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’n Nodige toer
Vanjaar se toerleier, Herlo Visagie (S09,A10), het aan Stappie gesê
dat die toer van 2009 was broodnodig was om Atlete vir Christus se
visie en missie weer in lyn te kry. “Verlede jaar wás ’n ongelooflike
uitreik en ons kan net op dit bou. Dit is vir my en Irené Howard
(S09,10, vanjaar se leidster)’n groot voorreg om vanjaar se leiers te
wees, maar dit gaan nie oor ons as span se verwagting in terme van
ervaring en wat ons wil hê nie. Dit gaan eerder oor ons verwagting
van God se wil en hoe Hy ons vanjaar wil gebruik.
“Oor die algemeen is almal redelik opgewonde oor 2010. Dit is
Sokkerwêreldbeker en ons beweeg stadig maar seker uit die resessie.
Aan die ander kant van die muntstuk is party ook maar hewig negatief oor onlangse gebeurtenisse in ons land, en ek sal verkeerd wees
om enige een kwalik te neem. Watter verskil kan ons as Atlete vir
Christus maak?

te hou. Dit is daarom vir ons belangrik om oudlede se samewerking te
kry. Atlete “verdwyn” immers nie
indien jy klaar maak op Stellenbosch,
maar bly deel van jou.
Ons is maar net ’n groepie van 23
studente wat die laaste drie weke in
die Junie vakansie ’n verskil gaan
probeer maak in ander se lewe. Ek
dink dit kan net soveel meer effektief
wees indien elkeen, oudlede ingesluit,
hulle bydrae kan maak. Al is dit by
jou huisgesin, werkplek of vriende.
Ons as span van 2010 sal probeer
om ons fyn in te stel op God se
Woord en wil. Ons sien uit na die
toer en die mense met wie ons in aanraking gaan kom.
Dan nog een laaste ding: aHoe!

Voortoeroptrede
Kom wens vanjaar se toergroep seën en
sterkte toe tydens hulle voortoeroptrede
net voordat hulle vir die toer vertrek.
Dit vind vanjaar op Donderdag 24
Junie 2010 om 18:00 plaas by die
Azalea-Ouetehuis op Stellenbosch. Die
ouetehuis is net agter die Moederkerk.

Vanjaar se toerleiers: Herlo Visagie en Irené Howard

“Die feit bly staan dat ons wel ’n verskil maak. Ons ontvang ongelooflike getuienisse uit die gevangenisse via Bybelmedia en ons
tronkbesoeke beteken heel waarskynlik meer as wat ons dink. Ek
dink dat dit belangrik is om ’n gevestigde “Atlete-kultuur” in stand

Die toerpa is Derick Lambrechts
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Kenmekaarkamp 2010
Die jaarlikse kenmekaarkamp
het vanjaar op Die Ark, ’n plaas
buitekant Moorreesburg plaasgevind. 2010 se span bestaan uit
tien oudlede en dertien nuwes.
By die kampeerterrein het Johan Swarts (S05,06,07,08,09)
en Jomari Griessel (S07,08) die
span het met koffie en beskuit
ingewag. Die verrigtinge het
vinnig afgeskop toe ds Derick
Lambrechts (A80,81,T10) toerpa van die jaar, aangesluit het.
Derick is tans predikant op Caledon. Atlete is weer bevoorreg
om ’n oudatleet as toerpa te hê.
Gedurende die dag is die
nuwe lede goed ingelig van wat
dit behels om ’n drawwer, sanggroeplid of PW te wees. Nadat
die portefeuljes uitgedeel is, het
almal hulle besig gehou met die
aktiwiteite wat die kampterrein
gebied het.
Die aand was dit tyd vir
Fabeltjies 1 wat oudergewoonte
tot ná middernag aangehou het.
Almal het op ’n ernstiger noot
meer van hulleself vertel en ook
genoem wat hulle dink dit
beteken om deel van ’n uitreik te
wees. Dit was vir elkeen ’n
definitiewe hoogtepunt op die
kamp.
Sondagoggend was “’n tipiese Atletedag” toe almal vroeg
moes opstaan, die drawwers hulle tekkies moes nader trek vir ’n
vinnige drafsessie en die res van
die span reggestaan het vir die
eerste “tonneltjie” van 2010. Dit
was ongelooflik!
Dit sal verkeerd wees om die
kampervaring as bloot ’n sukses
te beskryf. Dit was eerder die
begin van die reis, ’n reis vir
mekaar, vir dié waarna ons uitreik en vir Jesus Christus.
aHoe!

Vanjaar se toerroete
Datum
Vertrekdorp
Brassiedorp
Optrede
Do 24 Jun Voortoeroptrede
Stellenbosch
25-27 Jun Voortoerkamp
Hartenbos
Ma 28 Jun Hartenbos
Albertinia
Riversdal
Di 29 Jun Riversdal
Ladismith
Wo 30 Jun Ladismith
Calitzdorp
Oudtshoorn
Do 1 Jul
Oudtshoorn
Prince Albert
De Rust
Vr 2 Jul
De Rust
Odendaalsrus
Beaufort-Wes
Sa 3 Jul
Beaufort-Wes
Graaff-Reinet
Ma 5 Jul Graaff-Reinet
Pearston
Somerset-Oos
Di 6 Jul
Somerset-Oos
Cookhouse
Cradock
Wo 7 Jul Cradock
Middelburg
Do 8 Jul
Middelburg
Hanover
De Aar
Vr 9 Jul
De Aar
Britstown
Sa 10 Jul Britstown
Vosburg
Carnavon
Ma 12 Jul Carnavon
Williston
Di 13 Jul Williston
Perdekop
Calvinia
Wo 14 Jul Calvinia
Nieuwoudtville
Vanrhynsdorp
Do 15 Jul Vanrhynsdorp
Lutzville
Strandfontein
Die totale afstand van die toer word op 1 886 km geraam. Dit beteken omtrent
sowat 11,8 km per atleet per dag en 33 optredes vir die sanggroep – dit sluit die
onder meer die besoek aan die tronk op Mosselbaai in.

Die lede van die volk wat die voortoerkamp
op Die Ark bygewoon het.
(Die nuwe lyk so goed omdat die Wraak nog nie plaasgevind het nie – Red)
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Dalk sal ons nie sien nie
Verlede jaar se toerleier, Andries
van der Vyver (A06,08,09,10) sê
Atlete vir Christus 2009 was verreweg die jaar wat vir hom die moeilikste was, maar tegelyk ook die jaar
wat vir hom die meeste as mens beteken het. Hy toer weer vanjaar saam
met die span en kwalifiseer daarmee
waarskynlik vir die eksklusiewe
Klub 50.
Hy sê dat hy ná verlede jaar se
toer ’n sigbare verskil in sy lewe kon
sien. Dis ’n groot verskil om te toer
as ’n nuwe lid of selfs ’n tweede jaar
en dan as leier. Hy sê: “Die verantwoordelikheid wat jy moet aanvaar, slaan jou soos koue water op
jou gesig as jy nog deur die slaap is.
Dit is nie lekker nie, maar die uitwerking wat dit op jou het, is baie
goed. Ek het baie van myself geleer
en ook van God.
“Die feit dat God niks anders as
liefde is nie, was vir my ’n skielike
openbaring toe ek by Wellington van
die bus afklim vir die brassie. Dit is
soos skille wat van my oë afgeval
het. Van daardie dag af het ek nie
God ophou sien as ek die Bybel toemaak of as ek uit die kerk uitstap
nie, ek het God ORALS raakgesien en
dit was vir my awesome! Ek sien
God in die vrug van die Gees, in ’n
opregte ‘maar hoe gaan dit werklik
met jou,’ in ’n vriendelike glimlag,
in ’n drukkie, in almal op die span se
diensbaarheid en vriendskap en in al
die gasouers wat ons langs die pad
raakgedraf het. Hierdie lysie kan oneindig lank word, aangesien ’n mens
eindelik enigiets uit liefde kan doen.
Van toe af het Christenskap vir my
’n leefwyse geword en het ek probeer om alles wat ek doen uit liefde
te doen – met die klem op probeer.
Ná toer het ek nog gevind dat dit
baie moeilik is om dit te doen
wanneer jy kwaad word. Dit is
belangrik om dan niks uit woede te

Andries gaan by die Kenmekaarkamp deur ’n tonneltjie

doen nie, maar om te wag totdat jy in staat is om uit liefde op te tree
voordat jy enigiets anders doen.
“’n Oom op die bestuur by Wortelgat het my ook ’n baie mooi
getuienis vertel. Dit is die getuienis is van ’n eenvoudige, arm oom in
Australië wat elke dag voor ’n winkel pamfletjies uitgedeel het met
’n Christelike boodskappie daarop.
“Die oom deel toe een dag die pamfletjie aan ’n welvarende persoon uit wat toe deur die boodskappie tot bekering kom. Nadat hy tot
bekering gekom het, het hy baie geld uitgegee en moeite gedoen om
honderde mense tot bekering te bring.
“Daardie ryk man het toe op ’n dag besluit om terug te gaan na die
plek waar die oom lank gelede die pamfletjies uitgedeel het om te
kyk of die oom dit nog doen …
Hy het toe die oom daar gekry. Hy het hom gevra of hy weet
watter inpak dit op hom en op honderde ander mense se lewe gemaak
het. Die oom het hom geantwoord dat hy van niemand weet wat hy
met sy pamfletjies na die Here toe gebring het nie, maar dat hy net
geweet het dat hy dit moet doen in die hoop dat hy een persoon
eendag tot bekering sou bring daarmee.
Die oom van Wortelgat het dit vir my vertel om vir my te sê dat
ons dalk nie die oes van die saad wat ons op toer gesaai het, sal sien
nie, maar dat ons moet weet dat dit wat ons gedoen het, wel vrugte
sal oplewer – al sien of hoor ons dalk nooit daarvan terwyl ons lewe
nie.
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Dankbaarheidsoffer
Soos baie oud-Atlete verlede jaar gedoen het, kan jy
gerus onthou om jou Dankbaarheidsoffer vir Atlete se
fondse te stuur. Die fondse gaan vanjaar weer – soos die
afgelope aantal jare s’n – vir die beskikbaarstelling van
Bybelstudiegidse in die land se tronke.
Die afgelope kwartaal is daar weer heelwat getuienisse by Bybelkor ontvang. Dit is dié soort vrug op
die werk wat elke jaar se poging die moeite werd en
bevredigend maak. Ons het ’n voorreg om die seën van
die Here op ons dienswerk te sien. Daarom prys ons sy
Naam!
Die stelsel wat in ’n vorige Stappie aan die hand gedoen is om jou finansiële bydrae vir Atlete by wyse van
’n maandelikse of jaarlikse aftrekorder of debietorder te
stuur, het groot byval gevind. Omdat dit ’n gerieflike
manier is, wil ons die idee weer onder jou aandag bring.
Atlete vir Christus se bankbesonderhede is soos volg:

Atlete vir Christus
Rekening: 410 150 751
ABSA (Stellenbosch)
Takkode: 334 410
Faks (021) 883 2513

Stappie
Jy is baie welkom om te vertel hoe dit gaan en
waarmee jy besig is. Die publikasie van Stappie is
afhanklik van die bydraes wat ons ontvang. Terwyl jy
by die rekenaar sit, kan jy ietsie vertel Jy kan gerus
ook ’n foto saamstuur sodat ons kan sien hoe jy nou
daar uitsien. Indien genoeg materiaal ont-vang
word, sal die volgende Stappie gedurende Oktober
2010 uitgestuur word. Die kontak beson-derhede is
soos volg:
Slakkepos: Stappie, Blouvleiweg 56, Wellington 7655

Telefoon (H): 021 873 2768
Telefoon (S) 082 775 0094

Atlete se visie en missie vir 2010
Ons hardloop, sing en gesels
CHRISTUS

Baie dankie vir jou bydrae. Ons waardeer dit en glo dat
dit werklik ’n verskil sal maak.

LIEFDE
Verhoudings

Spanlede se
ervarings

Toediening
van Fondse

Gasgemeentes
se familieverhoudings

Tronk besoeke

Onthou om jou voorbidding getrou te dink aan vanjaar
se span – hulle voorbereiding en die eise en
geleenthedewat die toer meebring. Die tema van die
Bybelstudie wat Derick tydens die toer gaan hanteer, is
Algehele Oorgawe.

Tydens die kenmekaarkamp is daar ook lekker geëet

