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NG Kerksaal 
Die ou NG Kerksaal het ‘n nuwe aansig gekry met die byvoeging van ‘n stoep en ‘n netjiese afdak oor die 
voordeur.  Die stoepmuurtjie se vorm bied ‘n baie gerieflike sitplek en dit het die manne, vroue en kinders nie 
lank geneem om dit uit te vind nie en nou word daar lekker koffie en tee buite op die stoep gesit en drink.  Die 
Kerkraad wil dan ook ‘n groot dankie sê vir elkeen wat bygedra het (in die vorm van boumateriaal en donasies), 
vir die opknapping en verbetering van die kerksaal.  Behalwe vir enkele afrondingswerk, is die werk byna 
afgehandel en betaal. 

BRIEWE/LETTERS 
TEL/FAKS:  049 844 0135                                SMS:  072 388 9284  
 
EPOS:  renetheron@mweb.co.za  
POSADRES:  Voortrekkerstraat 30, Murraysburg, 6995 

 

Skuilname mag gebruik word, maar alle briewe moet vergesel wees van ‘n naam, adres en handtekening. 
Die redaksie behou die reg voor om briewe te verkort of te verwerp.  Die sperdatum vir bydraes is middel van die maand. 

 
 
 

VAN DIE REDAKSIE ....................... 
 

Die koue wil maar net nie skietgee nie maar gelukkig het ons nog nie vorige jare se 
vernietigende ystoestande beleef nie – en dit is hoofsaaklik danksy die mense van 
Murraysburg se warm harte wat alles in hulle pad laat smelt.  Hierdie maand het ons 
korrespondente ‘n paar van die dinge wat gewoonlik ongesiens verbyglip gaan oopkrap en ons 
berig met dankbaarheid daaroor.   
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Atlete vir Christus 
besoek Murraysburg 

 
Op 8 Julie het die Atlete vir Christus Murraysburg 
besoek.   Dit is 'n groep van 23 Matie-studente,  wat 
vanjaar vir die 41ste keer sedert die ontstaan van die 
groep in 1975,  uitreik. 

 

Die span bestaan uit 10 atlete, 'n sanggroep van 10 
lede, 3 persoonlike werkers en 'n toerpa, Jan Slabbert.  
Dit is een van aksies van die Stellenbosche 
Moedergemeente of Kruiskerk.  Hulle tree tydens die 
wintervakansie by verskeie dorpe en stede op om 
fondse vir die bediening aan gevangenes in te samel. 

 

Aldus Jan Slabbert wil hulle as dissipels van Christus 
die vreugde van Christenwees na die uithoeke van die 
land neem en dit met mede-Christene deel.  Hulle 
hoop om met hulle energie en optimisme ander 
Christene op ver paaie te bemoedig, tot seën te wees 
en nuwe hoop te gee. 

 

Hulle roete het vanjaar op 29 Junie by Langebaan 
begin en het op 16 Julie op Hermanus geëindig nadat 
hulle 'n afstand van 2069 km afgelê het.  Saans het die 
sanggroep by die gasheergemeentes opgetree en die 
toerpa,  Jan Slabbert,  'n kort boodskap gebring.  In 
Murraysburg het hulle 'n wyle verpoos en middagete 
geniet voordat hulle verder na Victoria-Wes vertrek 
het. 
 

Dié passievolle jongmense hoop dat veral ander,  
maar ook hulleself,  versterk sal word deur vir 
Christus te hardloop, te sing en te gesels. 
 
 

 
 
 

Isabel van Heerden bereik 
laaste bestemming 

 
Isabel van Heerden (95),  in lewe die oudste inwoner 
van Huis Spitskop, is op 21 Julie oorlede.  Sy was 'n 
merkwaardige dame wat sedert haar tagtigste 
verjaarsdag 'n inwoner van Huis Spitskop is. 
 

Isabel van Heerden is die jongste dogter van Helena 
en Johan van Heerden van Snyderskraal.  Sy het hier 
op Murraysburg skoolgegaan en na skool by die 
poskantoor, onder andere in Riversdal, gewerk.  Haar 
vader is vroeg oorlede en haar moeder was ook gou 
sorgbehoewend.  Isabel van Heerden,  algemeen en 
liefdevol bekend as tannie Isabel,  het toe terug na 
Murraysburg gekom om haar moeder en later ook 
haar twee ouer susters,  Martha en De Villiers,  te 
versorg.  Haar enigste broer is ook reeds oorlede. 

 

Sy was vasberade om so lank moontlik onafhanklik te 
bly en het tot betreklik onlangs nog daagliks haar 
vriende in die dorp besoek.  Sy het wel in die laaste 
maande van haar "Mercedes-karretjie" gebruik 
gemaak wanneer sy buite die ouetehuis geloop het en 
enige aanbod vir 'n saamrygeleentheid ferm van die 
hand gewys.  

  
Nadat sy enkele jare gelede haar pols gebreek het, het 
haar dokter haar gemaan om te aanvaar dat sy nie  
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weer sou kon brei of hekel nie.  Hy het Isabel van 
Heerden egter nie geken nie, aangesien sy doelgerig  
die pols versterk, eers met dik penne en toe wel later 
weer met dun penne gehekel het! 
 

Afgesien van die liefdevolle verpleging van haar 
moeder en susters was sy 'n goeie huishoudster wat 
heerlik kon kook, bak, inmaak en konfyt kook.  Haar 
aspersietert is wyd as die beste in Murraysburg 
geroem. 

 

Haar grootste vaardigheid was egter met die hekelpen.  
Sy het tientalle dooprokke, regte erfstukke, en 
verskeie groot tafeldoeke asook die allerfynste 
onderhempies vir haarself gehekel.  Min mense het 
oor die vermoë beskik om soos sy in geselskap 
ingewikkelde patrone te hekel.  Sy was nooit ledig nie 
en totdat sy enkele weke gelede in die siekeboeg 
opgeneem is, was haar hande steeds besig. 
 

Alhoewel die ouderdom ook by haar nie ongemerk 
verbygegaan het nie, het sy nooit gekla nie en 
wanneer die motorwiele gerol het, het sy graag by 
haar familie op Platrand of in die Kaap gekuier. 
Hierdie waardige en altyd goedversorgde dame laat 
beslis 'n groot leemte in Huis Spitskop. 
 

Mag sy nou in vrede rus. 
 

VLV ingelig oor beskikbare 
gesondheidsdienste 

 
Die lede was verras oor wat die gesondheidsdienste  
in Murraysburg aanbied,  aangesien hulle dikwels 
negatiewe ondervindinge het wanneer werkers of 
hulle gesinslede na die kliniek of hospitaal geneem 
word. 

 

Theresa Troskie het eerstehandse kennis oor die 
dienste van die hospitaal en kliniek gaan inwin.  Sy 
het voorbeelde van brosjures,  wat gratis ter inligting 
beskikbaar is,  uitgedeel.  Dié brosjures handel onder 
andere oor koppievoeding vir babas,  sorg gedurende 
die eerste paar dae van die baba,  sosiaal oordraagbare 
siektes en pasiënteregte. 

 

Die bestuurder van die hospitaal en die kliniek is 
suster Mercia Rickerts ( Tel. 049 844 0053 / 049 844 
0021).   Pasiënte moet by ontvangs aanmeld en word 
in drie strome verdeel.  Diegene wat 'n afspraak het 
vir bv. immunisering,  kroniese medikasie,  
gesinsbeplanning,  ens. kom in die vinnige stroom,  
terwyl stap-in pasiënte,  wat nie weet wat hulle 
makeer nie,  eers in die observasiekamer geëvalueer 
en dan volgens die uitslag behandel word.  
Doktersafsprake word by ontvangs of telefonies  (049 

844 0021)  gemaak.  'n Verpleegkundige sien eers die 
pasiënte en verwys hulle dan indien nodig na die 
dokter.  

 

Die volgende dienste is beskikbaar:  primêre 
gesondheidsorg,  kindergesondheid,  jeuggesondheid,  
TB-sifting,  geestesgesondheid,  vrouegesondheid,  
HIV- vrywillige toetsing en berading en 
voorgeboortedienste waarvoor pasiënte so vroeg 
moontlik moet registreer.  Die maandelikse datums vir 
dieetkundige - en tandheelkundige dienste, 
fisioterapie en arbeidsterapie is by ontvangs 
beskikbaar. 
 

Wanneer 'n ambulans benodig word, moet 112 met 'n 
selfoon  (of 10177 landlyn)  geskakel en vir Beaufort-
Wes gevra word.  Beaufort-Wes  gee dan opdrag dat 
'n ambulans uitgestuur word.  Duidelike aanwysings 
na plase is nodig aangesien die bestuurders nie 
noodwendig die distrik so goed ken nie.  
Nomathemba Cupido,  ondersteun deur Urena Blom,  
verduidelik hoe die ambulanspersoneel pasiënte in 
noodgevalle,  voordat hulle na die hospitaal geneem 
word,  kan help.  Wanneer nodig kan hulle selfs die 
helikopter ontbied. 
 

Murraysburg se nooddienste beskik oor die dienste 
van drie vroue en sewe mans,  wat hulle basiese 
opleiding by die Tygerberghospitaal ontvang het.  
Indien verlang,  kan hulle verdere opleiding ontvang.  
Dit was verblydend om die toewyding en trots van 
hierdie twee dames van die nooddienste op te merk.   
Die VLV-lede kon die goedtoegeruste binneruimte 
van 'n ambulans besigtig. 
 

Troskie het die lede daarop gewys dat Augustus 
orgaanskenkingsmaand is en vertel van Jason 
Badenhorst,  wat onlangs tragies tydens 'n 
wildvangoperasie gesterf het.  Al sy organe was vir 
skenking beskikbaar en is dan ook gebruik.  Sy 
verskaf verder antwoorde op belangrike vrae omtrent 
orgaanskening, of die “Geskenk van Lewe“ soos dit 
ook bekend is.  Die Stigting vir Orgaanskenkers kan 
tolvry by 0800 22 66 11 of by 021 426 0198 geskakel 
word. 
 

Drie maatskaplike werkers,  me Ilza Brits,  me Le 
Roux en me Bisholo het kantore in die Thusong-
sentrum  (Tel. 049- 844 0018).  Hulle kan omtrent 
pleegsorg,  kinderbeskerming,  programme vir 
gestremdes,  verwysings na SASSA,  HIV-berading 
en  die dienssentrum,  programme en kosvoorsiening 
vir bejaardes inligting verskaf en hulp verleen. 

 

Ten slotte vertel Troskie van die Suid-Afrikaners wat 
selfoontoepassings in die mediese veld ontwikkel het.  
Rapido  (Rapid Response)  is deur Marlize 
Holtzhausen ontwikkel om die slagoffers van misdaad  
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of 'n ongeluk in staat te stel om so vining moontlik 
met nooddienste te kan kommunikeer.  Die broers,  
Malan en Philip Joubert,  het 'n toepassing vir die 
stryd teen Ebola ontwikkel 
 

Anene Loots het met 'n prettige voordrag oor 'n 
spesifieke gesondheidsprobleem vir 'n ligter noot 
gesorg en Theresa Troskie se heerlike verversings was 
'n viering haar verjaarsdag drie dae later. 

 
 

Die Onbesonge Helde 
 

Die Groenteverkopers 

 
Daar is somtyds tonele waaraan mens so 
gewoond raak dat jy hulle nie meer raaksien 
nie.  Al ooit gedink hoeveel harder die lewe in 

Murraysburg sou wees sonder die getroue 
manne van ons “Fruit and Vegetable City” langs 
die bank?  Die produkte is miskien nie altyd 
van die varsste nie, maar die manne is altyd 
daar in warm tye en koue tye en nat tye en 
winderige tye om aan te bied wat ook maar vir 
hulle moeilik bekombaar is.  Hier sit Bam en sy 
helpers en geselsers, altoos vriendelik en 
behulpsaam.  Meesal sonder kleingeld maar 
darem nooit sonder ‘n glimlag nie.  Ongelukkig 
was Lucky bietjie kamera-sku, maar wees 
verseker, sy helfte van die mark is net so 
kleurvol en net so vriendelik. 
 

Die Elektrisiteit Herstellers 
 

Deesdae wanneer die krag afgaan, gaan daar 
terseldertyd ‘n vlaag van verwyte en 
verwensings teen ESKOM die lug in.  Soms 
egter, soos nou-die-dag die geval, was ESKOM 
egter onskuldig en het die fout duskant van 
hulle grensdraad gelê.  Die ondergrondse 
hooftoevoerkabel na die dorp se substasies 
het geblaas en dit het amper drie dae geneem 
om herstel te word.  Ek het lank met die 
manne op die toneel gaan gesels en tot die 
besef gekom dat hier ook ‘n klompie onbesonge 
helde is wat nie huiwer om in snerpende koue 
en nat weer die fout te soek, die grond oop te 
grawe en die kabel weer te las nie.  Die 
toestande was haglik en maar die ouens het 
vasgebyt en was deurgaans opgewek en het 
skertsend hulle werk gedoen.  Wat min gehelp 
het was die stroom dorpenaars wat met 
reëlmaat daar aangekom het en met ergenis 
wou weet wanneer die krag weer aan sal wees.  
Met Jobse geduld het hulle dan die klaers 
vertel dat met hierdie soort van fout niemand 
voorspellings kan waag nie maar hulle 
gerusgestel met die woorde: “ons doen ons 
beste”.    
 

Dankie, julle beste was goed en word 
waardeer. 
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Omgeemense hou Huis 
Spitskop se deure oop 

In die huidig moeilike ekonomiese tye kan Huis 
Spitskop, tehuis vir ou en gestremde mense, slegs 
danksy die vrygewigheid van baie omgeemense sy 
deure oophou.  Hierdie omgeemense is nie eens 
almal ou Murraysburgers nie.  Van hulle is nuwe 
inkommers en besoekers aan Murraysburg. 

 

Dit is onmoontlik om almal, wat op een of ander 
wyse 'n bydrae lewer, te noem, maar die beheerraad 
van Huis Spitskop sou sonder hierdie donateurs 
lankal die deure moes gesluit het.  Nie net vyftig 
hulpbehoewendes is van die gemeenskap en 
buitestaanders se daadwerklike empatie afhanklik 
nie, maar ook 28 personeellede. 

  

Alhoewel die meeste donateurs nie genoem wil 
word nie,  wil die beheerraad tog langs hierdie weg 
hulle waardering vir onlangse skenkings  betoon.  
Wyle Margaret Biggs het vir baie jare daagliks 
gratis melk by die inrigting afgelewer, selfs nog toe 
sy net met groot moeite kon loop.  Huidig lewer 
Theresa Troskie en Maretta Theron teen 'n klein 
breukdeel van die markverwante prys melk aan 
Huis Spitskop, alhoewel dit vir hulle ekstra moeite 
en tyd kos en hulle die melk baie beter elders kon 
bemark het.  Van die boere kom uit die uithoeke 
van die distrik met hulle werkers om die windpomp 
te herstel  of die gasstoof te versien.  Die plaaslike 
NG-predikant doen kort-kort noodsaaklike herstel- 
en sweiswerk en verskaf dan boonop nog die nodige 
materiaal vir hierdie werk!  En dan is daar die klein 

pakkies met koffie, suiker, melk, koekies en ander 
lekkernye wat die inwoners van Huis Spitskop 
eenvoudig nie kan bekostig nie en ongesiens die 
inwoners bereik. 

 

Tydens die jaarlikse jagkompetisie betaal 
besoekende deelnemers ongehoorde pryse van 400-
500% meer as die markwaarde vir slagskape, 
jagpakette, springbokvelle, wyn en wat ook nog 
opgeveil word omdat hulle Huis Spitskop sodoende 
wil help.  En sommige van hierdie manne skenk 
hulle aankope na die tyd net so weer terug aan Huis 
Spitskop.  Ja, ons weet van julle, al dink julle nie 
ons weet nie!  Van die boere soos Frans van der 
Ahee en Johan Mans betaal elke sent van wat hulle 
vir die bokke, wat tydens die jagkompetisie op hulle 
plase geskiet is,  moet ontvang,  in die tehuis se 
rekening in.  Ander boere lewer jaar na jaar sonder 
dat daar enige ophef van gemaak word in 'n 
bepaalde maand gratis slagskape aan Huis Spitskop.  
Izak van der Merwe van Stellenboschvlei verkoop 
gereeld skape ten bate van die inrigting. 

 

ABSA het vir baie jare deur die bemiddeling van 
Suzette Celliers,  Bemarkingsbestuurder Oos- en 
Suid-Kaap,  in  verskeie groot behoeftes van die 
inrigting voorsien en breekgoed, rolstoele, 
kommodes, ensomeer geskenk.  Boonop verras 
Suzette Celliers die inwoners elke jaar in haar 
privaat hoedanigheid met geskenke van toiletware 
en snoepgoed.  

 

Jos en Ida Cloete van De Vlei, sogenaamde 
inkommers van Frazerburg af,  het vir baie jare met 
die hulp van hul seun Josias en skoondogter 
Michelle die 4x4 ten bate van Huis Spitskop op  
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hulle plaas aangebied.  Jos het ook vir jare suksesvol 
borge gewerf en baie daartoe bygedra om die Spitskop 
4x4 as jaarlikse fondsinsameling te vestig.  Peet de 
Klerk bou spesiaal vir die 4 x 4-dag in 2014 'n 
hindernisbaan en stel sy plaas en geriewe vir die dag 
beskikbaar sodat geld vir die tehuis geïn kan word.  
Al sy arbeiders werk dae lank aan al die 
voorbereidings en opruiming na die tyd. 

 

Petra en Johan de Graaf,  wat in Pretoria woon en 
werk,  het nog skaars eiendom in Murraysburg 
gekoop gehad toe hulle al planne bedink om die 
inwoners van Huis Spitskop te help.  Voor Kersfees 
2014 is tien sakke klere,  wat Petra in Pretoria by haar 
vriende gekollekteer het asook geskenkpakkies vir 
elke inwoner,  wat tuisgebakte koekies en beskuit 
ingesluit het,  sowel as 'n groot aantal doeke deur 
Johan by Huis Spitskop  afgelewer.  Hy het ook 20 
kaartjies vir Spitskopinwoners om die orreluitvoering 
ten bate van KANSA by te woon, geborg, asook 
broodnodige vlekvryestaal opdienskottels en ander 
kombuisware vir die tehuis geskenk.   Onlangs het die 
De Graafs elke inwoner van Huis Spitskop met 'n 
handgemaakte kombers verras.  Die komberse is 
onder leiding van "Kwela" gemaak en danksy die De 
Graafs se bemoeienis was die Spitskopinwoners van 
die bevoorregte ontvangers.  Vir die meeste inwoners 
was dit die grootste en kosbaarste geskenk wat hulle 
ooit ontvang het en besonder welkom om die 
Karookoue die hoof te bied.  

 

Amoré Bekker het onlangs gratis by Huis Spitskop 
opgetree.  Na die optrede het die beheerraad 'n ete 
aangebied en kon duisende geïn word.  Madeleine en 
Helen Smuts van Port Elizabeth, kleinkinders van 
Oscar en Elsie Smuts, bekende inwoners van die 
distrik, het namens Rotar Act P.E. serpe en gebreide 
musse aangekoop en die inwoners daarmee verras. 

 

Huis Spitskop is ook gelukkig om uit talle dikwels 
onverwagte oorde skenkings te ontvang.  Een inwoner 
se dogter skenk gereeld groot hoeveelhede vrugte.  'n 
Jong advokaat van Johannesburg het onlangs 'n 
koedoe, wat hy by Jansenville gejag het, laat verwerk 
en die vleis by Huis Spitskop laat aflewer. 

 

Dit is onmoontlik om elke donateur te noem 
aangesien skenkings dikwels anoniem gedoen word.  
Sonder die vrygewigheid van soveel persone van 

binne en buite die gemeenskap sou Huis Spitskop 
beslis nie die mas opgekom het nie.  Die beheerraad 
kan hierdie omgeepersone nie genoeg bedank nie! 
 

 
 

	  
	  

In	  Memoriam	  
	  

Innige	   simpatie	   vanaf	   die	   NG	   Gemeente	   aan	   die	  
familie	   van	   die	   volgende	   persone	   wat	   onlangs	  
oorlede	  is:	  
	  

Dorean	  (Bokkie)	  Rossouw	  

	  

Annie	  Slabbert	  

	  

Isabel	  Van	  Heerden	  

	  

Ds	  SJ	  Siebert	  
(wat	  vanaf	  1974	  tot	  1985	  predikant	  in	  ons	  gemeente	  was)	  

Vrywilligers in die tuin … 

… sorg vir kleur en vrolikheid 
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DIE WITS TRIO 
 

Vir diegene wat Zanta Hofmeyer en Olive Sandilands se uitvoering op 
Sondag 14 September 2014 misgeloop het – moenie weer dieselfde fout 
maak en weer spyt wees nie.  Zanta kom weer optree in Murraysburg en 

hierdie keer saam met die WITS TRIO 
 

 
 

Zanta Hofmeyer (viool), 
Malcolm Nay (klavier) en 

Maciej Lacny (tjello) 

 

in 
 

Ludwig von Beethoven:  
Aartshertog Trio in B-mol 

Majeur Opus 97 
 

Felix Mendelssohn:  
Klavier Trio No 1 in D 

Majeur Opus 49 
 

 
Plek:   Murraysburg NG Kerk 

Datum:   Sondag 16 Augustus 2015 
Tyd:   Direk na Erediens 

Prys:   Donasie om onkostes te help dek 


