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“Hoop, wat is hoop?” Só begin Jo Black sy lied “Bring die hoop 
weer terug”. Hy vra ook wat dit beteken om met hoop te leef, of 
om hoop terug te bring in ons lewens. 

In 1 Petrus 3:15 en 16 sien ons iets van hoop en hoe Petrus dit 
gesien het. Die teks sê die volgende: “    In julle harte moet daar 
net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd 
gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n 
verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.   Maar doen dit 
met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle 
gewete skoon bly, sodat dié wat julle oor julle goeie 
lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat 
hulle kwaad van julle gepraat het.” Dié hoop is sigbaar in ons 
as kinders van God, want ons leef met die hoop wat van God 
kom en nie uit wat ons besit nie. 

eNuus    Oktober 2019

John Matthews

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.

in partnership with

Ons omstandighede is nie veronderstel om ons gevoel van hoop 
te bepaal nie.

Die hoop in ons is nie “op iets” nie, maar “in iemand”, en daardie 
iemand is Jesus Christus, wat sy geheimenis aan ons kom 
bekend maak het. (“En dít is die geheimenis: deur die 
verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met 
Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met 
ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van 
Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God 
belowe het.” Ef. 3:6) Hy het vir ons kom sê ons almal het toegang 
tot ’n verhouding met die Skepper God. 

Kom ons vertel vir mense van die hoop wat daar is in ons Here 
Jesus Christus, en mag dit deur ons lewenswandel weerspieël 
word.
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Winklespruit-tienerseekamp - KwaZulu-Natal
Pieter Snyman

Hierdie baie spesiale tienerseekamp is vanjaar vir die 71   keer 
deur die VCSV-Noordelike Gebied aangebied. 

Ons het die 2019-kamp begin reël in die wete dat dit al hoe duurder 
raak en dat al meer kerkgroepe dié tydgleuf gebruik om hul eie 
gemeente- of kerklike kampe te hou. Ons het dus asem opgehou 
wat getalle betref, maar weer eens totaal onnodig! Die Vader het 
ons verras met 330 kampers (leiers en leerders) – individue met 
wie Hy ‘n spesiale afspraak gehad het. 

Leerders van twee-en-dertig skole het hierdie jaar dié spesiale 
kampervaring met ons gedeel. Die kamp is weer deur Janine 
Snyman georganiseer. Johan en Michélle van Vuren was ons 
geestelike leiers, en Shaun Freimond het soos tydens talle vorige 

jare die band koördineer. 

Die kamp is gekenmerk deur gesalfde boodskappe, diep 
lofprysing-en-aanbiddingsessies, asook tieners wat ander 
vergewe het, bevry is van verslawing en gevoelens van 
minderwaardigheid, en wat hul verhoudings met hul ouers herstel 
het. Ons is dankbaar vir die talle jongmense wat hulle opnuut 
oorgegee en toegewy het aan die Here Jesus Christus. 

Die kamp is opgevolg met kontaksessies tussen leerders en 
kleingroepleiers. WhatsApp-groepe maak hierdie nasorg gelukkig 
ook heelwat makliker. 

Ons het reeds begin met reëlings vir die 2020-kamp en vertrou die 
Here vir nog ‘n ongelooflike geleentheid wat voorlê!
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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


