en uniek in haar eie
reg.
Narda Engelbrecht
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Die waarde van kuns en kreatiwitiet van senior burgers
Kunsskepping, in sy menigvuldige vorms, is deur
die geskiedenis heen deur byna alle kulture beoefen en word beskou as een van die bepalende
kenmerke van beskawing. Kunssinnige ekspressie
is dus ‘n fundamentele menslike aktiwiteit.
Dwarsdeur die geskiedenis was kunstenaars
bewus daarvan dat kuns en kreatiwiteit voordele
inhou vir die skepper sowel as die toeskouer.
In ons tyd is daar toenemende belangstelling in
die voordele wat die kreatiewe kunste vir sinvolle
veroudering by die mens inhou. Kunssinnige aktiwiteite het nog altyd ‘n belangrike rol gespeel om
mense bymekaar te bring en kultuur in die gemeenskap te versterk. ‘n Betekenisvolle lewe sluit
die geniet van en deelname aan kreatiewe aktiwiteite in. Die proses van kunsskepping verbind
gedagtes en emosies deur die maak van ‘n
kunssinnige voorwerp om daardeur ‘n estetiese en
positiewe reaksie by medemense te ontlok.
Kunsskepping is ‘n omvattende proses wat die
verstand, beide bewustelik en onbewustelik, die
siel en die liggaam van die mens betrek. Die
kreatiewe skeppingsproses lei tot nuwe insigte en
die verkenning van nuwe prosesse. Die proses
van kunsskepping stimuleer nie net die geheue
nie, maar dit bevorder ook nadenke deur die
verkenning van gevoelens en ondervindings.
Wanneer jy iets skep, laat dit jou voel dat jy iets
bereik het en dit versterk jou gevoel van eiewaarde
en gee jou selfvertroue. By bejaardes is dit baie
belangrik om die probleme van veroudering soos
verlies van selfvertroue, vereensaming, verveling,
onttrekking en afstomping te oorkom.
Aftrede en veroudering kán meer en moét meer
wees as om net te sit en wag vir die tyd om verby
te gaan. Daar is baie voordele in die beoefening
van die kreatiewe kunste vir alle senior burgers,
ongeag of hulle vroeër in hul lewe kreatief was of
nie.
Vir baie senior mense is een van die grootste
probleme isolasie en vereensaming. Wanneer ‘n
ouer persoon die hele dag alleen is sonder interaksie met ander mense, kan sy of haar geestelike
en fisiese gesondheid en welsyn daaronder ly.
Afsondering en vereensaming kan lei tot depressie
en navorsing het bewys dat geïsoleerde en depressiewe mense meer vatbaar is vir chroniese
siektes en selfs die dood. Die beoefening van
kreatiewe kuns gee ouer mense die geleentheid
om kontak te maak met ander mense en verhoudings te bou en te handhaaf. Op sy beurt lei dit
weer tot beter lewenskwaliteit en selfs die moontlikheid van ‘n langer en gesonder lewe.
Namate mense ouer word, verloor hulle soms
stadigaan die vermoë om doeltreffend te kommunikeer of om aan aktiwiteite deel te neem wat hulle
eenmaal geniet het. Dit kan frustrerend en oorweldigend wees en kan bydra tot ‘n gedeeltelike of
algehele verlies van lewenskwaliteit. Die beoefening van kuns bied vir ouer mense ‘n alternatiewe
manier om hulself uit te druk en met mense te
kommunikeer. Deur te skilder, te teken, te modelbl 6

leer, ‘n kunsvlyt te beoefen of iets kunstig te skep,
kry ouer mense die gevoel dat hulle nog iets vir die
wêreld waarin hulle leef, kan beteken. Dit kan vir
hulle terapeuties wees, veral as hulle verliese in
ander areas ondervind.
Die jongste navorsing bewys dat gereelde
deelname aan kreatiewe kuns ‘n betekenisvolle
toename in die algehele fisiese gesondheid van
ouer mense meebring. Ouer mense wat gereeld
deelneem aan kunsskeppingsprogramme waarin
hulle gelei word om skeppend te wees, is fisies
gesonder as diegene wat dit nie doen nie.
Neurologiese navorsing toon dat kunsskepping kognitiewe funksies verbeter deur beide nuwe
senu-roetes en dikker en sterker dendriete te produseer. Dus versterk kunsskepping kognitiewe
reserwes, dit help die brein aktief om te vergoed vir
skade deur meer doeltreffende breinnetwerke of
alternatiewe breinstrategieë te gebruik. Kunsskepping, en selfs die besigtiging van kuns, veroorsaak
dat die brein aanhou hervorm, aanpas en herstruktureer en so vermeerder dit die brein se potensiaal om sy reserwekapasiteit uit te brei.
In een studie het ‘n groep seniors wat as
groep twaalf maande lank aan kunsskeppingsaktiwiteite deelgeneem het, gerapporteer dat hulle
beter gesondheid geniet het, minder toevallige valle gehad het, ‘n afname waargeneem het in die
hoeveelheid en soorte medikasie wat hulle gebruik
en gevind het dat dit nie vir hulle nodig was om
chronies hul dokter te raadpleeg nie. ‘n Kontrolegroep wat nie aan sulke kunsskeppingsaktiwiteite
deelgeneem het nie, het nie dieselfde voordele
gerapporteer nie. Hierdie studie en ander soortgelykes het ‘n definitiewe korrelasie tussen deelname
aan gereelde kreatiewe aktiwiteite en beter fisiese
gesondheid getoon.
By senior burgers gaan kunsbeoefening
meer oor die skeppingsproses as oor die finale
produk. Kreatiewe kunsskepping is ‘n uitstekende
manier om op ‘n positiewe manier uiting te gee aan
gevoelens van frustrasie as gevolg van die verlies
van dinge soos gehoor, gesondheid en
bewegingsvryheid. Die genot van kreatiewe
kunsskepping kan vergoed vir baie verliese wat
met veroudering gepaardgaan.
Om op te som, wil ek tien belangrike voordele van deelname aan kunsskeppings-aktiwiteite
vir ons senior burgers opnoem:
1. Dit bevorder ‘n goeie selfbeeld.
2. Dit bevorder sosialisering.
3. Dit skep ‘n veilige omgewing om kreatief te eksperimenteer.
4. Dit werk verveling teen.
5. Dit motiveer om betrokke te bly en sinvol te
lewe.
6. Dit verdiep selfinsig.
7. Dit bevorder speelsheid en ‘n sin vir humor.
8. Dit help hulle ontspan en verminder stres en
angs.
9. Dit verskaf genot en plesier.
10. Dit kan fisiese gesondheid bevorder.
Herfsgenoot

Voorbeelde uit die geskiedenis van die kuns bewys
dat die mens tog die verliese wat ouderdom
teweegbring kan oorkom. Michelangelo was 74
jaar oud toe hy een van sy grootste kunnswerke
“Die Laaste Oordeelsdag” in die Sikstynsekapel
geskilder het. Renoir, die beroemde Franse 19de
eeuse impressionis, moes in sy laaste dae sy
kwaste aan sy hande vasbind omdat hy as gevolg
van artritis hulle nie kon vashou nie.
Nader aan ons, was die Suid-Afrikaanse kunstenares, Georgina Ormiston, diep in die sestig toe sy

haar werk vir die eerste keer in die openbaar ten
toon gestel het. In die aand van haar lewe het
haar helder, skeppende gees ‘n kleinood nagelaat
wat so ‘n seldsame kyk op die wêreld gebied het
en so uitnemend was, dat sy onthou word as een
van Suid-Afrika se belangrikste kunstenaars.

Prof Alex Duffey
Gasspreker by die opening van ons kuns-uitstalling
30 April 2021

Inkleurterapie: Meenthuise- en Woonstelinwoners
Elke Maandag hoor die inwoners die afkondiging dat Inkleurterapie om 13H30 in die
van den Bergsaal sal plaasvind. Na
aanleiding van verskeie navrae wat periodiek ontvang word, spesifiek oor wat inkleurterapie behels, verskaf ek graag die
volgende inligting:
1. Die Ontstaan van Inkleurterapie
Volwasse inkleur het in Frankryk ontstaan
om depressieterapie as behandeling vir volwasse depressielyers aan te wend. Daarvandaan het die gebruik in Londen posgevat en
toe spoel dit as stokperdjie oor na SuidAfrika. Die eerste inkleurboeke vir volwassenes verskyn gedurende 2014.
2. Die Voordele van Inkleurterapie
- Verbeter hand-oogkoȍrdinasie
- Bevorder kreatiwiteit
- Versterk besluitneming
- Leer beplan
- Bevorder oplettendheid
- Voorkom of vertraag demensie
3. Terapeutiese waarde van Inkleurterapie
Verminder spanning en angs
Verminder spierspanning
Ontspannend
Sosialiserings geleentheid
Verbeter hand-oogkoȍrdinasie
Verbeter fyn motoriese vermoë
Stimuleer geheue
Help trauma verwerk
Bevorder deursettingsvermoë
Bevorder selfbeeld
Bevorder konsentrasie

Uitgawe 3

4. Onderwerpe van Bespreking as
bykomende terapie
Terwyl ons inkleur, word verskillende
onderwerpe gereeld tov die verouderingsproses bespreek. Die doel van hierdie besprekings is om die lede se kennis uit te
brei, hul gevoelens te hanteer asook om kohesie te bewerkstellig.
Voorbeelde van onderwerpe wat reeds bespreek is, is:
- wenke om nie te val nie,
- slaaploosheid en pynbeheer,
- die psigiese invloed van Covid-19 op
die ouer persoon,
- lagterapie,
- wenke vir die hantering van die verouderingsproses.
Hierdie terapeutiese inkleurgroep met ‘n
ledetal van 15, bestaan reeds 5 jaar en die
lede getuig gereeld hoe hul fisies asook psigies baatvind om deel van hierdie groep te
wees.
Alle belangstellendes is baie welkom om by
hierdie sinvolle breinstimuleringsgroep
aan te sluit.

Narda Engelbrecht M43

How beautiful the leaves grow old.
How full of light and colour are
their last days.

John Burroughs
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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)

9:30

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 September, Oktober, November en Desember
Datum

Aard van Aktiwiteit/Funksie

Wie/Wat/ Waar

3 Sept

Lentedag

09:30 Tuin

(D/S)

10 Sept

Skyfie vertoning—MC

09:30 v/d Bergsaal

(V/V)

17 Sept

AVBOB– Inligtings praatjie

09:30 v/d Bergsaal

(D/S)

24 Sept

Erfenisdag - Braai

09:30 Tuin

(D/S)

1 Okt

Int dag vir Bejaardes - Volkspele

09:30 Tuin

(D/S)

8 Okt

Die bejaarde en finansies - Willem
Smit

09:30 v/d Bergsaal

(D/S)

15 Okt

Mannedag - Braai

09:30 Tuin

(D/S)

22 Okt

Skyfie vertoning—Eddie Harvey

09:30 v/d Bergsaal

(V/V)

29 Okt

Tuin funksie

15:00 Tuin

(D/S)

5 Nov

Woel en Werskaf Mark

09:30 v/d Bergsaal

(D/S)

12 Nov

Skyfie vertoning—Prof L v Rooy

09:30 v/d Bergsaal

(V/V)

19 Nov

Herfsblaar KK&K (Koor)

09:30 v/d Bergsaal
15:00 Tuin

(D/S)

26 Nov

Vlooi mark

09:30 Tuin

(D/S)

3 Des

Kersafsluiting– Deon Theron

09:30 v/d Bergsaal

(D/S)

10 Des

DVD - Andre Rieu

09:30 v/d Bergsaal

(D/S)

D/S- Diens sentrum

V/V- Vrolike vriende

Die program is onderhewig aan verandering.

Suduko (vanaf: sudoku.cba.si)
# 210869 Maklik

# 33478
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Woorde
Ek het besluit om ‘n bietjie te vas. NEE, nie van kos nie - veels te honger en dan nie genoeg
energie vir draf of optredes nie.
Ek vas van WOORDE. Ek hou hulle in my gedagtes en bekyk hulle: het hulle NUT of is dit
sommer net geluide - soos die geblaf van honde en karre wat jaag.
Ons praat so maklik en so baie NONSENS. Tot ‘n mens besef HOEVEEL krag daar in die
gesproke woorde is. Die hele Skepping is met WOORDE geskep.
God het gesê: Laat daar LIG wees, met WOORDE. En toe was daar LIG.
Wat sê jy met jou WOORDE? Oor die land. “Die land is in sy maai. Die land is korrup.
Bankrot. ‘n Nare plek om in te woon met nare mense.”
Oor mense. “Jou vark! Jy is treurig! Jou dom onnosele **/%# ! Jy maak my siek!”
En oor jouself: “Ek kan nie. Ek is moeg. Ek is siek. Ek is sat. Ek is af. Ek is depressief.
Ek glo nie meer nie. Ek is vet. Ek is lelik. Ek is sonder talent. Ek is bang. Ek is kragteloos. Hopeloos.”
OPPAS wat jy sê: As die meeste woorde wat by jou mond uitkom negatief en onopbouend is,
het dit ‘n negatiewe effek - op jou - en almal wat jou aanhoor!
Is dit tyd dat jy VAS saam met my? Geen mens kan die tong self tem nie - jy moet saam
met die Here klas loop om te leer SNOEI aan die onkruide in jou woordeskat - om meer en
meer woorde van LEWE te spreek in plaas van dood. Oor die land, oor die mense wat jou
irriteer, oor jouself as jy papgeslaan voel.
LIG jouself en ander met jou woorde. Woorde is nie net lettertjies nie. Dis gelaai met KRAG.
Krag om op te bou en krag om te vernietig.
Daarom is ‘n goeie vas baie gesond. Vas so ‘n bietjie van onnodige woorde. Vra die Here om
jou te wys waar jy woorde tot jouself en ander se leed inspan.
Skinder jy maklik? Is jy lief om slegte nuus aan te dra? Onmin tussen mense te saai? Kla
jy gereeld - sommer as ‘n gewoonte. Vloek jy of seën jy?
Kom ons vas so ‘n bietjie vanaand: deurdink ons baie woorde in God se Stilte. Rol hulle in
jou kieste rond. Proe hulle in jou gedagtes. VOEL die uitwerking van die woorde wat jy wil
sê: spreek dit van LIG of van donker.
Bekyk jou gedagtes. Dis die enjin wat jou woorde aanvuur. Die Woord sê duidelik, dit wat
in jou gedagtes (jou hart) omgaan bepaal jou hele toekoms. En ander s’n. Sit vandag so ‘n
oomblik daai handrem op al die nonsens praat. Al die twak. Al die leuens. Die woede. Die
geskinder. Die suur woorde. Die snydende woorde. Die wrede woorde. Die woorde wat jou
(en ander) afbreek en beperk.
Kom ons krul die tonge terug soos biltong en sit ‘n slot om die punt.
Druk die oer-krokodilbrein TERUG in sy kas. DINK en besin voor ons praat.

Vra jouself: “Is dit opbouend om die woorde te gebruik? Is dit goed? Is dit nodig?” Want
woorde is almal vuurhoutjies - dit kan groot vure aansteek. ‘n Vuur van lewe of ‘n vuur van
dood. En dis moeilik om daai vure dood te slaan, veral die vuur wat skroei. Nie eers die
brandweer se “hose pipe” is lank genoeg nie.

Party mense wil dit laat gebeur,
party wens dat dit gebeur en
ander laat dit gebeur
Micheal Jordan
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SUSAN COETZER
(Bygedra deur Jeanette Smit)

Herfsgenoot

Huis Herfsblaar en COVID 19
My pad met Covid-19
Wiida Ackerman - A510 Dankie vir asem !!
Hierdie brief skryf ek met groot dankbaarheid want ek glo dis net met baie Genade van Bo en
gebede van my liewe familie en vriende dat ek die onlangse aanslag van Covid- 19 oorleef het.
Dan kan ek natuurlik nie Dr Joggie en die span verpleegkundiges uitlaat wat my met soveel sorg
bygestaan het toe ek baie siek was nie.
Aanvanklik het ek geglo dat ek gou gesond sou word maar toe eindig ek in die kliniek met erge
asemnood en kry suurstof. Ek onthou die vreeslike moegheid, my bene wat nie meer wou loop nie
en die aanhoudende hoesbuie. Terwyl ek geveg het teen die siekte, het baie bemoedigende
boodskappies en mense wat deur die venster vir my gewaai het, my aangespoor om terug te baklei.
Ek wil elke persoon bedank wat aan my gedink en my bemoedig het.
Terug in my woonstel kan ek net sê: Dankie Vader vir elke gesonde asemteug!!
Thinus en Hannelie Theart - C404
Toe Dokter skakel en sê: “Jy’s positief”, was ons ontsteld. Daarna was die gemoed en humeur die
een dag óp en die volgende dag is daar moedeloosheid sonder rede, behalwe ‘n skuldgevoel omdat
ons van die eerste inwoners in die toringblok was met Covid en dalk ander aangesteek het.
Die draai was op die negende dag toe ons begin beter voel het. Die herstel het ons gevul met groot
dankbaarheid en lof aan die Here!!
Juli Niemann - B 401
Covid 19 het my verander in ‘n wese wat ek nie geken het nie. Geen energie, belangeloos en baie
negatief. Ek het begin val in ‘n donker gat. Afsondering het nie bygedra om dit te verbeter nie. Die
“busy body” het verander in ‘n zombie.
Halleluja, ek het my vreugde terug!!
Karin Venter - C401
Vanaf 21 Desember 2020 tot 4 Januarie 2021 was ek in isolasie agv Covid-19.
Dit was ‘n emosionele skok om te besef dat ek oor al die feesdae alleen in my kamer gaan wees.
Die wegwees van my kinders en om so afgesonderd te wees was die heel swaarste in daardie tyd.
Om so moeg en lusteloos te voel was vir my ‘n vreemde, skrikwekkende belewenis. Maar die teenwoordigheid van die Here in my lewe en in my kamer was ‘n sterk werklikheid en het my gehelp om
die vrees, onsekerheid en eensaamheid te oorkom. Die sekuriteit en versorging van die personeel
van Huis Herfsblaar het my geborge laat voel en gehelp om vrede in my gemoed te skep.
Corrie Meyer BG06
Aloma sê: “Tannie, jy is positief”. Ek is geskok-verbaas - ek was 2 weke tevore ingeënt. My kinders
moet weet. Ek bel en sê hoe goed dit gaan. En dan: ek is positief! Dr Joggie skryf medikasie voor
en ek sit en wag vir die erge simptome. Tog, deur die Genade gaan dit baie goed en na 10 dae
begin ek weer by die Ontvangstoonbank werk met groot dankbaarheid in my hart
Barbara Strydom - C302
Come on!! Wat gaan aan??
Ongelooflike hoofpyn, snaakse smaak in my mond en geen eetlus. En die sinusitis!
Vreemde lusteloosheid wat ek nie ken nie.
In my bed lê en nie eers lees, kyk of luister na al die gewone
programme nie.
Dan beter word, maar ‘n moegheid wat aanhou.......lank na
19 dae.
Louise Pieterse - B303
Ek was teleurgesteld toe ek positief getoets het. Ek het die
isolasietyd met rustigheid aangepak. My ma is in hierdie tyd
oorlede wat my diep geraak het, veral omdat ek haar nie kon
sien en groet nie. Dankie gangmaats en andere vir julle hulp
en gebede.
Uitgawe 3
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Wera Kritzinger - BG03
1. Van waar Gehasie? Tweede vlaag Covid.
2. Een nag hoofpyn.
3. Volgende dag getoets.
4. Ongelowig (wie, wat, waar, ek?)
5. Behalwe moegheid geen ander simptome nie.
6. Rustyd geniet met vertroue - die Heer het my in Sy hand.
Francois Moolman BG01
Aanvanklik ervaar ek erge spierpyne in my rug en arms; besoek dokter en kry sterk medikasie. Ek is
te moeg en pap om eetsaal toe te gaan en kry kos in my woonstel. 'n Week later toets ek positief vir
Covid en word in kwarantyn geplaas vir 14 dae, wat later tot 10 dae verminder is. Na al die tyd voel
ek nog nie gesond nie en bekommer my oor moontlike ander oorsake van my siekte. Dit lei tot swartgalligheid maar my dokter sê 'n mens herstel stadig en ek moet nie te vinnig begin woel nie. Na 'n
maand is daar onverwags verligting waaroor ek intens dankbaar is. Ek kan die Here nie genoeg bedank dat Hy my deur die beproewing gedra het nie en eer Hom vir Sy troue sorg en goedheid aan
my.

Kwarantyn - om in of uit te wees!

Gaan jy met vakansie
- agt dae
Gaan jy vir ‘n nag uit
- agt dae
Gaan jy in en uit,
in en uit herhaaldelik
- agt dae elke keer
Trek jy in (nuut en onseker) - agt dae!

Dit is kwarantyn. Ander word beskerm, jy word beskerm want dit is hoe dit werk, die woord
Kwarantyn. Katryn, Katryntjie wag vir my!! Ek doen my bes om “sane” te bly!! Daar is ‘n
plakker op jou deur. Hy plak jou vas in jou huis en op jou stoel.
As nuwe intrekker het ek onlangs my deel van kwarantyn gehad. Agt dae uitgepak en mooi
gemaak, want ek het mos tyd. Ingeburger, so deur die voordeurtralies gesels, gesels met
doktore, dominees, dwalendes, dames en drawwers aan die werk. So deur die tralies in oë
gekyk en tuis gevoel.
Kwarantyn is ook nodig as Covid sy tol geëis het. Sommer drie weke aaneen, dan kom jy
blosend gesond daaruit - nadat jy ook self alles skitterblink gepoets het, geslaap, gelê en
weer geslaap het. Wees eerlik, dit was goed vir jou!
Jou potplante lyk groener. Jou bed word met passie opgemaak - want jy kan!
Jy lees die Bybel herhaaldelik want dis eintlik al wat jy regtig nodig het om siel en liggaam
aanmekaar te hou. ‘n Blaaskans - is dit kwarantyn? Blaaskans van die normale - dis mos
vakansie op sy beste!
“n Boodskap van hoop
Ek het al van gister af die gevoel om die woord
Agt dae
“COVID 19” ‘n positiewe naam te gee. Toe kom die
Nie slae volgende by my op:
Eerder genot
C
Christus
Om jouself opnuut te omvou O
Ons
te leer ken
V
Verlosser
en lief te hê
I
In
D
Donker Dae
sodat die lewe buite jou plek - kwarantynplek
daarby kan baat.
In vryheid en solidariteit.
Toe gaan kyk ek in my Bybelse woordeboek wat
die getal ’19’ beteken, en dit is: “Oproep tot
lofprysing en aanbidding van God, selfs in moeilike
Sandra van Rooyen
tye!”
Deur DS Pedro Aden Oktober
Bygedra deur Bebe Pistorius
bl 12
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Vaksinasie 2 Junie en 14 Julie 2021
Pfizer en die “Booster”
Dit klink amper soos Jan en die boontjierank - want ons moes op en af om te besluit - gaan ek
hierdie vreemde leer klim of nie??
Die 2de Junie 2021 breek aan. Opgewondenheid en vrae kom trappe en hysbakke af. Gang vir
gang, huis vir huis. So ‘n vorm of twee om finaal in te vul en ons generaal lei ons met vaste tred
die pas na die vaksinasie-lokaal. ‘n Vraag of twee, mou oprol, ‘n ligte prik en daar gaan jy!
Vyftien minute sit om net te kyk of alles met jou wel is, natuurlik onder die wakende oog van ‘n
bekwame Suster. ‘n Koppie tee en beskuitjie vir die bewerigheid en daar gaan jy! Dapper en stapper! Die wêreld wag.
Die 14de Julie, ‘n koue wintersoggend, my voëlbak se water is gevries - stap ons weer gemasker
en alles daaronder. Soos verlede keer - gang vir gang, huis vir huis A - Z. Generaal stap voor - 21
duisend treë. Troepe agterna. Die “Booster” wag. Hierna sal of kan ons dalk met meer vryheid
die buitewêreld tegemoet stap.
Dankie eers vir ons SUSTERS! Julle het ‘n ongelooflike groot rol in elke afdeling gespeel. Dankie
ook vir die gemeenskapdiens wat julle elke dag vir buitemense verrig.
Dankie aan elke lid van Bestuur asook die dames wat die papierwerk agtermekaar gekry het vir ‘n
gladde verloop van sake. Hierdie Herfsspan staan sterk en stewig op die boonste sport van die
leer.
So verneem ek op ‘n sonskyndag - soos elke dag by Huis Herfsblaar - dat 95% van ons inwoners
die leer tot bo geklim het. Dankie dat julle die moeilike besluit positief geneem het.
Gesondheid !
Sandra van Rooyen
Naskrif : Sterkte aan al die inwoners (ek inkluis) wat Covid-19 gehad het en ‘n rukkie langer vir
die “Booster” moet wag. Julle kan verseker wees dat Suster Elmarié en haar span presies weet
wanneer julle ingeënt moet word. Dus - geen bekommernis

EIS SO JOU LEWENSVREUGDE TERUG
Ouers met kinders wat oorsee
woon, dra soms so swaar aan
die verlies dat hulle in depressie verval. Boonop maak
die Covid-pandemie dit tans
byna onmoontlik om te reis.
Beskou die situasie in
perspektief.
Herinner jouself daaraan dat
kinders aan hul ouers geleen
word en gee jouself krediet
vir wat jy as ouer vermag
het. Wees trots daarop dat jy
hul lewe help vorm het, vir
hulle goeie waardes geleer
het en steeds ‘n goeie voorbeeld vir hulle stel.
Jy het nou meer ruimte en
tyd tot jou beskikking.
Beskou dit as ‘n nuwe fase en
gebruik dit om oor jou lewe
en die betekenis daarvan te
besin, en ook jou geestelike
dimensie te versterk. Dink
terug aan hoe min tyd jy
Uitgawe 3

voorheen gehad het om nuwe
moontlikhede te oorweeg en
vars uitdaging aan te gryp.
Jou volgende taak is om
jouself te herontdek. Skryf
elke dag jou gedagtes en gevoelens neer, dit kan help om
dinge vir jou in perspektief te
stel.
Fokus op sekerhede.
Jy het baie lewenswysheid en
herinneringe opgebou. Besef
dat jy steeds ‘n volwaardige
mens is, al is jou kinders en
kleinkinders ver en al weet jy
nie wanneer jy hulle weer
gaan sien nie.
Gee uiting aan jou verlange, maar benut dit ook
as ‘n groeigeleentheid.
Jy het ‘n keuse: óf jy laat toe
dat verlange jou lewe oorheers en jou lewensvreugde
steel, óf jy gebruik dit om
sterker te word en dalk selfs

ander in dieselfde posisie by
te staan.
Besef dat hierdie gevorderde lewensfase ‘n
belangrike deel van jou
lewensreis is.
Jou “ek-tyd” het uiteindelik
aangebreek, maar dit kan net
sinvol wees as jy die nodige
“binnewerk”of geestelike
werk doen.
Moderne tegnologie bied jou
‘n gulde geleentheid om kontak te behou. As jy nie vaardig genoeg met ‘n rekenaar
of selfoon is nie, volg ‘n kort
kursus of vra iemand om jou
te help totdat jy die selfvertroue het om hulpmiddels
soos Zoom en Skype te gebruik.

Dr Douline Minnaar
verpleegkundige in
gevorderde psigiatrie
Uit: “BRUIS” Mei/Junie 2021
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Wees ‘n Wenner!
1. Vind jou doel en raak onkeerbaar.
Jy is gebore vir ‘n rede, nie per
ongeluk nie. Het jy al gedink
hoekom jy gebore is? Doen
introspeksie en ontdek die rede
vir jou bestaan. Jy kan baie
meer bied as wat jy ooit gedink
het, glo dit net en laat dit
gebeur!
2. Moenie net drome volg nie,
jaag doelwitte na.
Sukses is altyd verbind aan
aksie - ‘n doel sonder ‘n tydlyn
is net ‘n droom. Jy moet iets
doen om iets te bereik.
3. Moet nooit verloor nie - jy wen
of leer.
Moet jouself nooit as ‘n verloorder sien nie. Jy is ‘n
meesterstuk, ‘n unieke mens
wat deur jou Skepper met die
hand uitgesoek is - waardevol
en geliefd.
4. Reik na die sterre.
Victor Frankl en baie ander het
die konsentrasiekampe oorleef
deur te glo hulle kan verby die
tralies na die sterre reik. Hou
aan om die mooi te sien: die
son, maan, bome, blomme,
voëls, wolke, reën, riviere, see -

soveel betekenisvolle, pragtige
dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar.
5. Nooit ‘n slagoffer, altyd ‘n vegter.
Sit jou denke, hart en siel in
alles wat jy doen - dis die geheim. Wees aktief in jou stryd
teen isolasie, eensaamheid,
vrees, woede, angs en depressie. Moenie jou waardigheid
en trots verloor nie. Kyk mooi
na jouself.
6. Dring aan om met respek
behandel te word.
Moet nooit jou standaarde vir
enigeen of enigiets verlaag
nie. Hou net mense in jou
lewe wat jou oplig. Beloon
lojaliteit met lojaliteit en dislojaliteit met afstand.
7. Moenie vra ‘hoekom ek?’ nie
Jou gedagtes, houding en dit
waaraan jy glo, werk alles
saam om jou innerlike wêreld
te skep. Onthou altyd, niemand kan die lig in jou uitdoof
nie tensy jy dit toelaat.
8. Jou houding bepaal jou
uitkoms.
Jy kan in enige situasie KIES
of jy ‘n negatiewe of positiewe

houding daaroor gaan hê.
Raai wie wen tussen mev
Negatief en mev Positief in jou
kop? Die een wat jy die
meeste voed. Jou houding is
jóú keuse en verantwoordelikheid.
9. Pas aan by verandering.
Aanvaar dat verandering onvermydelik is en moenie daarvoor bang wees nie. Wees
aanpasbaar, maar stewig
geanker.
10. Toewyding - jy kan opgee of
met alles in jou veg.
Toewyding is die gom wat jou
met jou doelwitte verbind. Dit
verander ‘n belofte in realiteit.
Sukses is altyd die resultaat
van toewyding.
11. Leef met ‘n sterk geloof.
My Skepper is my anker en
rigtingwyser om oplossings te
vind. Mense sal jou by tye
haat, veroordeel, rondskud en
dalk breek, maar hoe sterk jy
teenoor hulle staan word
bepaal deur jou innerlike
geloof. As jy in Hom geanker
is, sal Hy jou staande hou.

Uit : BRUIS Sept/Okt 2020)

Sertifikaat seremonie– GS 28 studente
Ons hier in Huis Herfsblaar besef nie altyd watter
besondere dinge hier tussen ons gebeur nie. Ons is
nie bewus hoeveel meer ons plek is as net ‘n tuiste,
‘n versorgingsplek, ‘n mooimaakplek, ‘n winkel, ‘n
Bank, ‘n leeskamer, ‘n biblioteek, ‘n apteek, ‘n
eetsaal, ens. ens. ens. nie.

langrik toekomsdrome en harde positiewe werk vir
elke mens is. Die verlede is verby, môre lê nog voor,
maar vandag se deursetting en opoffering bepaal die
toekoms. Sy demonstreer met ‘n stappie oor die verhoog dat ‘n goeie werker nie sleepvoets loop nie,
maar liewers regop en flink moet stap terwyl sy werk.

Hier by ons is ook ‘n topklas opleidingsentrum vir
gesondheidswerkers en ek het die voorreg gehad
om die Sertifikaat Seremonie van die GS 28-groep
by te woon. Dit is soos ‘n gradeplegtigheid by die
universiteit, net in kleiner maat. Dit het plaasgevind
in die N.G.K.Q se kerksaal wat deur Annette Knapp
met die hulp van mnr Kruger en sy span pragtig opgetooi is. Op die verhoog het die sertifikate reggelê
asook die bande wat tydens die seremonie, deur ons
verpleegdiensbestuurder, Ingrid van der Merwe oor
die togas vir die studente gehang is.

Suster E Potgieter het die sertifikate oorhandig en
daar is baie foto’s geneem.
Die gaste juig saam oor die prestasies en die trotse
mammas is vol vreugde oor die groot dag van hulle
kinders.

Ds Jan van den Berg het paslik geopen en die ander
GS Studente het ‘n indrukwekkende sangitem
gelewer
Voor die oorhandiging het mev Senokoane, self ook
‘n geregistreerde verpleegkundige en ‘n predikantsvrou, ‘n baie positiewe boodskap vir die studente gelewer waarin sy beklemtoon het hoe bebl 14

Die aansteek van die lampies en die nasê van die
verpleegkundiges se diensbelofte, terwyl die
gesondheidswerkers wat gaste is, ook staan, was
werklik roerend.
Met die afsluiting ek het hoendervleis gekry toe ons
almal Nkosi Sikelel’i Afrika sing.
Al hierdie prosedures het vlot verloop onder die bekwame leiding van Suster R Herbst agter die
mikrofoon.
Baie geluk julle almal. Huis Herfsblaar is trots op
julle.

Barbara Strydom
Herfsgenoot

Die verhaal van 2 Susters
Een van die mooiste stories ooit is die verhaal van
twee susters, Ioanna en Eugenia. Hulle is die die
dogters van ‘n arm filmprojektoroperateur op die eiland Kreta. Eugenia is 3 jaar ouer as Ioanna.
Aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog verhuis
die gesin na Athene. Die twee dogters is musikaal
begaafd en die ouers raap en skraap om hulle in te
skryf by die Konservatorium vir Musiek.
Vroeg in 1950 pak die vader sy bondeltjie en gee
eenvoudig pad. Die ma sukkel om brood op die tafel
te hou en een van die eerste dinge wat sy genoodsaak is om te doen, is om na die hoof van die Konservatorium te gaan en hom in te lig dat die dogters
se studies nie kan voortgaan nie.
“Mevrou”, sê hy, “die twee is besonder talentvol.
Ons kan nie bekostig om albei te laat studeer nie,
maar ons kan vir een van hulle ‘n beurs aanbied.”
“Watter een?” vra die moeder.
“Om eerlik te wees is Eugenia die meer talentvolle.
Ioanna het net een funksionele stemband, en sy is
baie goed, maar Eugenia sal dit verder bring.”

Daardie aand moet sy die boodskap aan die dogters
oordra. Eugenia kan verder studeer, maar Ioanna
sal maar moet inskryf vir ‘n sekretariële kursus, daar
is beurse daarvoor, en dan gaan werk soek.
Later daardie nag skud Eugenia haar ma wakker.
“Mamma,” sê sy, “musiek is vir my ontsettend belangrik, maar vir Nana is dit haar hele lewe. Ek sal
môre vir die sekretariële kursus gaan inskryf, laat
Nana teruggaan na die Konservatorium, anders sal
sy nooit in haar lewe gelukkig wees nie.”
“En jy dan?” vra die moeder.
“O, ek sal werk kry, met ‘n goeie man trou, my
kinders grootmaak en my geluk uit haar sukses put.”
En daarom woon daar vandag ‘n 89-jarige ou
Griekse oumatjie wat “Jenny” genoem word in ‘n
ouetehuiskamertjie in Athene met die mure vol foto’s
van haar kleinsussie. Eenmaal ‘n maand word ‘n
bos rose afgelewer vir die kamer en haar verblyf en
lewenskoste word betaal deur ‘n platemaatskappy
uit die tantieme van haar suster se plateverkope.
Die wêreld weet skaars dat, sonder haar, ons nooit
‘n Nana Mouskouri sou gehad het nie.

HET JY GEWEET?
Daar is 150 biljoen rooibloedselle in 30 ml bloed.
Daar is 2,4 triljoen rooibloedselle in 500 ml bloed.
Die menslike liggaam vervaardig 17 miljoen rooibloedselle per sekonde.
As jy stres, kan dit tot 7 keer meer wees.
‘n Rooibloedsel is sowat 7 mikrons. ‘n Mikron is een-miljoenste van ‘n meter.
Dit vat 20 tot 60 sekondes vir ‘n druppel bloed om van die hart deur die liggaam en tot weer by die hart te
beweeg.
Die hart pomp sowat 55 - 80 ml bloed met elke klop.
‘n Volwassene se hart pomp daagliks sowat 6000 - 7500 ml. bloed.
Die gemiddelde volwassene se liggaam bevat sowat 5 liter bloed.
Uit Vrouekeur 15 Februarie 2019

GOD SE KRAG VIR ELKE DAG
Ons bid in die Onse Vader ”..aan U behoort die
krag...”. Het ons werklik ’n begrip van God se krag?
Psalm 8 gee ons ’n effense idee. Kyk na die
uitspansel, die mens en die natuur ..alles is die
werk van God se vingers (DB 2020).
Op ander plekke kry ons dieselfde gedagte. Toe
Moses wondere voor Farao doen het sy
raadgewers gesê: “Dit is die vinger van God!” (Eks
8:19). Die heersers en nasies kan maar woel en
spotters spot. Hul tart dikwels vir God en besef nie
Sy mag nie. As Jesus se wonderwerk beskou word
as die werk van Satan, antwoord Hy: ”Aangesien
Ek dus deur die vinger van God duiwels uitdryf, het
die koninkryk van God inderdaad tot by julle
gekom” ( Luk 11:20).
In Matteus se weergawe is die vinger vervang met
“Gees van God”. As die godsdienstiges met Jesus
redeneer oor die lewe na die dood is Sy antwoord:
Uitgawe 3

“Julle dwaal omdat julle nie die Skrif en ook nie die
krag van God ken nie” ( Matt 22:29). Dis dieselfde
krag waarmee Hy Jesus opgewek het en wat
Paulus sê in ons is (Ef 1:19 en 20). Dis waarom die
hemelse hallelujakoor sing: ” Die oorwinning, die
heerlikheid en die mag (lett. Krag-DB 2020) behoort
aan ons God!” (Op 7:12; 19:1). God se krag is
almagskrag, veel groter as wat ons kan dink en
verwag. Ons is dikwels so kleingelowig. Ons dink
nie dat dit wat ons vra van God moontlik sal wees
nie. Tog, deur Sy vinger te roer het Hy alles tot
stand gebring en deur die asem of wind van die
Heilige Gees, is alles geskep. “Here, as ek in nood
en beproewing is, steek asseblief U magtige vinger
uit na my toe”.

(Uit ongepubliseerde manuskrip Manna chips –
Porsies vir daaglikse krag. Soek nog ’n borg. Louis
Dressel)
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Totsiens en Hello!
Baie mense sien ‘n kar as ‘n eenvoudige hulpmiddel wat jou van punt A tot by punt B bring en niks meer nie,
maar soms raak jy geheg aan jou voertuig en al die goeie en slegte oomblikke wat daarin spandeer is.
Dus is dit met ‘n swaar hart dat Huis Herfsblaar die blou kar, wat vir ons vir soveel jare gelukkige ritte gebring
het, groet.
Die blou kar gaan voorlopig gebruik word vir die vervoer van goedere i.p.v. inwoners.
Ons het dus die einde van die pad bereik met die kar, maar die hartseer word vervang met geluk, want ons het
‘n NUWE Jeep!
Ons stel graag aan alle inwoners die nuwe voertuig voor, ‘n stylvolle grys Jeep Cherokee. Ons sien daarna uit
om baie opwindende en veilige myle met ons nuwe Jeep te ry.
Hiermee deel ons graag ‘n paar fotos van die geliefde blou kar
asook ons nuwe grys koets.
Chané Smuts
Mnr Corrie Kruger en Neels de Waal
groetdie blou kar.
Sr Elmarie Potgieter is die eerste passasier in die
nuwe Jeep met Jarvis Makola as bestuurder.

Huis Herfsblaar pos
Dina Van Staden en Hannelie Theart is verantwoordelik vir die hantering van inkomende en
uitgaande pos.
Inwoners kan nog steeds:
Briewe en pakkies pos:
- Plaas briewe in die houtposbussie voor die hysbakke op die grondvloer. Die briewe
word vandaar deur Dina of Hannelie na Neels se kantoor geneem.
- Neem pakkies direk na Neels se kantoor toe.
- Die briewe en pakkies word per motor na ‘n poskantoor geneem deur Javis.
Pakkies laat afhaal by ‘n poskantoor
- Reël dit met Neels.
- Gee die ongetekende strokie vir Neels met ‘n gewaarmerkte afskrif van u ID.
- Die pakkie word per motor deur Javis afgehaal.

BAIE DANKIE!

Geluk Jarvis Makola
Op 12 Augustus, presies 35 jaar gelede, het
Jarvis diens by ons aanvaar. Hy het begin as
'n instandhoudingsoperateur en later jare, met
sy innemende persoonlikheid, liefde en
omgee, rus die veilige vervoer van ons inwoners nou op sy skouers
Na 'n kort toespraak deur mnr James Black
(Uitvoerende Bestuurder) het mev Aloma
Zandberg (Hoof Maatskaplike Werker) sy 35
jaar dienssertifikaat aan hom oorhandig.

Ek wil net vir die Redaksie van die
Herfsgenoot baie dankie sê vir die
keurig versorgde blad wat ons
verlede keer ontvang het. Ons kan
terugkyk op aktiwiteite wat hier
plaasgevind het en wat nog gaan
gebeur.
Baie dankie ook vir Bestuur om in
hierdie moeilike tyd dit vir ons so
aangenaam moontlik te maak met
pannekoek, koek en tee en melkkos.
Ons waardeer dit opreg.

Bebe Pistorius

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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