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CLF ontvang eerste Bybel-Media / Cordis Trust prys

CLF

het onlangs geskiedenis gemaak toe die
heel eerste Bybel-Media-Cordis
Trust-prys aan CLF toegeken is.
Die Cordis Trust in Pretoria,
met dr Fanie Marais as voorsitter,
borg die eerste keer vanjaar ’n prys
vir ’n wenboek in gesins-, jeugof kinderliteratuur. CLF het die
Storieboekbybel, God se kinders,
Verhale uit die Bybel vir hierdie prys
ingeskryf.
Die prys, ter waarde van
R10 000, is tydens vanjaar se
Andrew Murray- en Andrew
Murray-Desmond Tutu-prys oorhandigingsgeleentheid aan CLF
oorhandig.
Soos die Andrew Murray- en
Andrew Murray-Desmond Tutuprys, sal ’n onafhanklike paneel
jaarliks die Bybel-Media-Cordis
Trust-prys se pryswenner aanwys.
Die oorkonde lees onder
meer: “Dankie, CLF, dat julle dit
moontlik gemaak het dat dié
pragpublikasie ook in Afrikaans en
ander Afrika-streektale kon verskyn.
Julle het ’n diens aan die kinders van
Afrika bewys.”

Dr. Pieter Fourie (Bybel-Media), Dr. Fanie Marais (Cordis Trust) en Ds.
Willem Botha (CLF Voorsitter) tydens die oorhandiging van die prys.

Hoewel CLF die prys ontvang
het, sou dit geensins moontlik
gewees het sonder ons getroue
God wat daagliks voorsien in ons
behoeftes om voort te gaan met ons
bediening.
Dankie ook aan elkeen van ons
lojale ondersteuners. Nie net het u

dit vir ons moontlik gemaak om
die publikasie te ontwikkel nie
maar ook om dit as deel van die
Een miljoen Bybels-projek in te
span. Die Een miljoen Bybels vir
een miljoen kinders-projek het tot
op datum 44 166 Bybels versprei
na kinders in sewe verskillende tale.

Die proses met betrekking
tot die aanstelling van ’n nuwe
bedryfshoof word binnekort
gefinaliseer en die suksesvolle
kandidaat sal dan aan u
bekendgestel word deur sosiale
media.
Intussen neem ds. Francois
Cillié waar en gaan die

werksaamhede van CLF soos
altyd voort, ook die beplanning
van die Vroue- en Golfdag.
Die beheerraad, onder die
voorsitterskap van ds Willem
Botha, bly ook baie nou betrokke
om te verseker dat CLF steeds
getrou bly aan die afgelope 58
jaar se missie.

Nuwe aanstelling:

Baie dankie vir al die navrae
oor Christelle Vorster, vorige
bedryfshoof van CLF, se
welstand. Sy laat weet sy verlang
na CLF, die mense, die geselsies
met die donateurs, maar sy pas
goed aan by haar nuwe werk en
geniet die ekstra tyd wat sy met
haar gesin kan deurbring terdeë.
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Laat een miljoen kinders lees!

CLF

en die Afrikaanse
Taalmuseum en monument (ATM) gaan hande vat om lees
onder kinders te bevorder. Hulle wil
dit doen deur samewerking tussen
hulle onderskeie leesprojekte, die
Laat ons Lees!-voorleesprojek en die
Een Miljoen Bybels vir een miljoen
kinders-projek.
Die ATM het reeds honderde
kinders deur middel van Laat ons
Lees! bereik sedert ’n loodsprojek in
2013 van stapel gestuur is.
Op Porterville verskaf die ATM
boeke aan volwassenes wat een
keer per week vir groepe kinders
voorlees; op Oesterbaai in die OosKaap is boeke geskenk aan leerders
van Laerskool Sandwater wat in
‘n gemeenskapsaal skoolonderrig
ontvang; en in Drakenstein borg
die ATM elke kwartaal via die Paarl
Post se Borg-’n-skool-projek gratis
eksemplare van dié koerant vir een
skool.
“Dit is ’n wonderlike voorreg vir
CLF om saam met die ATM na die
kinders van ons land uit te reik,” sê
Hedwig Moore, Skakelhoof van die
CLF.
“Gesien in die lig daarvan
dat albei projekte fokus op die
ontwikkeling en opheffing van die
kinders van Suid-Afrika, glo ons
dat ’n samewerkingsooreenkoms
tussen die twee organisasies groter
bewusmaking en impak tot gevolg
kan hê.”
“CLF se Een Miljoen Bybels
vir een miljoen kinders-projek
gaan Kinderbybels aan die ATM
se voorleesprojek op Porterville
beskikbaar stel. Ons wil graag
gemeenskappe motiveer om Bybels
te borg om die kinders se geestelike
ontwikkeling ook aan te spreek –
die ideaal sal wees om ’n geborgde
Bybel vir elke kind in die hand
te gee, sodat hulle dit ook by die

Foto bo: Catherine Snell gesels
oor die Laat ons lees! projek
van die ATM.
Foto links: Johan van Lill het
oor die waarde van lees vir ’n
kind se ontwikkeling gesels.

huis kan lees. Ons hoop verder om
mense landswyd te motiveer om self
in hul omgewing by dié leesprojekte
betrokke te raak en met die ATM
saam te werk.”
Volgens
Catherine
Snel,
bestuurder
van
Erfenis
en
Opvoeding by die Taalmuseum,
sal die ATM deur middel van
hierdie samewerkingsooreenkoms
hul leesprojek na ander dorpe kan
uitbrei.
“Veral dorpe in landelike gebiede
het dikwels ’n tekort aan leesgeriewe
omdat hulle nie oor biblioteke
beskik nie of ver van biblioteke geleë
is. Ons doen dus ’n beroep op die
publiek, boekwinkels en uitgewers
om kinderboeke ten bate van ons

leesprojek te skenk, veral vir graad
R- tot graad 3-leerders.”
’n
Bekendstellingsfunksie
van die Leesprojekte is op 6
Junie gehou waar bekende RSGradiopersoonlikheid, Johan van Lill
gesels het oor die waarde van lees
vir ’n kind se ontwikkeling, terwyl
Hedwig meer gesels het oor die Een
miljoen-projek en Catherine Snell
oor die Laat ons lees!-projek.
Indien van ons ondersteuners
betrokke wil raak om Bybels
spesifiek vir die Laat ons lees!projek te borg, maak gerus kontak
met Hedwig by hedwig@clf.co.za of
021 873 3707.
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Funksies ten bate van Een miljoen-projek

C

LF se gewilde vrouedag ten
bate van die Een miljoen
Bybels vir een miljoen kindersprojek vind vanjaar DV op 16
Augustus op Kronenburg, Paarl
plaas.
Hoewel ons almal groot geskrik
het nadat ons gaskunstenaar vroeër
vanjaar beseer is en etlike weke in
’n koma was, het hy ons verseker
dat ons die gaste moet laat weet hy
is reg om ons spesiale oggend met
ons te deel.
Monique Strydom is die
gasspreker en Lise Swart sal as
seremoniemeesteres optree.
Tot dusver het soveel borge hul
steun aan die projek gegee en ons
is opreg dankbaar vir elkeen van
hulle. ’n Spesiale woord van dank
aan BERNINA, ons hoofborg, vir
hul fantastiese pryse.
Hoewel die geleentheid reeds
volbespreek is, kom daar van tyd
tot tyd kanselasies en kan u u naam
op ’n waglys plaas deur ’n e-pos
na info@clf.co.za te stuur. Koste
beloop R275 per persoon en sluit ’n
drie-gang ontbyt asook ’n propvol
geskenksak in.

On 5 September golfers can join CLF for a fun
golf day in aid of the One million Bibles for one
million children-project. The day will take place at
De Zalze Golf Club near Stellenbosch. For more
information or to book your team, send an e-mail
to info@clf.co.za
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Bykans 800 kinders ontvang Bybels na Kersversoek

D

uring
November
2013,
CLF launched a project as
a part of the One million Bibles
for one million children-project.
But there was a slight twist this
time – for every Bible which our
supporters sponsored, CLF would
also sponsor a Bible.
It was possible due to CLF
working especially sparingly
with the funds to our disposal
throughout the year so that we
would be able to make this
contribution.
A beautiful total of R21 803,45
has been received up until May
2014, which meant that 726 Bibles
were available to be distributed.
At the time of this newsletter
going to press, 614 Bibles had
been allocated with daily requests
from organisations, schools and
spiritual workers who would
like to acquire Bibles for their
outreaches.
For example, Dirkie Kotze
from Hoopstad contacted us
and told us that he, his wife and
their daughter, Sulandri, visit the
President Kruger Children’s home
in Reddersburg on a regular basis
and that they would love to be able
to give every child a Children’s
Bible. And thanks to your support,

it was possible that we could send
him 60 Bibles which he will be
handing out during the winter
school holidays.
In April, we received a letter
from Rachell Hoogbaard who is
involved with the Light House
Foundation in Cape Town. They
requested that Bibles be donated
to three primary schools, because
spiritual books in Afrikaans are
difficult to come by and expensive.
Hedwig Moore and Driekie
Beukes had the privilege of
handing out Children’s Bibles
to the children at Simondium
Primary, Pniel Primary (see photo
above) and Kylemore Primary.
One school’s Children’s Bibles
were handed to every grade’s

class leaders so that they may read
it to their classmates. Kylemore’s
Children’s Bibles were handed to
their UCSA leaders.
This is but four of the offset
points where Bibles were
distributed and where, with your
loyal support, children’s hearts
rejoiced and eyes sparkled!
To date, 44 166 Children’s
Bibles have been distributed since
the launch of the One million
Bibles for one million childrenproject in August 2010.
These Bibles would not have
been provided without your loyal
support and the great blessing
which we experience daily from
our Heavenly Father. We ask for
your continued support.
VERTEL, VERTEL! Daar word
oral werkswinkels aangebied om
Sondagskoolonderwysers toe te rus
in die gebruik van die Vertel, vertel! reeks. Hier is ŉ klompie opgewonde jongmense van die NGKA
Gemeente Botshabelo. Speel-speel
is hulle geleer om ŉ les aan te bied.
Die werkswinkels illustreer hoe die
materiaal kinders help met verbeeldingryke luister, die oorvertel
van die verhaal en die vaslegging
van die boodskap – alles in hulle eie
taal en met veel pret! Ook op die
foto is Dr Andries Hoffman, leraar
van die gemeente.
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Gawie Krotz se verlossingspad

O

ns Hemelse Vader werk
op wonderlike maniere in
elkeen van ons se lewe, soos die
lewensverhaal van mnr. Gawie
Krotz getuig.
Gedurende besoek aan ’n
kosbare CLF-donateur, mev.
Venter, vertel sy my van mnr.
Krotz, wat onlangs so ’n pragtige
getuienis op haar eggenoot (oudsendeling) se begrafnis gelewer
het. My nuuskierigheid neem die
oorhand en met haar hulp spoor
ek hom in die Paarl op.
In CLF se voertuig kuier ons
’n hond uit ’n bos. Hy vertel trots
van sy seun wat sendingwerk in
Ghana doen en hoe God in gebed
voorsien het dat hy met behulp
van ’n wildvreemde vrou en
onverwagse finansiële hulp van ’n
ander, vir sy seun ’n baie spesiale
Kerspakkie in die hand kon laat
aflewer. Net ’n bewys dat God
opregte gebede verhoor en sal
voorsien!

’n Lewe van kuier ...

En toe die eintlike storie:
Tot en met 2009 het sy lewe
uit kuier en plesier bestaan. Hy
was oppad terug huistoe na ’n
kuieraand by ’n “plesierplek” net
om agt dae later sy oë oop te maak
in die intensiewe eenheid van
Tygerberg Hospitaal. Hy was in
’n koma nadat sy long begin bloei
het en daardie oggend het die
dokters aangedui dat almal maar
moet kom groet en sy vrou moet
teken dat die masjiene afgeskakel
kan word.
God het anders besluit en
terwyl hy in die koma was het hy
diep in sy bewussyn ’n geestelike
wysie gehoor – vandag die luitoon
van sy selfoon.

CLF Pamflette
Dieselfde oggend het Ds.
Venter CLF pamflette in die
saal uitgedeel, vir hom gebid
en ook die Psalm 23-pamflet op
sy bedkassie neergesit. Toe hy
wakker word van die wysie was
die pamflet die eerste ding waarop
sy oë geval het. Hy kon net hier
en daar met sy verswakte oë lees,
maar elke sin wat hy van Psalm
23 gelees het, het vir hom gesê:
“Niks sal my ontbreek nie.”
Soos hy gelees het, het hy
sterker gevoel en het die liedjie in
sy ore harder geword. In die proses
om regop te sit het twee van die
pype losgeruk en die alarm laat
afgaan. Die personeel het verbaas
in sy kamer tot stilstand gekom
Mnr. Gawie Krotz
met die woorde dat hulle dan nou
net wag vir sy mense om die vorm dat sy oë nie al vroeër vir die
te teken.
waarheid oopgegaan het nie. Sy
lewensondervinding het egter
“God het die laaste sê –
bygedra dat hy sy vrou tot haar
sterwe na ’n lang kankerstryd kon
waar die vyand afbreek
bystaan en kon hy aanklank vind
sal God opbou”.
by die jeug van sy kerk om hulle
nader aan die Here te trek.
Sy eerste woorde aan hulle
Hierdie storie is weereens ’n
was: “God het die laaste sê – waar bewys dat jy as Christen, deur
die vyand afbreek sal God opbou”. gehoorsaam te wees aan God
Die dokter sien toe die pamflet in se opdrag, een-vir-een siele kan
sy hand en sê: “Iets spesiaals het wen vir sy Koninkryk. Jy is nooit
vanoggend hier gebeur!”
te oud, te jonk, te siek, te skaam
Ds. Venter het van die om ’n verskil te maak in ander se
gebeure te hore gekom en met sy lewens nie.
volgende besoek aan mnr. Krotz
God het jou nodig om sy
verduidelik dat die Here ’n liefde en verlossingsboodskap
doel met sy lewe het en dat hy uit te dra – is jy bereid om uit jou
sy lewe moet oorgee aan die Here, gemaksone te klim en te doen wat
wat hy toe sonder huiwering doen. Hy vra?
Hedwig Moore
Stap elke dag met God
CLF Skakelhoof
Dit bly vir hom elke dag ’n
wonder om die pad saam met
die Here te stap en is hy net spyt
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Ek dank God vir sy vergifnis en
liefde. JK

Uit ons possak:

Ek het my “Vertel my meer Bybel”
ontvang en is baie “opgemaak”
daarmee. Baie, baie dankie ek
waardeer dit werklik. Ek lees dit
daagliks saam met my persoonlike
Bybelstudie en vind dit wonderlik.
Die verhale van die Bybel raak elke
keer nuut as ’n mens daarna luister.
A
Weereens baie dankie vir die Sothoboekies. Dit is by drie kinderhuise
in die Welkom omgewing en by
Vierhoek plaasskool uitgedeel.
MVJB

Baie dankie vir die mooi werk
wat julle daar doen. Christelle,
ons gaan jou mis, maar jy moet
jou werk geniet wat jy gaan doen.
Mag die Here jou ryklik seën en die
mooi werk wat julle doen by CLF
geseënd wees en my gebed is dat
die Here sy seël sal sit op alles wat

julle doen. LN
Ons mis haar ook maar is bly dat sy nou
meer tyd met haar gesin kan deurbring.
Red.
Dankie vir die wonderlike pakkie
met pamflette wat ons vanoggend
ontvang het. Engo waardeer dit
opreg; julle pamflette maak ‘n groot
verskil in die Hospitaalsorg diens
wat ons vir die mense bied. GK

Belofte na 51 jaar nagekom
Gedurende ’n aanddiens in die Burgerstraat NG Kerk PretoriaNoord (hierdie kerk bestaan nie meer nie) het ek R100 rand
belowe. Dit was in 1963 toe ek nog in die Leergimnasium op
Voortrekkerhoogte was. Al die jare pla dit my dat ek nog nie my
belofte gestand gedoen het nie en wil dit nou doen. Natuurlik nie
meer R100 nie, maar ’n aangepaste bedrag. CH
God is groot - Hy spreek daagliks in ons harte en sy getrouheid is sigbaar in
elkeen van ons se lewe. Hoe wonderlik is hierdie getuienis dat u getrou gebly
het aan u belofte - selfs soveel jare later! Ons bedank u opreg vir u bydrae.
Soos die bedoeling sedert 1957, gebruik ons dit om gratis en bekostigbare
Christelike leesstof daar te stel vir al die taalgroepe van ons land. Red.

Baie baie dankie. Julle bly die
maatskappy met die flinkste en
vriendelikste diens in die land. A
I thank you from the bottom of
my heart for the box of literature
we received at Emmanuel Baptist
Church in Manenberg. We are
pleased to inform you that it will
be used to minister to the youth
in the church and community. The
literature is a wonderful tool to use
to plant the seed of the gospel into
the youth. MG
Baie dankie vir u pamflette wat u
uitsit by besighede, ek het van dit
onder oë gehad en dit is so mooi.
Ek het die Bybelgids, Onse Vader, en
’n verhaal van twee broers gelees
- dankie daarvoor. Dit het my laat
besef God het my as sondaar tog
ook lief, al voel ek verlore en alleen.

Ons opelugdiens in Chatsworth/Atlantis was ’n besonderse geseënde dag
vir ons almal. Baie, baie dankie vir die deel wat julle bygedra het om
hierdie dag so spesiaal te kon maak vir ons en die kinders. Hulle gesigte
het omtrent gestraal toe hulle sien hoe mooi die Bybels is. Dit was ’n
gebeurtenis wat ons nooit sal vergeet nie. Baie dankie vir die vertroue
wat julle in ons gestel het. Ons beoog om in die toekoms nog baie van
daardie pragtige KinderBybels by julle aan te koop.
Deon en Mariaan Rossouw: Mighty Man Of Valour Ministries

