14 Junie 2019
Geagte lede, ouers en vriende
"En die HERE het 'n bepaalde tyd gestel en gesê: Môre sal die HERE dit doen in die land"
Exodus 9:5.
Ons weet dat alles wat gebeur in ons lewens is in die hande van God ons Vader. Hy het 'n
bepaalde tyd en bepaalde uur vir alles. Hy gee en Hy neem soos dit Hom behaag!
Hy het dit in Sy raadsplan besluit om juffrou Annatjie Haasbroek se man, Dries, te neem. Oom
Dries is verlede week oorlede en Dinsdag begrawe na 'n stryd met kanker. Dit is vir ons almal
'n baie hartseer dag, maar ons weet ook dat die HERE daarin Sy vertroosting skenk.
Hy gee egter ook nuwe lewe en ons is baie dankbaar vir die drie juffrouens wat terug is vanaf
kraamverlof na die geboorte van hulle verbondskindjies. Juffrou Judith, vir wie juffrou Annatjie
ingestaan het, het vroeg teruggekeer vanaf kraamverlof nadat ons bewus geraak het van oom
Dries se siekte. Baie dankie vir daardie bereidwilligheid in hierdie hartseer tyd. Juffrou Grainné
en juffrou Hildegard is ook weer terug op hulle poste.
Hy het ook aan Mnr Erik en sy vrou Yolanda 'n pleegsorgkindjie toevertrou. Belangriker daarin
is dat Hy aan daardie kindjie 'n nuwe huis gegee het. Dit is 'n besonderse groot taak wat Erik
en Yolanda op hulle skouers geneem het en ons vertrou dat hulle ook die liefde van die HERE
aan daardie kindjie sal oordra. Ons bid hulle alle sterkte toe daarin.
Hy het ook vir Juffrou Christine Venter op 'n nuwe roeping geneem. Dit is vir ons 'n swaar
afskeid, maar ons verbly ons daarin dat sy saam met ds. Petrus aan ander gegee word om
daar verder te arbei. Hoewel ons nog nie 'n permanente opvolger vir juffrou Christine het nie,
is ons dankbaar dat juffrou Marie-Susan as Departementshoof: Grondslagfase oorneem by
juffrou Christine en juffrou Anchen kan waarneem met die klasgee tot einde van die jaar.
Ons wil ook vir juffrou Carike Smit baie welkom sê as permanente personeellid, wat
oorgeneem het by mnr Jaco as Gr 4-7 onderwyser.
Laastens sal mev Linda Meijer ook 'n nuwe skoonseun ryker word in die vakansie. Baie geluk
aan haar en Hans met die huweliksbevestiging van hul dogter Laurike aan Francois de Vries
op 5 Julie. Beide Laurike en Francois is oudleerlinge van GSDP.
Ons is baie dankbaar om die HERE se werk elke dag so te kan aanskou. Baie sterkte aan
elkeen wat hierin 'n nuwe fase in hul lewens ervaar, mag dit onder die wakende hand van ons
God en Vader wees.
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