
O u r  Y o u t h .  O u r  F u t u r e
est. 1896

Vier fees!

www.vcsv.co.za / info@vcsv.co.za / 021 887 0212

April is die belangrikste maand op die Christelike kalender – dié 

maand waarin ons vier dat Jesus uit die dood opgestaan het. 

Ons gryp die geleentheid aan om Kersfees te vier, maar gebruik 

dikwels Paasnaweek as ’n lekker langnaweek en wegbreek, 

terwyl die leë graf ons eintlik kinderlik opgewonde behoort te 

maak. As dit nie was vir dáárdie Sondag se gebeure nie, sou 

ons nooit die vryheid in Christus kon hê wat ons nou het nie. 

Ons sou nog gekyk het na ons verhouding met God as iets wat 

ons moet “verdien” en “genade” sou nie ’n groot rol in ons 

lewens gespeel het nie.  

Jesus se leë graf is waar die oorwinning plaasgevind het, waar 

die offer finaal namens ons gebring is. Uit genade is ons gered 

deur geloof in Jesus Christus, dít leer Paulus ons in Efesiërs 

2:8. Paulus sê ook dat ons nie vrygespreek kan word deur die 

wet van Moses te onderhou nie (Romeine 3:19-20). 

Paassondag herinner ons aan die ewige lewe wat vir ons 

verwerf is deur die leë graf en die onverdiende genade wat ons 

ontvang het. 

in partnership with

eNuus - April 2019

John Matthews

is here

Elke dag is ’n wonderlike geleentheid om vir ander te vertel van 

die verlossingswerk wat Jesus Christus vir ons gedoen het. As 

kinders van God het ons ’n verantwoordelikheid om hierdie 

verhaal in dankbaarheid aan ander te verkondig en mekaar as 

medegelowiges te ondersteun en te bemoedig in tye van 

skynbare hopeloosheid. Ons Verlosser het gekom vir almal, om 

hoop te bring in ’n hopelose wêreld. Waar die media en sosiale 

media ons toegooi met ’n wêreldbeskouing sonder hoop, bring 

Jesus hoop en ’n toekoms.

 

Kom ons leef soos kinders van God uit genade en 

dankbaarheid. Ons land het nodig om te hoor wie ware hoop 

bring en in wie hierdie hoop geleë is. Jesus Christus het uit die 

dood opgestaan vir ons almal. Ons wat glo, het dit aanvaar. Ons 

verantwoordelikheid is om nou só te leef dat ander dit sien en 

ook deur die Gees van God oortuig kan word.

Kom ons vier soos die vroeë kerk élke Sondag die opstanding 

van die hoop vir die wêreld, Jesus Christus. 

For more info: facebook.com/UCSA.VCSV



Streek van die maand - Vrystaat
Lulu van der Berg - Gebiedshoof

VCSV-aktiwiteite in die Vrystaat is oor die afgelope kwartaal mildelik 
geseën en ons is dankbaar vir talle suksesvolle projekte wat tydens 
‘n vol program aangebied is.

Jeugweke en kampe
Hoogtepunte was ‘n kringleierskamp, ‘n laerskool-avontuurkamp, 
‘n takkamp by Hoërskool Bothaville en hulp met die aanbied van 
speletjies tydens ‘n Laerskool Bloemfontein-takkamp. 

John Matthews, Uitvoerende Hoof van die VCSV, het ons 
studente-eerstejaarskamp bygewoon en die kampgangers 
gemotiveer om betrokke te raak by VCSV-aktiwiteite. 

Ons het ook ‘n Waardes Maak Saak-kamp vir Graad 8-leerders by 
Oranje Meisieskool aangebied en was verder deel van die span wat 
die #Imagine suksesvol bedryf het.  

Jeugweke het bestaan uit klaslesse, sowel as om die kringleiers en 
onderwysers by verskeie skole in die Vrystaat te ondersteun. Ons 
het ook pousetye en tydens personeelkameropeninge 
motiveringsaktiwiteite aangebied. 

Ons beplan tans ons hoërskool-avontuurkamp, kringleierskampe, 
‘n Graad 7-skoolverwisselingskamp en ander jeugweke, 
skoolbesoeke en uitreike. 

Bedieningsaksies
Ons het in die middae uitgereik met bedieningsaksies by verskeie 
hospitale, ouetehuise en polisiestasies. Ons het selfs pannekoek 
en koeke gebak en uitgedeel en by hierdie instansies hande gevat 
met die personeel, waar ons vir mekaar, die pasiënte en die senior 
burgers gebid het. Verder het ons kinders uitgedaag om in die 
gemeenskap 'n verskil te maak. Hulle moes sekere take uitvoer, 
soos om vir iemand te bid, vullis op te tel, iemand se 
kruidenierspakkies te dra, en vele meer. 

Internskap
Ons internskapprogram vir 2019 verloop vlot en Esmari Viljoen van 
Bloemfontein bedien tans skole en help die Vrystaat-span waar 
nodig. 

Nuwe takke
Nuwe VCSV-takke gestig en skole wat by die VCSV-familie 
bygevoeg is, is soos volg: Gekombineerde Skool Christiana, 
Hoërskool Martie du Plessis, Gekombineerde Skool Boshoff en 
Onze Rust Primêre Skool. Ons bid dat lewens hierdeur verander 
sal word en dat kinders Jesus sal leer ken en onvoorwaardelik sal 
liefhê.

Ons kon met dankbaarheid aan elke onderwysers wat ledegelde 
betaal het 'n gratis boek van die VCSV oorhandig om daardeur ook 
húlle verhouding met God te versterk.  

Ek glo met my hele hart dat 'n groot rede waarom dit in die Vrystaat 
met die VCSV goed gaan, is omdat verhoudings met skole vir ons 
so belangrik is. Een van die maniere hoe ons hierdie verhoudings 
vanjaar verder wil versterk, is om nog meer moeite met ons 
onderwysers te doen. Om dit moontlik te maak, is ons baie 
dankbaar vir nuwe vennootskappe, soos met Gerjo Ben van der 
Merwe van Kruispad247, ‘n internetbediening. 

 

Ter afsluiting
Ons is dankbaar vir ons mooi 
terrein (Retiefkamp) wat ook 
gebruik word in God se 
Koninkryk. Verder is ons baie 
dankbaar vir elke personeellid 
in die Vrystaat wat hard werk 
sodat ons God se Koninkryk 
kan uitbou en 'n verskil kan 
maak!  

Ons sien uit na die res van die 
jaar en dit wat God in ons en 
deur ons wil doen.

‘n Nuwe VCSV-tak is by Laerskool Onze Rust gestig! Tydens die
oorhandiging van die lidmaatskapsertifikaat is, van links, Vida

Pretorius (VCSV), Marius O'Neill (skoolhoof), Edelweiss
Gildenhuys (VCSV-onderwyseres), Lulu van der Berg (VCSV)

en Esmari Viljoen (VCSV). 

Onderwysers van Laerskool Bloemfontein het elkeen ‘n kosbare
boek van die VCSV ontvang. Van links is Annatjie de Beer, Andri

Basson, Lee-Ann Jardim en Gerdus Marx.

Die laerskool-avontuurkamp het vir talle kreatiewe
oomblikke gesorg! 



Groot-Brakrivier

Ligging Fasiliteite

Tariewe
Kontak

Jan Richter 
E-pos: j.richter@axxess.co.za

Tel: 044 879 0699 of 072 231 7859

R
R

VCSV-kampsentrum van die maand

Die VCSV-kampsentrum by Groot-Brakrivier is in ‘n 

omgewing geleë wat bekend is vir sy aangename 

klimaat en buitengewone natuurskoon. 

Kampgangers kan uitsien na die rustigheid en ver-

sorgde terrein wat nodig is vir die aanbied van sukses-

volle kampprogramme en, terselfdertyd, die geleentheid 

om die pragtige Suid-Kaap en Klein-Karoo vanaf dié 

sentrum te verken. Die omgewing bied van die beste 

strande in Suid-Afrika en is ‘n hanetree van George, 

Wildernis, Mosselbaai en die fasiliteite wat dié dorpe 

bied. 

Die kampsentrum is sentraal geleë en kan met gemak 

vanaf die Wes-Kaap en Oos-Kaap bereik word. Dit is 

binne bereik van die George-lughawe en naby die 

N2-hoofroete.

Adres:
Suiderkruisstraat, Groot-Brakrivier, Wes-Kaap

GPS-koördinate: S 34 03.272; E 22 

Akkommodasie vir klein tot middelgrootte jeug-, kerk-, 

sport- en ander groepe is beskikbaar. Tot 90 persone 

kan in vyf slaapkamers vir dogters (42 beddens), twee 

slaapsale vir seuns (40 beddens) en drie slaapkamers 

vir agt kampleiers geakkommodeer word. Groepe 

gebruik aparte gemeenskaplike badkamers en voorsien 

hul eie beddegoed, handdoeke en toiletpapier.

Vier selfsorgeenhede (vir gesinne/pare) met eie

kombuise en aparte ingange is ook beskikbaar. 

Beddegoed en gebruik van ‘n gemeenskaplike 

braaiarea is ingesluit. 

Ideale fasiliteite vir funksies (bv. troues) vir tot 150 

mense is ook beskikbaar. 

Akkommodasie vir groepe sluit in:
      ‘n goed toegeruste kombuis

      ‘n sentrale eetsaal (150 stoele en vyf opvoutafels)

      elektrisiteit

      skoon, lopende water

      braaifasiliteite

      ‘n DVD-/videospeler en televisie in die saal    

      (beperkte DStv-toegang)

In die omgewing:
      ‘n veilige swemstrand (800 m vanaf die sentrum)

•  groepe: R110 pppn

•  selfsorgeenhede: R600 per eenheid per nag 
   (R700 per nag tydens die Paasnaweek en die 
   Desember-skoolvakansie)



BainskloofBainskloof
Gauteng

012 504 2072 - hoekie@vcsv.co.za

Die HoekieDie Hoekie

KarmelKarmel

042 293 1159 - jbay@vcsv.co.za

044 879 0699 - j.richter@axxess.co.za

RetiefkampRetiefkamp

 078 019 5358 - retiefkamp@vcsv.co.za

UitsigUitsig

Wellington

Wes-Kaap

WinklespruitWinklespruit

031 916 1748 - amg@gigaweb.co.za027 215 1666 - vcsv@kingsleymail.co.za

Kijk in de PotKijk in de PotWatervalWaterval

021 887 0212 - hayley@vcsv.co.za

Strandfontein

Tulbagh

Bloemfontein

083 992 5799 - info@bigoak.co.za

023 230 0925 - waterval@vcsv.co.za

Franschhoek

021 887 0212 - hayley@vcsv.co.za 

Stellenbosch

Wes-KaapKleinmondKleinmond

021 887 0212 - hayley@vcsv.co.za

Pretoria Noord

KwaZulu-Natal

Wes-KaapGroot-BrakGroot-Brak

Oos-KaapJeffreysbaaiJeffreysbaai

Kampsentrums

Kamp Streek Datum
5 Mei 2019Wes-KaapVCSV Graad 5-6

10 Mei 2019KwaZulu-NatalVCSV-laerskoolkamp


