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Die voortdurende plaasmoorde en –aan-
valle het tot gevolg gehad dat Blankes
van regoor die land week na week na ver-
hore van beskuldigde plaasmoordenaars
opgeruk het. Natuurlk is dit nie moontlik
om met sulke protesoptogte aan te hou
nie. Gewone omstandighede laat dit net
nie toe nie.

Mnr Andries Breytenbach, leier van die
HNP, het dié toestand opnuut onder oë
geneem. Hy het aan Die Afrikaner gesê
dat die HNP al meermale die standpunt
ingeneem het dat die volgehoue vlaag
plaasmoorde niks anders is nie as ŉ ter-
reurveldtog teen die blanke boere, en
veral die Afrikaners. 

“Die onmenslike wreedheid wat telkens
teen die slagoffers gepleeg word, dui on-
teenseglik op ander motiewe as gewone
misdaad. Dit is bedoel om vrees in te
boesem: vrees by die blanke boere wie
se grond die ANC en sy trawante wil vat,
en vrees by lojale werkers van daardie
boere. 

“Die terroriste het die inisiatief volledig.
Hulle kies die datum, tyd, plek, metode
en teiken van ŉ aanval, en dit geskied
lukraak; daar is geen bepaalbare roetine
nie en aanvalle is daarom heeltemal on-
voorspelbaar.

“Terrorisme word nie met proteste,
versoekskrifte, leë dreigemente, “strepe
in die sand” of selfs net gebede en ver-
ootmoedigings gestuit nie. Dit skrik nie
die aanvallers af nie. Inteendeel. Hulle
beskou dit as ŉ uitdaging om aan te hou
en ons uit te tart”. 

Mnr Breytenbach sê ná die eerste dreigement van
“laat daar nog één boer vermoor word...” is daar al
duisende vermoor en verskeie “strepe in die sand”
getrek, maar die terreur gaan eenvoudig voort.
16 Oktober se “streep in die sand” by Senekal is

Blankes word gedwing om self op te tree!

beantwoord met die volgende moorde wat promi-
nensie in die media geniet het: 25 Oktober: Andries
Loots (63), en Dave Wessels (66), beide doodge-
skiet; 30 Oktober: Kippie Wessels (52), doodgesteek;
5 November: Pieter Hills (56) en sy seun Eddie (26), 

(Vervolg op bladsy 7)



In die tyd waarin ons leef, en met die
druk wat op die Afrikaner en Blankes in
die algemeen aan die toeneem is, is
daar toenemend ‘n versugting na
groter eenheid en leierskap.

Wyle mnr. Jaap Marais het altyd gesê
dat om reg te wees, is om ‘n mag te wees.
Hy het as leier van die HNP uitgestaan
as die politikus wat die politiek kon ont-
leed en die regte voorspellings gemaak
het. Sy opvolger, wyle mnr. Willie Marais,
het met oom Jaap se afsterwe gesê dat
hy die grootste eerste minister was wat
Suid-Afrika nooit gehad het nie. Maar hy
het die voorbeeld gestel, die beginsels
duidelik neergelê en al sy opvolgers het
in daardie selfde spore gevolg. Dit be-
teken dus dat daar wel inderdaad leiers

bestaan, almal eerste ministers wat Suid-Afrika nie
(wou) gehad het nie.

Oor die kwessie van eenheid of eendrag kan daar baie
gepraat word. Uiteindelik is so iets net moontlik as daar
eensgesindheid bestaan oor velerlei sake. Ironies ge-
noeg is daar dan nog dubbele maatstawwe wat geld: dis
reg (aanvaarbaar) dat daar verskillende kerkgenoot-
skappe is, en dis reg dat daar verskillende kultuuror-
ganisasies is, want elkeen verteenwoordig ‘n bepaalde
beginsel, standpunt of lewensuitkyk. Maar as daar oor
die politiek gepraat word, dan word daar verwag dat alle
beginsels en verskille onder die mat gevee moet word
ter wille van eenheid.

Die feit is egter dat eenheid, of dan eendrag wat meer
beweeglikheid het, nie bereik kan word wanneer daar
beginselverskille is nie.

Wat ons nou gaan sê, gaan waarskynlik omstrede wees
en debat en selfs kritiek uitlok. Maar as ‘n hardebaard in
die joernalistieke omgewing (ja, Die Afrikaner is enkele
maande ouer as Rapport en vier jaar ouer as bv. Beeld,
terwyl Mail&Guardian en Vrye Weekblad vir ons “oom” be-
hoort te sê...) het Die Afrikaner ‘n plig om sake uit te wys,
sonder dat ons daarmee beledigend of aanvallend wil wees.

Soos ons naam sê, is ons kampvegters vir die belange
van die Afrikaners in die land. Noem hulle die Boerevolk
as jy wil. Dan moet ons dit ook duidelik stel dat nie almal
wat enige vorm van Afrikaans praat, daarop aanspraak
kan maak dat dit hulle Afrikaners maak nie. Die taal is
maar net een kenmerk, maar ‘n Afrikaner is by wyse van
afkoms blank met sy eie geskiedenis en kultuurbelewing.
Die Kleurlinge is daarom geen Afrikaners nie.
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. Volkseendrag 
maak Mag Die Afrikaner is ‘n wêreldwye erkende volk, met eie

karakter en waardes. Ons stel volkskap eerste, Eie Volk
Eerste, soos Vlaams Belang se slagspreuk ook is. Dit maak
ons nie vyandig teenoor ander volke nie. Inteendeel. Ons
het die grootste respek vir die veelheid van volke met hulle eie
uiterlike, kultuur, taal en gewoontes. Maar ons is nie geroepe
om kampvegters vir hulle te wees nie, elke volk behoort
na sy eie sake om te sien.

Die Kleurlinge wou hulleself nooit as volk identifiseer nie.
Trouens, hulle was maar deurentyd redelik anti-blank. Nou
dat hulle sien dat die swart regering ook nie is wat hulle ge-
dink het dit gaan wees nie, en nou dat hulle selfs vir die ANC
te wit is, is daar ‘n toenadering na Blankes en blanke partye.

Aan die ander kant is daar wel ‘n beweging van die Khoi-
en San-gemeenskappe om as volk erken te word, en daardie
proses kan ons ondersteun. Dit is ‘n baie meer natuurlike
situasie as om ter wille van stemme skielik jou volkskap te
verwater. Dit is helaas wat die VF Plus die laaste tyd gedoen
het. Tydens die algemene verkiesing verlede jaar het hulle ‘n
politieke trekvoël soos Peter Marais as kandidaat vir die
premierskap in die Wes-Kaap voorgestoot. Tydens hierdie
maand se reeks munisipale tussenverkiesings het hulle
weer ‘n aantal Kleurling-kandidate in die veld gestoot.

Die ironie is dat die Kleurlinge nie in massas vir die VF Plus
gestem het nie, maar hierdie optrede het beslis potensiële
Afrikanerstemme van hulle vervreem, veral omdat die kwessie
van selfbeskikking vir die Afrikaner nie meer deel is van hulle
verkiesingspropaganda nie. Die klem het nou geskuif na
minderheidsbelange, en daarmee is die Afrikaner as volk
nou ook gereduseer tot ‘n minderheid.

Nou is daar ‘n beweging om die Wes-Kaap afgestig te kry,
en in die proses word die Kleurling weer benodig. Die geskie-
denis het egter gewys hoe polities onbetroubaar die Kleur-
linge tradisioneel was. Selfs in PW Botha se Driekamer
parlement was die Kleurlinge altyd stroom-op en het hulle
leier, Allan Hendricks, geen geheim gemaak van sy anti-
blanke sentimente nie. Sedert 1994 was dit die wispel-
turige Kleurlingstem wat die Wes-Kaap geswaai het van
NP na ANC na DA.

Waar ons dus glo in Afrikanervolk eerste, beteken dit ver-
skil in beginsel en in benadering. Ons wil ter wille van ons
volk met almal saamwerk wat ook ons volk se belange dien,
maar ons sal in so ‘n samewerking fokus op ons volk se regte,
maar sal nie van ons gevestigde beginsels afwyk nie. 
Daar sal weer sterk op die Afrikaner se volkskap by die

HNP se komende kongres gefokus word, want dit is sy
mandaat en sy strewe om die Afrikaner weer ‘n vrye volk
te maak in sy eie land, sonder medeseggenskap van
enige ander volk of minderheidsgroep.
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Perspektief deur Gawie

In ‘n artikel wat deur Netwerk24 gepubliseer is, sê
prof Jurie van den Heever en Chris Jones dat daar
nie iets soos ras bestaan nie. Hulle sê: “Na alles is
dit duidelik dat, wat mense betref, daar net een ras
op aarde bestaan, en dit is die menseras”.

Hulle betoog dan dat ten spyte daarvan dat daar nie
iets soos ras bestaan nie, vind ras nog steeds neer-
slag in aparte woonbuurte en die manier waarop
ons oor onsself praat. Hulle sê dat ras ‘n “sosiale
mite is en nie ‘n biologiese werklikheid nie”. En
dan: alle mense stam boonop uit Afrika.

Kan jy dit glo? Gawie slaan sy hande in ongeloof, nee,
skok saam. Nou word verwag dat die waarheid in
hoogdrawende akademiese terme met dié twee
menere gedebatteer moet word. ‘n Mens het nie gra-
de nodig nie en hoef nie ‘n professor te wees om die
stelling te verwerp nie. Kyk net om jou rond. Kyk
net wat jou eie oë jou oortuig. Kyk maar net om jou
om die verskillende rasse en die verskille tussen
rasse te sien.

Die doel van daardie artikel is natuurlik om weer die
holrug-geryde argumente oor apartheid te herhaal.
Daarom word baie gou daarna verwys dat in Suid-
Afrika die stelsel van apartheid op ‘n rassegrond-
slag gebou was. En dan: “Na meer as twee dekades
in die nuwe demokratiese Suid-Afrika is daar steeds
rassisme aan albei kante van die politieke spektrum”.

Dan word die volgende stelling gemaak, wat Gawie
eerder aan die oordeel van die leser wil oorlaat as
om self daaroor kommentaar te lewer: “In werk-
likheid is alle mense nader aan mekaar verwant as
wat sjimpansees onderling verwant is”.

Ter wille van die professors: die verklarende woor-
deboek sê ras is ‘n groep verwante mense/diere of
plante wat deur erflike eienskappe gekenmerk word
en wat, wat aard en gewoontes betref, ooreenkom-
ste toon. 

Laat ons dit weer baie duidelik stel: Ras is die hoof-
kenmerk wat mensegroepe van mekaar onderskei.
Elke ras dra in homself die beeld van sy eie skoon-
heid. Daarom sal ‘n Witman, as hy normaal is, met
‘n wit vrou trou. Sy is die draer van die beeld van sy
ras se skoonheid. In ‘n grondgebied waar uiteen-
lopende rassegroepe mekaar ontmoet, is die kontak

Liberaliste sê ras bestaan nie, maar

Geen mens kan sy ras verander nie 
nie ‘n natuurlike sosiale kontak nie. Die sigbare
verskil in voorkoms verteenwoordig afstand.

Die verskeidenheid van die mensheid kan nie weg-
gewens of weggeredeneer word nie. Daarom is ras-
seskeiding ook nie onmenslik nie, want rasse het
vir duisende geslagte afsonderlik geleef. Hulle het
só ontstaan en is so ontwikkel deur die Skeppings-
orde. Dit is daarom onmenslik en onnatuurlik om ras-
se saam te gooi en te vermeng. Dit is teen die werk-
likheid van die geskiedenis van die mensheid.

Verskillende rassegroepe binne dieselfde grondge-
bied veroorsaak teenstellende idees en ideale van
hoe en wat die land of staat moet wees. In Suid-
Afrika het elke etniese groep sy eie onderskeiden-
de kultuur. Elkeen het sy eie beskouing van wat
reg en moreel is. Ons sien dit tog duidelik in die hui-
dige toestand van ons landsbestuur. Wat tans gebeur,
is vir die blanke bevolking totaal onvaarbaar. Dit is
onmoontlik om ‘n gemene deler tussen die rasse-
groepe te vind. Wrywing en botsing sal net vererger.

Ons is nie een (reënboog)nasie soos beweer word
nie. Daar is nie in Suid-Afrika ‘n nasie met wie
almal hulle kan identifiseer nie. Daarteenoor is ‘n
volk ‘n verbluffende verskynsel. Jy behoort daar-
aan of jy behoort nie daaraan nie. Net jy weet of jy
daaraan (wil) behoort. Elkeen in Suid-Afrika, Blanke,
Kleurling, Indiër of Swarte, weet hy behoort nie aan
dieselfde volk of groep nie. Geen akademiese na-
vorsing en geen grondwet sal sulke uiteenlopende
groepe bymekaar kan hou nie.

Daarom is daar die uitermate pogings om die in-
geboude verskille uit te skakel. Verskille moet uit-
gewis word, dit moet platgeskaaf word. Rasse-
verskeidenheid moet gelyk gemaak word. Daarom
‘n menseregte-akte wat alle mense net as indi-
vidue behandel.

Die mens is nie net ‘n individu nie. Elke mens is van
voor sy geboorte ingebind in ‘n gesin, ‘n familie, ‘n
gemeenskap, ‘n volk en ‘n ras. ‘n Mens kan al sy hoe-
danighede soos taal, godsdiens, kultuur en vader-
land aflê of verander. Daar is een eienskap wat hy
nie kan verander nie: sy rasse-afkoms. Dit is die stem-
pel wat God op hom geplaas het. Hy kan maak wat hy
wil, maar hy bly Witman, Swartman of Bruinman.
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Deur Medewerker

Met die terrorisme van plaasmoorde en -aanvalle
die afgelope maande, die protes wat daaruit voort-
gespruit het en tot menige protesoptogte gelei het,
was die vraag deurgaans hoekom daar steeds or-
ganisasies of groepe is wat uit dié gebeure hulle
eie organisasie wil bevorder. Die begeerte is daar
dat dié aanslag op ons volk ons tot groter een-
dragtigheid moet dwing.

Die verskriklike en omvattende skade met die
veldbrande in die Vrystaat en die Noordkaap het
egter ‘n ander baie belangrike karakter van die Afri-
kaner weer sterk beklemtoon ― saamstaan, om-
gee en liefde. Natuurlik is dit die Christelike begin-
sel en Calvinistiese leefwyse van die Afrikanervolk.
Die veldbrande het dit weer na vore gebring. Die
veldbrande het weer gewys hoe lyk die Afrikaner
wanneer die Boervolk onder druk is.

Dit het herinner aan die depressie, die groot droog-
tes, die toestand na die Tweede Vryheidsoorlog.
Dit het weer gewys hoe ‘n Christenvolk in geloof
uit daardie as van vernietiging opstaan om te bou
en te herstel ― deur mekaar te help, te ondersteun,
te bemoedig en te dra.

Ons hoor die verhale van hartseer wat omgedraai
word in dankbaarheid en vreugde. Ons hoor van
die boer wat na ‘n kennis in die omgewing ry nadat
hy 80 van sy beeste in die brand verloor het, sy
hand skud en vir hom sê: Wanneer die reën gekom
het en jy in staat is om weer te begin, sal ek vir jou
100 verse kom aflaai. Dan kan jy weer boer en jou
skade inhaal. Na vyf jaar kan jy weer aan my 100
verse teruggee.

Ons hoor en sien nog verskeie sulke gevalle van
barmhartigheid op die sosiale media. Baie van sulke
gebeure hoor ons nie en weet ons nie eers van nie.
Die slegte nuus van hoe die wêreld deur korrupsie
en moord en globalisering vernietig word, oorheers
die goeie boodskap. 

Ons volk kry swaar. Dit lyk of die herstel van ons
vryheid baie ver lê. Maar geen vyand sal die wese
van die karakter van die Boervolk vernietig nie.
Omgee (om mekaar te help) is in ons gene. Dit is
wie die Boervolk is. Dit is deel van ons karakter.
Anders as die kultuur en leefwyse van bakhand staan
en om ander se eiendom te vat (sonder vergoe-
ding), staan die Afrikaner sterk in sy Christelike,

Debat

Wanneer die Boervolk onder druk is
Calvinistiese en omgee-kultuur van leef en laat leef.
Om vas te staan en te dien, is in ons ingeburger.

• Die skrywe hieronder (soos soveel ander ook) is
onlangs op Facebook geplaas. Ons gee graag
daaraan erkenning. ― Red. 

As iemand weer sê die Boere en Suid-Afrikaners
kan nie saamstaan nie, wil ek sê om in een groot
groep voor 'n ander politieke party te staan om hul
bang te maak, is 'n vertoning.  Niks om oor te juig nie.

Saamstaan is wanneer boere, mede-Afrikaners,
vreemde mense sonder name of gesigte ons by-
staan tydens 'n vernietigende brand soos nog nooit
deur ons boere gevoel nie.

Wanneer die aarde onder jou bewe soos die vure
met ‘n groot geraas aangestorm kom, maak dit jou
baie bang! Saamstaan is wanneer iemand wat jy
nie ken nie, vir die mense (mans en vrouens) wat
vuur slaan, yskoue water, koeldrank, toebroodjies,
vrugte, oogdruppels, Lip Ice en pleisters gee wanneer
ons saam bang raak om teen die natuur te bly veg
― nagte sonder slaap. Wanneer ons saam vuil word
van die swart roet en saam die reuk van brand ruik
en proe ― selfs dae na die verwoesting.

Wanneer naamlose skenkings van voer opdaag
van regoor die land, omgee pakkies kos vir mens
en dier afgelaai word, pale en draad vir die herop-
bou van heinings en krale  aangery word, dan weet
jy 'n saamstaner gee om.

Wanneer groot geharde boere saam huil oor skades
van verbrande weiding en aanplantings, wanneer
jou man soos 'n baba huil oor diere wat verskroei het,
(sommige moes hy nog laat uitsit, want die dier ly
te veel), as hy in die vuur se gloed 'n koei aan die
een kant van die draad sien wat se uier gebrand
het en aan flarde hang en haar oë uitgebrand het,
en aan die ander kant van die draad is haar kalfie. 

Dan: na die verskriklike warm hitte en bloedrooi
gloed verander het in ‘n stink brandreuk, swart en
ongenaakbaar, dan word ook weer plek gemaak
vir warm liefde, oop hande, saamstaantrokke vol
omgee met bokse vol genade.

Ons sê dankie vir elke mens wat op watter manier
tydens en ook na die brande ons gehelp het! Ek
kan getuig dat saamstaan deel is van ons DNA!!

Hanja
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Aanslag teen 
Afrikaans

Die SAUK loop dieselfde pad as die SAL, Denel,
die Spoorweë en die Poskantoor, al word dit tans
ten sterkste ontken.

“Die ineenstorting van staats- en semi-staatson-
dernemings onder die ANC-regime getuig van on-
bevoegde leierskap. Sedert die ANC se oorname
het alles in Suid-Afrika agteruitgegaan. Aanvanklik
het die sterk momentum wat deur die blanke be-
wind daargestel is, die wiele nog laat rol, maar die
tempo waarteen die wiele nou afkom, getuig van
die swakste bestuur denkbaar”.

So sê die hoofsekretaris van die HNP, mnr Louis
van der Schyff. “Naas swak bestuur speel korrup-
sie natuurlik ‘n deurslaggewende rol. Die staatskas
word gestroop en elke staatonderneming gaan ge-
brek aan genoegsame geld om te kan voortbe-
staan. Telkens moet ‘n ‘reddingsboei’ uitgegooi
word. Daardie kraantjie het ook opgedroog.

“Die toestand waarin die SAUK hom bevind en
die besluite wat geneem is, is ‘n aanslag teen Afri-
kaans. Afrikaans is lank nie meer ‘n handelstaal in
Suid-Afrika nie. Daar word op Afrikaans getrap. Die
bestuur van die SAUK het geen erns en geen sim-
patie om langer ‘n Afrikaanse radio aan die lewe
te hou nie. Die Witman en sy taal is die vyand van
die huidige bestel en sy instellings ― daarom kan
Afrikaans nou maar by die SAUK afgeskaf word.

“Die instandhouding van ons taal is belangrik in
die voortbestaan van ons volk. Afrikaans is die hart-
klop van ons volksbestaan.

“Daar is gelukkig ander radiostasies wat reeds meer
vir die taal doen as wat die SAUK gedoen het. Ons
vertrou dat hulle met sukses sal voortgaan om ons
taal suiwer te hou en dat hulle met trots Afrikaans
sal bevorder”, sê mnr Van der Schyff. 

Politi
eke 

Oorsig

Geen berou by 
FW de Klerk

Tydens ‘n webinaar van die Afrikanerbond het mnr
FW de Klerk gesê “hy sou al die groot besluite van
destyds weer neem”.

Daar is geen berou en geen skaamte by mnr De
Klerk oor die toestand waarin hy Suid-Afrika en al
sy inwoners gedompel het nie. Nie net is die Blan-
kes van hulle politieke mag gestroop en bywoners
in hulle vaderland gemaak nie, maar ook die Nie-
blankes het in armoede en werkloosheid verval.

Op ‘n vraag waarom hy daardie besluite geneem
het, het mnr De Klerk ontken dat dit onder druk ge-
doen was. Hy het gesê dit was die gevolg van die
gewetenskrisis waardeur die NP en die kerke in die
land gegaan het.

Mnr De Klerk het gesê dat as hulle nie die on-
derhandelings gevoer en die mag aan die ANC
oorgedra het nie, “sou Suid-Afrika in ‘n groot, reuse-
krisis verval het. Die bloed sou in die strate gevloei
het”. Hy het gesê: “Al die groot besluite wat ek ge-
neem het, sou ek weer neem met al die kennis wat
ek vandag het”.

“Ek weet nie van watter kennis mnr De Klerk
praat nie, maar die kennis wat ek het, is dat Suid-
Afrika op sy knieë is na die oorgawe”, sê die hoof-
sekretaris van die HNP, mnr Louis van der Schyff.

“Die land is ekonomies bankrot. Werkloosheid
groei by die dag; die staat se mediese versorging
laat enorme vrae ontstaan; staats- en semi-staats-
ondernemings het in duie gestort; volkereverhou-
dings versleg deurlopend; terrorisme teen die Wit-
man vererger; plaasmoorde neem toe en niks word
van regeringskant gedoen om dit te bekamp nie.
Die bloed vloei op ons plase, in ons stede en in
ons dorpe. In kort: daar is niks goeds in die land
oor nie. En mnr De Klerk sê sy gewete het hom
gedwing om die oorgawe te voltrek. Hy sal dit weer
doen, want sy gewete spreek hom nie aan oor die
toestand wat uit die oorgawe aan die ANC gevolg
het nie”.

Mnr De Klerk het ook tydens die webinaar gesê
die ontbinding van die NP in April 2005 is toe te
skryf aan swak leierskap wat hom opgevolg het. 

“Die geskiedenis het reeds geoordeel”, sê mnr Van
der Schyff. Die ontbinding van die eens magtige
NP en die ineenstorting van Suid-Afrika is aan die
swak leierskap toe te skryf wat dr HF Verwoerd na
sy moord op 6 September 1966 opgevolg het”. 
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kollegas gewek is, het op niks uitgeloop nie. Dit het
die internasionale wêreld teleurgestel en verder die
harnas teen Suid-Afrika ingejaag.

Botha se redevoering — later bekend as die Rubicon-
toespraak — is deur wêreldwye verbolgenheid (gram-
skap) gevolg. Die reeds groot uitvloei van kapitaal uit
Suid-Afrika het geweldig toegeneem. Net tussen 1985
en 1989 het R27 000 000 000 uit die land gevloei.
Die waarde van die Rand het getuimel en as gevolg
daarvan het die reeds hoë inflasiekoers tot meer as
20% gestyg. Die prima uitleenkoers het ŉ hoogte-
punt van  sowat 25% bereik. Die reusagtige bedrae
wat op die nieblanke gemeenskappe spandeer is
(terwyl hulle self minimale belasting betaal het), het
geweldige tekorte op die lopende rekening veroor-
saak. Dié tekorte moes uit buitelandse lenings be-
taal word. Met die ekonomie in so ŉ benarde toe-
stand kon die land egter kwalik meer sy buitelandse
skuld betaal, en die bronne van befondsing was vin-
nig besig om op te droog. 

Kort na die Rubicon-toespraak het Amerikaanse en
ander sleutel internasionale banke geweier om hulle
skuldbriewe te hernu en het hulle alle verdere lenings
aan Suid-Afrika gestaak. Suid-Afrika het daarop ŉ
skuldstilstand verklaar: die regering het ŉ moratorium
op die terugbetaling van ŉ groot gedeelte van buite-
landse skuld geplaas. Die terugbetaling van sowat
10 miljard VSA dollar aan buitelandse krediteure is
gevries en volgende op hierdie chaos het die waar-
de van die Rand verder op die buitelandse valuta-
mark ineengestort (Sadie: 45; The Multinational
Monitor, September 1988; Nattrass et. al.: 18; Davis,
D.M. et. al.: 17-28; Business Tech, 15 January 2016).

Die onderhawige krisis het grootliks gespruit uit ŉ
belaglike siklus van ŉ blanke regering wat homself
bankrot spandeer en leen tot voordeel van Nieblan-
kes, en vir wie dit dan deur die buitelandse krediteure
onmoontlik gemaak word om die lenings terug te be-
taal omdat die Nieblankes kwansuis so “swak” be-
handel word. 

Meer sanksies en disinvestering het gevolg. Geduren-
de 1986 het die Amerikaanse Kongres wetgewing
bekend as die CCCA aanvaar wat private handel
tussen die twee lande ernstig gekniehalter het. Dit
het vir Suid-Afrika verliese van sowat ses miljard 

(Vervolg op bladsy 7)

Uit: Kruger, Paul: Settlement of the Boer-Afrikaner
People’s claim to territorial self-determination:
Inviting international intervention. (Verkrygbaar by
Chantal Kruger, VVK-kantoor, tel. 079 740 7214). 

APARTHEID, 1948-1994 (21)

Die 1980’s: Terugslag van die Rubicon en
uiterste druk

In die tussentyd het die internasionale ekonomie-
se sanksies, boikotte en uitsluitingskampanje teen
die land soveel momentum gekry dat dit niks an-
ders as sosio-ekonomiese oorlogvoering genoem
kon word nie. Suid-Afrika kon met slegs 23 ander
lande in die internasionale gemeenskap amptelike
diplomatieke bande behou — ŉ skamele 13% van
sy voormalige diplomatieke vriende — terwyl die
ANC oral in die wêreld sigbare teenwoordigheid
geniet het. Vier state, naamlik die USSR, Oos-Duits-
land, Kenia en Indië het selfs “diplomatieke status”
aan die ANC verleen. Teen die einde van die 1980’s
het ten minste 100 lande amptelik handel met Suid-
Afrika beperk en tot 90% van die land se uitvoere was
daardeur belemmer (Strategic Review for Southern
Africa, November 1989: 49). Die land moes toe-
nemend op buitelandse lenings steun om aan die
gang te bly, en teen die tweede helfte van die tag-
tigerjare het buitelandse skuld ongeveer 24 miljard
VSA dollar bedra. 

Onmiddelllik ná die instelling van die Drie-kamer
parlementêre stelsel, het stakings, oproere en on-
rus in die swart gemeenskap uitgebreek. Dié stel-
sel is met reg deur die ANC vertolk as ŉ desperate
maatreël van ŉ regering wat teen die toue was. Die
geweldige druk op die regering en gerugte van “be-
langrike aankondigings” wat sou kom, in omloop,
het mense laat glo dat pres. PW Botha op ŉ provin-
siale Nasionale Partykongres in Augustus 1985
besliste toegewings met betrekking tot die swart
politieke situasie sou maak. Aan die einde van sy
toespraak het Botha gesê; “Ek glo dat ons vandag
die Rubicon oorsteek. Daar kan nie teruggedraai
word nie”. Hierdie woorde was egter in skrille kon-
tras met die res van sy toespraak waarin hy beves-
tig het dat die regering nie deur rewolusionêre op-
trede tot verandering gedwing sou word nie. “Moet
ons nie te ver druk nie”, het hy die wêreld gewaarsku
(Prinsloo: 341-349). Die verwagtinge van verande-
ring wat deur sommige van Botha se eie kabinets-
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Apartheid

(Van bladsy 6)

VSA dollar meegebring. Teen die laat 1980’s het
sanksies ŉ geskatte een miljoen Swartes in Suid-
Afrika werkloos gelaat, en omdat die omliggende
swart state se ekonomieë so afhanklik van Suid-
Afrika sŉ was, het ŉ verdere anderhalf miljoen werks-
geleenthede ook in dié lande verlore gegaan. Dit is
nogal ironies dat, terwyl die VSA sy ekonomiese veld-

tog teen Suid-Afrika tot hierdie nuwe hoogtes ge-
voer het, die swart Afrikastate rondom Suid-Afrika (in-
sluitend die kommunistiese diktatorskap in Mosam-
biek), hulle handel met die “rassistiese regime” on-
verpoos voortgesit het (House Republican Study
Committee, February 20, 1990: 6; Norval, M.: 186-
187; Gann & Duignan: 265-266).

In die volgende uitgawe: Die “Struggle” in ANC-styl:
“halssnoere” is nie juwele nie. 

ANC stop nie terreur nie

(Van bladsy 1)

beide doodgeskiet; 11 November: Mark Regal,
doodgeskiet; en 16 November: Hannetjie Kruger
(80), in Upington vermoor.

“Dit is net die moorde; die getal aanvalle en ern-
stige aanrandings was heelwat meer”.

Mnr Breytenbach sê die ontoereikendheid van
ons strafregstelsel om ons hierteen te beskerm,
blyk duidelik daaruit dat verskeie van die aanvalle
uitgevoer word deur misdadigers wat agter tralies
moes gewees het, maar op borg en parool op vrye
voet is.

Hy wys daarop dat in die vroeg sestigerjare die
regering besef het dat die gewone reëls vir die ver-
volging van die Kommuniste wat die staat omver
wou werp, nie geskik was om so ŉ aanslag die
hoof te bied nie. Daarom is spesiale maatreëls ge-
tref in die vorm van wetgewing wat toegelaat het 
dat verdagtes vir 90 dae sonder verhoor aange-

hou kon word terwyl hulle dade ondersoek is. 
“Ons probleem vandag is dat die regering nie

regtig die terreur wil hokslaan nie, want dit is so
ondersteunend van die ANC se haat teen die
Blankes. Geen wonder dat daar ŉ sterk vermoede
is dat hoewel daar onder druk nou en dan
afkeurende geluide in die openbaar gemaak word,
die boodskap in private gesprekke deurgegee
word: ‘gaan voort, sorg net dat julle nie gevang
word nie’. 

“Die terroriste-aanslae teen die Witman is niks
anders as ‘n eensydige oorlog nie. Die regime is
duidelik nie van plan of in staat is om dit stop te sit
nie. In sulke omstandighede laat dit die burgery
met geen ander keuse as om self (onwettig?) hulle
lewens en eiendom te beskerm nie, sê mnr
Breytenbach.

‘n Beroep word op die publiek gedoen om die
plaaswagte te ondersteun, al is dit net met ge-
noegsame finansiële steun. TLU SA doen reeds
goeie werk in hierdie verband waar die publiek
uitgenooi word om ‘n vriend van TLU SA te word. 

Herstigte Nasionale Party
51ste Jaarkongres

Saterdag, 28 November 2020
om 09:00

Gemeenskapsaal, Kleinfontein

Geen besoekers nie.
Slegs HNP-lede!
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Die volgende word 
aangebied in een koop:   

1. STAATSCOURANT   ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK (drie dele).
5 Januari 1887 – 29 Junij 1887     (Nrs 311 – 337).
6 Julij 1887 – 28 December 1887 (Nrs 338 – 360).
1 Juli 1896 – 30 December 1896 (Nrs 842 – 871).

2. Gemaak in die Boere Krygsgevangekamp op Ceylon:
Snuifdosie met inskripsie:   Boerenkamp Ceylon 1901
Beker gemaak uit waterbokhoring met inskripsie: Boer Kamp Ceylon 1901
Plus enkele briewe uit daardie kamp.

3. Silwer sakmes met beelde van Kruger en De Wet aan die een kant, 
aan die ander kant is wapens van Transvaal en Vrystaat.

Aantal betrokke boeke, waaronder:
NOTULE VAN DIE VOLKSRAAD VAN DIE ORANJE-VRYSTAAT 
(VOLLEDIG MET ALLE BYLAE DAARBY) 1858    575 bladsye

TE KOOP

R 8 000, o.n.a.

W. de Boer, Pr.Eng.
Haarhoff Wesstraat 580, Gezina, Pretoria 0084

Stuur e-pos na deboer@mega.co.za of
SMS na +27(0)83 306-2714

“Sy doodkry was (nog steeds) nie”
Die politieke geskiedenis in Suid-Afrika na die moord op dr Verwoerd

NOU OP VIDEO
Bekendstelling
28 November

Plaas u bestelling NOU
Dit word in ‘n DVD-formaat (vir speel op ‘n DVD-masjien), sowel as op ‘n geheuestokkie (bruikbaar op ‘n rekenaar)

beskikbaar gestel. Bestellings kan reeds geplaas word. Sê asseblief in u bestelling watter formaat u verkies.
Spesiale Aanbod (tot 30 November): R750 vir die volledige stel van 8 DVD’s (netjies verpak) of geheuestokkie.

Bestel by info@hnp.org.za. 

Die Afrikaner

admin@hnp.org.za Tel.:  079 752 4898 

Redakteur: LJ van der Schyff   info@hnp.org.za

Uitleg en tegniese versorging: Juanita Powroznik

Medewerkers: Mnr Andries Breytenbach
Mnr Meinhard Peters
Mnr Henk van de Graaf
Mnr Hermanus van der Schyff
Mnr Rudolf Buitendach
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Lees Romeine 5:12-21: “...soos die sonde deur die
dood heerskappy gevoer het, (kan) die genade
deur die vryspraak ook heerskappy voer en tot die
ewige lewe lei deur Jesus Christus ons Here”.

Jesus Christus is op Golgota gekruisig. Hy het die
sondelas vir alle mense gedra. Deur sy dood
(kruisiging) het Christus ons sonde op Hom ge-
neem sodat ons deur God se genade vergewe kan
word en, omdat ons glo, die ewige lewe kan hê.

Golgota is ‘n hoër liggende plek buite Jerusalem
sodat die omstanders die kruise en die gekruisig-
des op die hoër plek kon sien. Daar word algemeen
gepraat van Gogola as ‘n heuwel buite Jerusalem.
Dié heuweltjie lyk na ‘n kopbeen met hol oogkaste
en mond. Die naam Golgota beteken kopbeen of
skedel.

Jesus is buite Jerusalem gekruisig, maar tog naby
die stad sodat mense dit kon sien. Langs die plek
van kruisiging was ook ‘n pad waar baie mense
verby geloop het. Hulle kon dus alles sien wat op
Golgota gebeur. Dit was dus ‘n openbare plek.
Vriend en vyand kon daar saamdrom om na die
verskriklike gebeure te kyk.

Uit oorlewering word ook vertel dat die naam Kop-
been aan dié plek gegee is omdat Adam se kop-
been daar begrawe is. Paulus tref nou in Romeine
5 ‘n vergelyking tussen die eerste Adam (van die
Paradys) en die tweede Adam (Jesus Christus).
Hoe onwaarskynlik dit ookal mag wees dat Adam
se kopbeen daar begrawe is, is dit wel waar dat die
tweede Adam, Jesus Christus, op hierdie plek
gesterf het om te herstel wat die eerste Adam ver-
brou het.

Paulus se vergelyking gaan oor die sonde van die
eerste Adam wat die dood van baie veroorsaak
het. Maar die tweede Adam, Jesus Christus, het
deur sy kruisdood die sonde van alle gelowiges op
Hom geneem. In sy liefde het die gelowige mense
‘n wonderlike geskenk ontvang ― die vergifnis van
sonde.

Almal wat hierdie geskenk aanvaar wat God uit
liefde gee, sal die ewige lewe hê.

Op Golgota is ‘n drank van wyn en gal en mirre aan
die gekruisigde gegee as ‘n verdowingsmiddel. Al-

hoewel Jesus uitgeput was van die geseling en die
dra van die swaar houtkruis, en ontsettend dors
was, het Jesus hierdie middel van die hand gewys.

Jesus het dit geweier omdat hy by sy volle bewus-
syn die hel en smarte moes verduur en so die volle
losprys vir ons sondes betaal het. Ook hierdie op-
trede, om die beker weg te stoot, was ‘n liefdes-
daad. So lief het Hy ons gehad dat Hy enduit die
volle straf vir ons sondes nie net gedra het nie,
maar ook gevoel het. Slegs so kon Hy die straf wat
vir ons vrede bring, op Hom neem.

In Getsemane het Jesus gebid: “Vader, as U wil,
neem tog hierdie lydensbeker van my af weg”. Dat
Hy bereid was om tog hierdie lydensbeker tot die
laaste druppel te drink, word bewys deur sy eerste
daad op Golgota toe Hy die verdowingsbeker doel-
bewus weggestoot het. Vir Hom nie die verdowings-
beker nie, maar die vol geskinkte lydensbeker. Hy
het ons tot die uiterste toe liefgehad.

Woord en wêreld

Op Golgota

Alles, alles is genade, onverdiende guns
alleen.
God kom red ons van die sonde deur die liefde
van sy Seun.
In sy raadsplan lank tevore, is ons uitverkies in
Hom.
Deur geloof in Jesus Christus is ons nou sy
eiendom.

God wat ryk is in genade, reik na ons sy
vaderhand.
Jesus wys ons wat is liefde ― liefde ver bo
ons verstand.
Jesus kom en gee sy lewe; laat ons God se
liefde sien.
Hierdie redding is genade wat ons nooit ooit
kan verdien.

Hierdie redding is ‘n gawe waarop niemand
sou kon roem.
Bedelaars en sondeslawe kan hulself u
kinders noem.
Ek wil met my hele wese nou my lewe aan U wy.
Alles, alles is genade, onverdiende guns aan my.
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In een van die brosjures (Julie 1973) van die Chris-
telike Kultuuraksie (die CKA) skryf prof AD Pont
oor die boodskap van Geloftedag. Hierdie baie in-
teressante artikel word oor 22 A5 bladsye aangebied. 

Een van die dae is dit weer Geloftedag. Landwyd
word tans voorbereidings getref om op gepaste en
tradisionele maniere dié belangrike feesdag in ons
volkslewe te herdenk.

Prof Pont haal aan uit Geloftefeestoesprake van
pres. Paul Kruger in 1891 en 1896, die belofte by
Paardekraal in 1880 en verskeie Geloftefeestoe-
sprake na 1900.

Weens min ruimte publiseer ons slegs enkele uit-
treksels uit prof Pont se artikel.

Geloftedag, 16 Desember, wat vroeër bekend ge-
staan het as Dingaansdag, is onlosmaaklik verbind
aan die groot oorwinning wat genl Andries Pretorius
en sy Voortrekkerkommando oor die room van die
Zoeloeleërs van Dingaan op 16 Desember 1838 be-
haal het. 

Hierdie oorwinning is egter meer as net nog ‘n roem-
ryke veldslag wat die Afrikaner gewen het. Die an-
dersheid van hierdie veldslag lê in die feit dat dit
voorafgegaan is deur ‘n gelofte wat die Voortrekkers
afgelê het. Daarom is die betekenis van dié oorwin-
ning deur die Afrikaner nog altyd uitgelê in die lig
van die gelofte.

Geloftedag het een van die primêre fondament-
stene geword waarop die Afrikanervolk sy geskie-
denis en sy volkwees bou. Die gelofte van 1838
het ‘n baie belangrike, ja selfs ‘n beslissende by-
drae gelewer om die Afrikanervolk in ‘n bepaalde
vorm te giet en hom op ‘n bepaalde koers te hou.

Daarom is dit belangrik om vas te stel hoe die
Afrikaner Geloftedag deur die tyd heen gevier het.
In baie opsigte kan gesê word dat die Voortrekker-
gelofte van 1838 ‘n beginpunt was van ‘n bewuste
uitlewing van die Afrikaner se Christelik-nasionale
lewens- en wêreldbeskouing.

In 1891 het pres Paul Kruger in sy toespraak die
oorwinning van 1838 baie duidelik as ‘n Godsdaad
gesien. Hy het by Paardekraal onder andere gesê:
“...sodat u weet wat God gedoen het om ons te ver-
los en ons kan vashou aan die gedagte dat Hy sy

Die boodskap van
Geloftedag

volk verlos het met sy almagtige hand, opdat ons ge-
trou mag wees aan ons gelofte om Hom te dien en
ander daartoe op te wek”.

Die verknegting van ons volk onder imperiale Enge-
land het na 1877 weerstand van die Transvaalse
burgers opgewek. Onder die leiding van die Drie-
manskap, Paul Kruger, MW Pretorius en Piet Jou-
bert, is die volk weer gemonster. Die opvallende was
dat die verwarde, onsekere en koerslose Transvaal-
se volk van 1877 deur sterk volksgebonde leierskap
omvorm is tot ‘n vasberade, beginselvaste en doel-
gerigte volk. Dit is steeds in meeste gevalle so. Dit
behoort ook vandag so te wees. Swak leiding en
koerslose leiers skep ‘n gees van onsekerheid en
tamheid. Sterk leiding en beginselvaste leiers gee
aan ‘n volk koersvastheid, sekerheid en entoesiasme.

In 1880 is ‘n volksvergadering vanaf 10 Desember
by Paardekraal gehou. Die gelofte van 1838 is her-
nuwe en dit is uitgebrei deur ‘n belofte wat groot
betekenis het in ons volk se geskiedenis. Dié belofte
is verstaan as die beliggaming van die onverwoes-
bare vryheidsdrang van die volk wat die verpligting
oplê om die stryd te voer teen vreemde oorheersing,
of dit nou fisiese of geestelike oorheersing was en is.

Die Republiek wat na die oorlog van 1880-1881
herrys het, was ‘n republiek wat die Christelik-na-
sionale strewe van die Afrikaner beliggaam het en
gerus het op die inhoud van die 1838-gelofte en
die 1880-belofte. Dit het gerus op die beginsel van
geen vreemde oorheersing nie.

(Vervolg op bladsy 11)

Die voorblad van die CKA-brosjure in Julie 1973
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(Van bladsy 10) 

Op Geloftedag 1900 het genl Paul Roux in ‘n krygs-
gevangenekamp in Ceylon gesê: “En waarvoor heb-
ben de Voortrekkers de Kaapkolonie verlaten? Voor
vrijheid. Het onrecht hun aangedaan was hun te veel”.

Op 16 Desember 1904 is pres Paul Kruger in Pre-
toria te ruste gelê. By dié geleentheid het genl
Christiaan de Wet gesê: “Die Afrikaanse volk moet
die verlede nie vergeet nie. Iemand kan geen troue
onderdaan wees as hy die verlede nie voor oë hou
nie. Die Afrikaanse volk word opgebou op sy ge-
skiedenis”.

Genl De Wet het die volk daaraan herinner dat een
van die boustene waarop die voortbestaan van die
Afrikanervolk gebou is, die stryd teen vreemde
oorheersing is.

In 1910 het oud-president MT Steyn op Balfour die
Geloftefees toegespreek: “Alleen as die Afrikaner-
volk sy identiteit behou, alleen as die Afrikaner van-
uit sy eie geestelike voedingsbodem leef, kan hy
inderdaad staande bly en die toekoms met seker-
heid en vertroue tegemoet gaan.

Op 16 Desember 1913 is die Nasionale Vroue-
monument in Bloemfontein onthul. Met daardie in-
drukwekkende monument is hulde gebring aan die
vroue en kinders wat in die Britse konsentrasie-
kampe gedurende die Tweede Vryheidsoorlog dood
is. Daar is hulde gebring aan die onvergeetlike
heldemoed van die Afrikanervrou en kind wat ter
wille van die vryheid ondergegaan het. Hulle offer
vir die vryheid van ons volk sal nie vergeet word nie.

Met die hoeksteenlegging van die Voortrekker-
monument op 16 Desember 1938 het die simboliese
ossewatrek die Afrikanervolk weer wakker geskud
en ‘n nuwe insig en begrip van sy geskiedenis, sy
taak en sy roeping in ons vaderland gegee.

Dr HCM Fourie het by die Geloftefees in die Marico-
gebied gesê: “Ons is en moet wees ‘n Christelike
nasie wat in afhanklikheid van sy God lewe en alles
van Hom verwag en alles in sy hande laat nadat
ons alles gedoen het wat Hy van ons verwag”.

Dr Fourie het die drie grondbeginsels soos volg uit-
gespel: Die geloof in God as eerste beginsel; die
beleid van geen gelykstelling as ‘n lewensvoor-
waarde; en die strewe om vry te wees van elke
vorm van vreemde oorheersing as hoogste ideaal.

In 1938 het dr DF Malan by Bloedrivier gesê: “By
die gekreun van die ossewa sien u nou weer hel-
der die sterre wat u voorvaders koers laat hou het
deur Suid-Afrika se donkerste nag. Hul ster van
vryheid blink helderder ook op u pad... Hulle koers

is ook vandag u koers. Hulle pad is u pad, en hulle
taak om Suid-Afrika Witmansland te maak, is in
tiendubbele mate ook u taak”.

Met die inwyding van die Voortrekkermonument in
1949 het dr Malan (toe Eerste Minister) gesê: “Hier-
die monument staan hier vir die Voortrekkers se
nagedagtenis en huldiging. Maar dit staan hier
langs die Pad van Suid-Afrika ook vir u en u nageslag.
Dit is u Quo Vadis-heiligdom... As u dan weggedwaal
het... staan dan stil en draai terug! Terug na u volk;
terug na u volk se hoogste ideale; terug na die pand
wat ook aan u toevertrou is om te bewaar; terug na
die volksaltaar waarop u u offers moet lê, en as dit
geëis word ook uself as ‘n offerande: terug na die
heiligheid en die onskendbaarheid van die gesins-
lewe; terug na u Christelike wandel; terug na u
Christelike geloof; terug na u kerk; terug na u God!”

In 1958 het dr HF Verwoerd by Bloedrivier gesê:
“Miskien is dit die doel met ons dat ons hier aan
die suidpunt geplant is, binne-in die plek van krisis,
om vanuit hierdie weerstandgroep weer die oor-
winning te laat uitbou waardeur alles wat opgebou
is sedert die dae van Christus, sal staande bly tot
heil van die ganse mensdom. Mag u krag hê, volk
van Suid-Afrika, om die doel te dien waarvoor u
hier gestel is”.

Dr Verwoerd het ook gesê: “Geloftedag is die hart-
klop van die Afrikanervolk. Dit is ‘n koersbepaler
vir die Afrikanervolk, want, as dit goed is, herleef
die geskiedenis op Geloftedag en besin die Afrika-
ner oor die hede, die verlede en die toekoms. Dan
is die grondliggende oorwegings wat hierdie besin-
ning bepaal, die volgende: Dat die Afrikanervolk
slegs ‘n toekoms het as hy trou bly aan sy Chris-
telike geloof en roeping; dat die Afrikanervolk ge-
roepe is om hier in Afrika te staan as ‘n bolwerk
van die Witman en sy beskawing...; Dat die Afri-
kanervolk as ‘n volwaardige volk met sy eie taal,
kultuur en identiteit bereid sal moet wees om voort-
durend stryd te voer om sy vryheid en onafhanklik-
heid op geestelike, maatskaplike, ekonomiese en
staatkundige vlak te behou en te verwerf; Dat dit
die taak van die Afrikanervolk is om koersvas en
beginselvas, vanuit sy Christelik-nasionale lewens-
en wêreldbeskouing te bou aan sy toekoms en om
sy toekoms self te bepaal en te beheers”.

Geloftedag is die dag waarop die Afrikanervolk weer
daaraan herinner word dat hy een allesomvattende
taak in Afrika het. As Christengelowige en as Blanke
word die Afrikaner geroep om trou te bly aan die
Gelofte “dat wij het aan onze kinderen zullen zeg-
gen dat zij met ons er in moeten delen, tot gedach-
tenis ook voor onze opkomende geslachten”.
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Geloftefeeste
16 Desember 2020

Kloof Geloftefees

Plek: AP Kerk Wonderboom, Hesteapark
H/v Daan de Wet Nelrylaan en Sewende Laan (Seventh Ave)

Geloftediens (09:00) Mnr Dawid Nel (APK Teologiese student)

Verversings: (09:45)

Gelofterede: (10:15) Mnr Andries Breytenbach (Leier van die HNP en
Voorsitter van die Boere-Afrikanervolksraad

Kontakpersoon: Mnr Fritz van Graan, Tel: 082 854 2643 

Driedoornhoek Geloftefees
by Legkraal Plaasgemeenskap Dendron, Pietersburg en Duiwelskloof is 'n driehoek daarom.

Koordinate: S 23'25.591 E 029'30.652

15 Desember 16h00 Speletjies en braaivleis (braaipakkies) bykosse word voorsien
16 Des 09h00 Vlaghysing
Prediker: Ds Petrus Kriel (Levubu)
Spreker: Mnr Gert Ehlers (voormalige SA Loundbou-unie President)

Bring vleisgereg en slaai vir saam eet    ±  12h00
Navrae: Fanie Grobbelaar 083 229 8329

Suikerbosrand

Saterdag, 12 Desember (12:00) Laertrek. Kom kamp saam.
Eie stoele, eetgerei en vleis.

Woensdag, 16 Desember (10:15) Perdekommando
Knal van die kanon

Spreker: Prof Koos Malan
Geloftediens: Ds Pierre Brits (Geloofsbond van Geref. Gemeentes)

Navrae: Jakkie Jordaan, Tel 083 941 0286
Lemont Kriel, Tel 084 511 4759

Clocolan
Clocolan Skougronde Geloftesaal

16 Desember vanaf 08:15

Prediker: Hervormde Kerk
Spreker: Mnr Pieter Aucamp
Kontak: Mnr Carl du Randt 083 338 5654 

Vivienne Venter 082 828 9874

Gratis middagete. Bring slegs eie eetgerei en drinkgoed.


