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Van my kant af...
Herfs se bekoring lê nie net in die
seisoen self nie, maar ook in die
oorgang na winter wanneer die meeste
blare al afgeskud is en onder jou
skoene kners.
In Mei-maand begin herfs vaak raak en
maak sy haarself gereed vir die lang
wintersluimer. Dis egter nog nie te
laat om weg te glip en die seisoen in sy
volle glorie te aanskou nie.
Die goudkleurige seisoen moet beslis
ten volle benut word met 'n besoek aan
Golden Gate Natuurreservaat se
sandkleurige kranse, en met 'n
lugbalonrit kan die geel toneel en
Malutiberge sommer van bo af besigtig
word.
Die allerpragtigste dorpie Clarens met
sy ryk verskeidenheid kunsvlyt bied
herfstoevlug in oorvloed.
Geniet herfs voor die winder ons
omvou.

Dagboek vir Mei 2018
Moedersdag:
13 Mei

Hoenderpastei met slaai.
R50.00

Breakfast quiche met chips
of slaai R55.00

Herfs
Groete
Antonette

Chicken en cheese
burger met chips
R35.00

Moedersdag ete:
R140.00
Hoenderpastei
Rys
Boontjies
Tamatiebredie
Soetpampoen
Malvapoeding met room / roomys

Moedersdag koek met koffie of tee
R30.00

Sop en tuisgebakte
brood R65.00

Francois-carr het geskryf:
Dit is die tyd van die jaar wat die media en veral die tydskrifte ons herinner aan Moedersdag. ‘n Tyd wat ons opnuut weer
laat dink, selfs terugdink en verlang na ons kinderjare, ons skooljare en ons eerste huweliksjare. Ons dink terug aan die
liefde en opofferring van ‘n ouma, ‘n moeder en ons ou vroutjies. Valentynsdag is in Februarie waar ons blomme, kaartjies
en sjokalade gekoop het om op ‘n praktiese en heel dikwels romantiese wyse ons liefde betoon het. Sommige het selfs ‘n
spesiale ete of wegbreek naweek beplan om alleen te wees.
Moedersdag voel vir my soos ‘n Valentynsdag - word vervolg. Ons koop weer blomme, kaartjies en sjokalade, maar die keer
is die fokus nie soseer op die romantiese wegbreek nie, maar eerder ‘n dag wat ons opnuut herinner aan die liefde en heel
dikwels opofferringe van ‘n geliefde sodat ons ons dank en waardering teenoor hulle kan betoon.
Ouma kry ‘n kaartjie omdat ons dink aan al die lekker beskuit, koekies en heerlike boerekos en resepte waaraan ons so
gesmul het.
Ma kry ‘n kaartjie, oproep en besoekie om dankie te se vir al die kospakkies, skool aktiwiteite en geheime wat ons gedeel
het waarvan pa vandag nog niks weet nie.
Vroutjie kry ook ‘n kaartjie, bos blomme en ‘n lekker uiteet om dankie te se vir al die sakke sout en swaarkry wat ons saam
moes opeet en verduur het en dat sy ten midde van ‘n groeiende middellyf en minder hare nog steeds by ons bly.
Vrouens en veral moeders was baie belangrik vir die Here Jesus. Hy het tyd gemaak vir hulle en hulle bemoedig, uitgelig,
vrygemaak, vereer en het hulle gebruik om ‘n verskil te maak. Ons lees o.a van:
Debora wat die volk Israel gerig het.
Hannah wat gebid het vir en die kindjie Samuel vir die Here grootgemaak het.
Maria, die prostituut van Magdala aan wie Hy guns betoon het.
Maria, die moeder van Jesus wat Hy vereer het.
Susannah wat in die agtergrond vir Charles Spurgeon, die Prins van Predikers ondersteun het in die bediening.
Getrude Chambers wat die boodskappe van Oswald saamgestel het na sy dood in die boek; My Allerbeste vir Sy hoogste wat
vandag vir duisende seen.
Miljoene vroue en moeders wat daagliks deur God geseen en volgens hulle gawes en talente gebruik word, bewustelik en
onbewustelik. Sommige in die agtergrond van besige huishoudings en ander op komitees en projekte in die gemeenskap.
Elke vrou is ‘n geskenk van God en is vandag nog steeds belangrik vir die Here Jesus en elkeen het ‘n spesiale rol om te
vervul en is en word steeds deur Hom gebruik as deel van Sy ewigheidsplan. Ons lees in Spreuke 31 van ‘n knap vrou en
moeder wie se deugde besing word. Sy was ‘n baie goeie ma, vrou vir haar man, ‘n vervaardiger, ‘n invoerder, ‘n
bestuurder, ‘n grondbesitter, ‘n boer, ‘n kleremaker, ‘n stoffeerder en handelaar. Haar lewe is ‘n inspirasie vir ons vandag
en ek wil aan die miljoene vroue en moeders vandag hulde bring wat in ‘n tyd soos vandag soos die Spreuke-vrou hard
werk, lief is vir God, haar man gerespekteer en eer (soms in moeilike verhoudings), het andere bemoedig en aanmoedig,
sorgsaam en besorg is oor die armes en hulle versorg, en met groot wysheid haar geld (skelm ‘n geldjie afknyp) bestee. Sy
het die vertroue van haar man gehad en en hulle gesin het aansien in gemeenskap geniet.
Oswald Chambers skryf aan sy vrou: “When I consider how completely and nobly you have forgone all that other woman
have and have been living in a literal hand to mouth experience (by faith) all transfigured by your great love for Him and for
me, I must bow my head in dedication and devotion to God and say God bless thee”
Loof die Here vir Sy geskenk aan my op Valentynsdag, Moedersdag, Vroue Dag en elke dag daarvoor en daarna. Ons saluut
julle as ‘n gawe van Hom. Gelukkige Moedersdag.

Maklike Groentesop

250g Maer gemaalde Beesvleis
½ Pakkie “Four in one”
sopmengsel
Sout, peper en smaakmiddels na smaak.
½ Pakkie Evergreen gedroogde
groentemengsel.
1 of 2 Sopbene
Soteer (braai) gekapte uie in ‘n bietjie olie tot sag,
Ongeveer 3-minute op hoog.
Voeg oorblywende bestanddele by, asook 2-liter
water.
Mikrogolf 30-minute op hoog, dan 1uur op mediumlow.
Voeg by 3ml oreganum en 3ml paprika, indien verkies.
Bedien warm.

Man oor die telefoon: 'Skat, ek
het goeie nuus. Ek het kaartjies
vir
die opera gekry.' Sy: 'Jippie!' Ek
begin sommer nou
aantrek!' Man: 'Goeie
idee. Dis volgende Vrydagaand

Twee Skotte stap in 'n Engelse
kroeg in. Hulle roep die eienaar
en vra hom
om 'n argument te besleg. 'Is
daar twee pinte in 'n kwart, of
vier?' vra een.
'Daar is twee pinte in 'n kwart,'
bevestig die eienaar. Hulle gaan
sit weer in
die kroeg en binnekort vra die
kroegmeisie vir hul bestelling.
'Twee pinte
asseblief, Juffrou, en die
kroegman het aangebied om dit
vir ons te betaal.'
Die kroegmeisie twyfel of haar
baas so goedhartig sal wees.
Toe roep een
van die ouens na die eienaar
aan die ander kant van die
kroeg: 'Jy het mos
gesę twee pinte, nie waar nie?'
vra hy. 'Dis reg,' antwoord hy,

Ek vertel vir mev. Cooperman dat ek van
'n beroemde soldatefamilie afstam:
My grootoupagrootjie het teen die
rebelle by Gettysburg geveg. My
oupagrootjie het teen die Duitsers by
Verdun geveg. My oupa het teen die
Japanners op Guadalcanal geveg. My pa
het teen die Noord-Koreane geveg.
' REGTIG!!' roep mev. Cooperman uit,
'Kom jou mense met niemand oor die
weg nie?'
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