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Wonderkruin Jeug

Hier is ons, die toekoms van more



Wonderkruin Jeug

Hoeveel keer op ’n dag gebruik jy hierdie frase: “Hoe 
gaan dit?” Dit word definitief nie te min gebruik nie, 
maar word dit nog regtig bedoel? Fokus ons nog op die 
antwoord – en  antwoord ons eerlik?

Ons emosies word uitgedruk in ’n positiewe of negatiewe 
antwoord. Ons gebruik die basiese woorde om te beskryf 
hoe ons voel: goed / sleg. Ons is nie meer gemaklik om 
te sê hoe ons werklik voel nie. Daar gebeur ’n klomp 
goedjies elke dag wat ŉ invloed op ’n mens se emosies 
het, maar ons verwerk dit nie. Die resultaat is soos die 
spreekwoord sê: Die laaste strooi breek die kameelperd 
se rug.  ’n Woede-uitbarsting. 

Ons moet leer om elke emosie te verwerk om onsself 
en ander beter te leer ken. Dink hieraan wanneer jy 
weer die frase gebruik. Moenie tevrede wees met ‘n 
“goed dankie”-antwoord nie. Luister aktief met twee 
ore. Luister met jou hart. Laastens, dink mooi oor jou 
antwoord.
Dit is tyd om “Hoe gaan dit met jou?” los te maak 
van daaglikse roetine. Gebruik dit eerder as omgee-
gereedskap.Verbeter jou woordeskat en verduidelik hoe 
jy regtig voel.
Hoe gaan dit met my? Fantasmagories!

Hoe gaan dit vandag met jou?
Elané Steyn

Bladsy 2

Die senior 
kategete sluit die 
tweede kwartaal 
af by NG Wonder-
boom. Ons en ons 
ouers sing braai en 
kuier lekker saam 
om ‘n kampvuur. 

Ons ontvang die briefies wat ons met ons 
belydenisaflegging in 2017 ingegee het terug tydens die 
aanddiens van 29 Julie 2018.

Ons gesels met tannie Hettie en tannie Rita. Oud en 
jonk kan vir mekaar baie beteken. Hier vertel hulle ons 
hoe hulle ons ervaar en waardeer. 

Dis nie aldag 
dat mens bal kan 
skop saam met ‘n 

predikant in die kerk 
nie. Daarna vertel hy 

ons dat as Chris-
tene ons so moet 
verander sodat an-
der Christus in ons 

kan sien. 

Die Junior kategete bring blikkieskos vir uitreikaksies
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Jongspan manewales

Ons deel moeders en 
vadersdag boekmerkies uit.Ons het ook kaartjies 

in die klas gemaak. 
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Witbroodjie ... en sigarette
                             Engela 

Dit was ’n Kersvakansie by die 
see wat ek nooit sal vergeet nie.
 Ek was 16 jaar oud en die 
laatlam van die gesin.
 My irritasie in daardie stadium 
was my suster se seuntjie, 
Careltjie. Die familie-witbroodjie 
van 7 jaar oud.

***
Bo verwagting kuier ek en Careltjie heerlik saam.
 Of sal ek sê, het ek dit reggekry om my gesig die ene 
toonbeeld van engelagtige geduld te hou wanneer hy met een 
of ander streek wegkom.
 Die toonbeeld van engelagtigheid het my natuurlik 
baie goed te pas gekom by die skool.
 Mev. Meyer, die skoolhoof se vrou en my Afrikaans-
juffrou, was een van my gunsteling juffrouens. Sy’t vas geglo 
ek kon niks verkeerd doen nie.
 Ja, ek was háár witbroodjie.

***
Op ’n dag stuur my ma my kafee toe.
 In daardie dae was daar nie heinings nie en kon mense 
sommer kortpad tussen die huise na die enigste kafee loop.
 Careltjie soebat om saam te kom. ’n Paar treë weg van 
die huis, keer my suster Cilli my voor en gee my geld om vir 
haar man sigarette te koop.
 Ek wil eers weier. Wat as iemand wat nie moet nie, my 
raaksien?
 “Kry vir jou ’n sjoklit met die kleingeld,” koop sy my 
om.
 Op pad sê ek vir Careltjie: “Sal jy asseblief die sigarette 
koop. Jy weet beter as ek wat jou pa rook. Ek mag dalk net die 
verkeerde goed koop.”
 Eers wil hy nie.
 “Jy kan van my sjoklits kry,” probeer ek hóm omkoop.
 Hy dink ’n oomblik na. ’n Veraf blik verskyn in sy oë. 
“Seker maar”, antwoord hy.
 “Hy is net so lief vir sjoklits soos ek. Hy sal,” dink ek.
 By die kafee gaan alles goed, totdat ek agterkom hy is 
nie meer by my nie.
 Ek gaan soek na hom.
 Hy staan en bewonder ’n supermotor-speelding.
 “Kan ek die kar kry?” vra hy.
 Onmiddellik tree my verantwoordelike streep in.
 As ek die speelding koop, gaan ek nie geld vir alles op 
die lys oorhê nie. Ek ken my ma. Sy gaan hoogs ontsteld wees 
as ek sonder iets by die huis kom.
 “Nee, ons moet …,” begin ek.
 Dadelik begin hy op en af spring. Hy skreeu soos wat 
’n maer vark hom dit nie sou kon nadoen nie.
 “Jy kan jou ma-hulle vra. Ek is seker …,” begin ek.

 Ek gee moed op en gaan aan met inkopies doen.
 Hy sien later ek gaan nie instem nie, en begin dikbek 
agter my aandrentel.
 Dan probeer hy ’n laaste keer.
 “Asseblief, Engeltjie, ek vra mooi?”
 “Nee.”
 Die volgende oomblik hardloop hy.
 My hart begin benoud klop.
 Die sigarette! Ek moet hom keer.
 “Jy moet nog die sigarette koop!” roep ek.
 Hy mik vir die deur.
 “Koop jou sigarette self,” skreeu hy oor sy skouer.
 Hoogs benoud kyk ek om my rond of daar iemand is 
wat my ken.
 Niemand nie. Met meer moed stap ek na die 
toonbank.
 Ek doen die aankope en draai vinnig om.
 Binne-in Mev. Meyer vas!
 Ek voel hoe die aarde oopgaan en my insluk. Net om 
die volgende oomblik agter te kom die aarde is nie lus vir my 
nie.
 “Ek’s jammer …,” begin ek bloedrooi verskoning 
maak.
 Sy kyk stip na die sigarette in my hand.
 Ek sien ’n towerstaffie wat alles ongedaan maak. Om 
weer agter te kom dis net wensdenkery.
 Sy’s die een wat altyd oor my spog, onder andere 
omdat ek, die engelkind in haar klas, nie rook beproef soos 
ander nie.
 “My, my ee, my swaer s’n,” stotter ek verleë.
 Haar gesigsuitdrukking vertel sy eie storie.
 “Hmmm ja,” sê sy en loop weg met ’n “totsiens”.
 Sy glo my nie.
 Dit voel of my bloed kook.
 Careltjie het my reputasie skade aangedoen.
 En daarvoor gaan ek hom terugkry!

Stories vir Ál Jesus se kinders
(Julle,  jul ouers, Oupa, Ouma en selfs ouer mense as hulle.) 

Tot volgende kwartaal ...


