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Liewe Maats,
Die afgelope paar Sondae het ons gepraat van die outjie wat wou leer vlieg –
onthou julle?
Eers wou hy met ballonne vlieg, toe met ‘n vlieër en so aan. En elke keer het

Mag julle elke
dag die liefde
van Jesus
ondervind en
dit uitdra aan
ander.

hy hom disnis geval, want hy het nie die instruksieboek gelees nie, né. Toe
het hy na die vliegskool toe gegaan en moedeloos geraak omdat daar so
baie goed is om te leer. Hy’t toe maar besluit om net een ding op ’n slag
aan te pak en te leer.
Kan julle onthou van die beheertoring?

Ja, sy vliegtuig se liggies het

aangegaan en toe kom hy agter hy moet net na die stem van die
beheertoring luister as hy nie weet wat om te doen nie.

En toe daar ’n

ongeluk was, wie was die vliegtuig wat die mense gaan red het? Die kleinste
een, né. Wat leer ons hieruit? Ja, dat ons elkeen ons doel op aarde het,
maak nie saak hoe klein ons is nie.
Die belangrikste wat ons moet onthou, is dat ons ook ’n instruksieboek het,
naamlik Die Bybel. Daar is so baie dinge wat ons moet onthou, maar God is
tevrede as ons hard probeer en een ding op ’n slag probeer reg doen. Ons
moet altyd na God se stem luister, want dan hou ons by die regte koers. En
daar is vir ons elkeen ‘n plekkie en ons het elkeen ’n doel, maak nie saak
wie ons is nie. Ons moet so probeer leef dat ander mense Jesus in ons kan
sien en ook soos ons wil leef.
Onthou, God is net ’n gebed ver! En Hy luister altyd as ons met Hom wil
gesels. Hy is groter as al ons probleme en ons kan selfs die kleinste dingetjie
met Hom bespreek, né.

Hoop dit gaan sommer goed in die skool met al julle sportbyeenkomste en
met die leerdery!

Groete in Jesus
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Om met God te praat is so maklik soos om die telefoon op te tel – hier is ’n paar
noodnommers wat julle agter in jul Bybels kan plak om te help onthou:

As jy bang is..............................................

Lees Psalm 91; Psalm 3:47

As jy hartseer is........................................

Lees Johannes 14

As dit vir jou voel of God ver is.................

Lees Psalm 139

As jy bekommerd is………………………..

Lees Matteus 8:19-34

As jy alleen voel……………………………

Lees Psalm 23

As dit voel of niemand vir jou lief is nie….

Lees Johannes 15; Markus 8:35;
Psalm 145:18

As jy ‘n geheim vir geluk wil hê................

Lees Kolossense 3:12-17

Liewe Ouers
Ons waardeer dit dat u
die moeite doen om u
kind aan die Kleuterkerk,
Kinderkerk en Kategese
te laat deelneem.
Ons as gemeente is baie
lief vir ons kinders en sal
graag alles in ons
vermoë doen om hulle
meer van hul Verlosser
Jesus te leer.
Kategesegroete, Ds Tait
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Neko de Aroe
Ek is ‘n kat. My naam is Neko de Aroe. Ek bly al
baie jare in hierdie straat.

Nee, ek is nie Japannees, Chinees of Siamees
nie. Die son skyn net in my oë, dié dat ek hulle op skrefies trek. Dis heerlik in die warm
wintersonnetjie hier waar ek op die muurtjie sit.

Ek sit meestal hier, want van hier af kan ek almal in die buurt dophou. En af en toe as ek
gelukkig is, kom iemand verby en voer my ‘n sappige stukkie vars vis wat hier onder in die hawe
gevang is.

Ou Neels stap soggens hoeka douvoordag met sy mandjie en
visstok af hawe se kant toe. Partymaal is hy gelukkig en vang hy
taamlik baie vis. Ander kere kan ek sommer so aan sy stap sien
dat dit ‘n slegte visvangoggend was. Miskien loop die visse dan
nie hier naby nie, maar ver in die Grootsee.
Dalk moet hy ook vir hom ‘n skuit kry soos ou Petrus. Dié vat soggens, terwyl almal nog slaap,
sy blougeverfde skuit met die wit strepe uit die hawe uit Grootsee toe. Ek het al een oggend
saam met hom afgestap hawe toe om te sien hoe sy skuit lyk. Hy spring soos ‘n wafferse
jongman van die kaai af in sy skuit! Nie dat hy meer so jonk is nie, hoor! Ek is al tien jaar lank
die buurt se beste kat en toe ek nog net ‘n klein babakatjie was, was hy al hier.

Ou Petrus se geel jelliepak is nooit juis skoon nie, maar ou matie, visvang ken hy. En hy
vergeet nooit om vir my ook ‘n stukkie saam te bring nie. Gewoonlik hou hy vir my so ‘n vet
sardientjie uit.

Ek staan darem mooi op as hy naderkom en trek my rug en

stert

krom. ‘n Kat moet mos darem maniere hê!

mooi

Met ou Neels is ek

minder gelukkig wat sardientjies aanbetref. Maar hy

vryf

tussen my ore as hy dan later hier verbystap net so na

darem

altyd

teetyd as hy sy koerant gaan koop.

Die pienk azaleabos hier onder teen die muurtjie lyk vanmiddag mooier as ooit met die bosse
pienk blomme. Is nogal jammer dit ruik nie soos rose of iets nie. As ou Neels net ‘n slag sy
mensore oopmaak as ek met hom praat, sal hy bietjie langer stilstaan en kan hy ‘n takkie van
die azalea saamvat huis toe. Ek is seker die blomme sal hom laat beter voel op ‘n slegte
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visvangoggend. Al ruik hulle nie na rose nie, is hulle darem so vrolik om na te kyk – laat ‘n kat
soos Neko de Aroe skoon van sy rumatiekpyne vergeet!

Die winter is ook vreemd dié jaar. Gewoonlik suis die wind al om die hoeke dié tyd van die
middag, maar ek het seker my
die sonnetjie nog baie lekker
Nou ja, as ‘n kat eers ouer as tien
soos ou Fienie van langsaan. Sy kan

seisoene deurmekaar, want hier skyn
louwarm.
is… in mensejare is dit omtrent so oud
lankal nie meer onthou of dit winter of

somer is nie, want meeste van die tyd loop sy met die ou dun geblomde rokkie en haar
strooihoed buite in die tuin rond. Net af en toe as dit reën, dan sit sy liewer op die stoepie in die
stoel wat wieg.

Smiddae hierdie tyd kom die blommeverkopers terug van die mark af.
Hulle loop raas-raas die steiltetjie hier uit en vertel mekaar van die
dag se kliënte, die stories en die verkope.

Die emmers met die

oorskietblomme balanseer ook net-net op hul koppe.

Ek sit elke middag hier en asem ophou vir wanneer een van daai emmers gaan omkantel en
afrol met ‘n geklater tot onder teen die waterkant se muurtjie. Maar hoe hulle dit regkry, weet ek
nie. Daar het nog nie een keer ‘n emmer omgeval nie!
Maar nou moet ek eers vir julle vertel wat laasweek hier gebeur het. Man, was dit nou vir jou ‘n
gedoente! Dit was so teen die oggend se kant net nadat ou Fienie klaar haar tee op die stoep
gedrink het. Ek kan nog onthou dat dit ‘n koelerige dag was, want dis mos al wanneer sy op die
stoep sit.
Ek het net lekker my lê gekry hier op die muurtjie, toe hoor ek ‘n vreeslike geraas! Ek het eers
gedink dis nou die emmers met die oorskietblomme wat omgeval het, maar dit was nog te vroeg
vir die blommeverkopers om huis toe te kom.

Ek het my nek omtrent uit lit uit gerek en gestrek om te sien wat aangaan, maar kon nie veel
wysword nie. Toe besluit ek om af te klim en te gaan kyk, want dit het geklink of dit daar van ou
Jakob se winkel laer in die straat af kom.
(word vervolg in Volume 3)
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