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“Agter elke suksesvolle man is ’n suksesvoller vrou,” het een
van my vriende eendag vir my gesê.
Vroue het deur die eeue heen ’n massiewe impak op die wêreld
gehad. Hedendaagse vroue sit hierdie tradisie voort. Dit het my
gedagtes laat gaan na vroue in die Bybel: Ester, Maria
Magdalena, Tamar, Naomi en Rut, om net ’n paar te noem. In
’n tyd toe vroueregte nie bestaan het nie, lees ons hoe hierdie
en ander vroue in die Bybel hul wêrelde verander het. Ester,
byvoorbeeld, het as gevolg van haar skoonheid in ’n posisie
beland waar sy haar mense kon red. Elkeen van hierdie vroue
het dit wat hulle tot hul beskikking gehad het gebruik, met
lewensveranderende resultate.
Hierdie vroue het in ‘n tyd geleef waarin alles van mans

afgehang het. Hulle het onder sulke omstandighede gesê: “Hier
is ek; dit is wat ek het om te bied – gebruik my.” Kom ons vra
onsself af: “Wat het ek? Wat kan ek doen? Hoe kan God mý
gebruik?”
Ek en jy is gemaak vir ’n tyd soos hierdie. God soek gewillige
mense, mans en vroue, wat hulle hande sal opsteek en sê: “Hier
is ek, gebruik my.” (Parafrase: Jesaja 6:8)
Kom ons neem ons plek in as volgelinge van Jesus Christus.
Kom ons leef as dissipels, as die draers van hoop in ons huise,
dorpe, streke, lande en wêreld. (Handelinge 1:8)
Kom ons antwoord op hierdie roepstem! Ons kán die
verandering teweegbring waarop ons hoop!

Gracefest 2019
Elke graad 12-leerder beplan vir, en droom daarvan, om aan
die einde van hul skooljaar ‘n slag te kan asemskep. Nóú het
jy die geleentheid om ’n wonderlike – enig in sy soort –
wegbreekvakansie mee te maak!
Wat kan jy verwag?
•
•
•
•
•
•
•

’n private club in ’n bos
aktiwiteite te kies en te keur: van boogskiet tot surfing lesse
kampvure op die strand
sprekers en gesprekke oor interessante onderwerpe
‘n house band vir die regte vibe!
’n DJ om van te droom
verblyf: kampgeriewe, huisies en meer

Jy wil nie hierdie geleentheid misloop nie!
Wees daar!
2-6 Desember 2019, TO Strand Resort, KwaZulu-Natal
Kontak: Hayley – 021 887 0212 of hayley@vcsv.co.za vir
meer besonderhede en besprekings.

www.vcsv.co.za / 021 887 0212

Streek van die maand – Noord-Kaap
Marius Jones – deeltydse streeksorganiseerder

“Prys die Here! Prys God in sy heiligdom, prys Hom hier onder sy magtige hemelgewelf.” (Psalm 150:1)
Hierdie uitgebreide, droë streek stel hoë eise aan die VCSV as
organisasie – afstande tussen dorpe is groot en die streek word
sonder permanente personeellede hanteer. Marius Jones, wat by
die VCSV-hoofkantoor in Stellenbosch gestasioneer is, en sy span,
sien om na die streek. Hulle kry ook hulp van Lulu van der Berg en
haar span uit die Vrystaat, wat skoolbesoeke in Kimberley en
omgewing waarneem.

In Oktober vind die gewilde Kalahari Water-kamp in die
Upington-omgewing plaas, gevolg deur skoolbesoeke in daardie
area. Samesprekings met die Onderwysdepartement
Namakwaland word terselfdertyd beplan.
Die VCSV-Noord-Kaap getuig van dankbaarheid vir positiewe
gesindhede en die welwillendheid wat in die streek bestaan. Prys
die Here!

Die Noord-Kaap steun sterk op vrywilligers en Marius kan nie die lof
van onderwysers en vrywilligers in die streek genoeg besing nie. “Ek
het byvoorbeeld onlangs met Pastoor Burger van Danielskuil gesels.
Hy wou weet hoe hy betrokke kan raak by VCSV in die Noord-Kaap.
Ek het hom vertel van ons skolebediening. Hy is bereid om skole
binne 'n radius van 200 kilometer van sy standplaas te diens! Ons
prys die Here vir hom en talle ander vrywilligers waarsonder ons nie
die streek sou kon bedien nie.” Marius vertel verder van die
wonderlike werk wat Thomas Olivier, ‘n onderwyser, VCSVvrywilliger en area-koördineerder by die mentorskap-organisasie
Kohin, in die Upington-omgewing doen. Hy is verantwoordelik vir vyf
jeugwerkers by skole in die area. ‘n Deel van hul verantwoordelikheid
is om VCSV-takke weer te aktiveer. “Ons is opgewonde oor nuwe
takke wat gestig gaan word. Die nuutste toevoeging is ‘n tak by die
Kleinzee Spesiale Skool.”
Die VCSV se verjaardagviering het baie goed afgeloop by twee skole
– die Noord-Kaap Primêre Skool en die Intermediêre Skool
Neilersdrift – wat koek gebak het vir die geleentheid. Hulle het ook
deelgeneem aan die VCSV-blikkieprojek.
Spanbousessies word in September in die Namakwaland-omgewing
vir onder meer onderwysers, kerke en die Okiep Technikon
aangebied.

Vrolikheid by Noord-Kaap Primêre Skool waar juffrou Valda Visagie se
leerders die VCSV se verjaarsdag met ’n yslike koek – wat hulle self
gebak het – gevier het!

Die Intermediêre Skool Neilersdrift, met juffrou Edna Vries aan die stuur, het net so ’n pragtige koek gebak en ook die VCSV-verjaarsdag gevier. Ons is
trots op skole en onderwysers wat só deelneem aan aktiwiteite!

VCSV-kampsentrum van die maand

Kleinmond
“Word stil in die teenwoordigheid van God waar berg en oseaan bymekaarkom.” Hierdie uitnodiging weerspieël die essensie van
die VCSV-kampsentrum op Kleinmond.
Geleë op ‘n groot standplaas in ‘n stil deel van die dorp, bied hierdie goed toegeruste sentrum uitstekende akkommodasie vir
groepe. Dit het ‘n rustige atmosfeer, wat ideaal is vir die aanbied van gefokusde groepsprogramme of vir verposings om alleen
stil te word.
Met die Palmietberge as agtergrond en die Kleinmondstrand slegs ‘n kilometer vêr, is die Kleinmond-kampsentrum voorwaar ‘n
veilige hawe en ‘n ruimte waar ‘n mens jouself weer kan vind.
Die kampsentrum is geskik vir jeug-, kerk- en ander groepe en is ook ingerig vir konferensies, troues, verjaarsdae en soortgelyke private funksies.

Ligging
11de Laan 20, Kleinmond
GPS-koördinate: S34 20.168; E19 01.934
Naby
Die gewilde kusdorpe Bettysbaai en Pringlebaai, met
Hermanus en Somerset-Wes binne maklike bereik.

Fasiliteite
• toegeruste kombuis
• moderne eet-/konferensie-/ontspanningsaal
(word apart verhuur)
• konferensiefasiliteite (slegs die saal is beskikbaar)
• beskutte braaiplek
• selfsorgakkommodasie
• elektrisiteit
• selfoonontvangs
• Wi-Fi
• dagbesoeke vir groepe
Akkommodasie
• wooneenhede: 16 (rolstoelvriendelik)
• beddens: 160
Nie beskikbaar nie
• beddegoed, handdoeke, toiletpapier en eetgerei
• spysenieringsdiens op die perseel
• kampprogramme

R

R

Tariewe

• Leerders en volwassenes: R112 pppn (R105 midweek)
• VCSV-takkampe, leierskampe, ens.: R105 pppn
• Spesiale tarief vir VCSV-vakansiekampe, skoolverwisselingskampe en avontuurkampe: R90 ppp
• Kinders van 5 jaar en jonger: Gratis
• Deposito: R2 000
• Minimum aantal persone: 30
• Saal per dag: R1 100
• Dagtarief: R55 pp (09:00–23:00) met ’n minimum van
R1 650 per dag

Kampsentrum
•
•
•
•
•

strandaktiwiteite
swem (in die see en Palmietrivier)
kuslyn- en bergvoetslaan
naby Stony Point Afrika-pikkewynkolonie
voëlkyk

Kontak

Hayley Dreyer
Tel: 021 887 0212
hayley@vcsv.co.za

Kampsentrums
021 887 0212 - hayley@vcsv.co.za

Bainskloof

Wellington

027 215 1666 - vcsv@kingsleymail.co.za

Uitsig

Strandfontein

023 230 0925 - waterval@vcsv.co.za

Waterval

Tulbagh

078 019 5358 - retiefkamp@vcsv.co.za

Retiefkamp

Bloemfontein

083 992 5799 - info@bigoak.co.za

Karmel

Franschhoek

021 887 0212 - hayley@vcsv.co.za

Kijk in de Pot

Stellenbosch

021 887 0212 - hayley@vcsv.co.za

012 504 2072 - hoekie@vcsv.co.za

Die Hoekie
Gauteng

Pretoria-Noord

031 916 1748 - amg@gigaweb.co.za

Winklespruit

KwaZulu-Natal

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

Groot-Brak

Wes-Kaap

042 293 1159 - jbay@vcsv.co.za

Wes-Kaap

Kleinmond

Wes-Kaap

Jeffreysbaai

Oos-Kaap

Kamp

Kampsentrum

Datum(s)

Leierskapkamp

Kleinmond

20-24 September 2019

VCSV Gr. 7-kamp

Kleinmond

24-27 September 2019

