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TER HERINNERING

Geliefde ‘Pappie’ laat leemte
JACKBRANDT (82), ’nwelbekende
en geliefde inwoner van Macassar,
het op Vrydag, 26 Augustus gesterf.

Mnr.Brandt isop2Januarie 1929
op Keimoes in die Upington-streek
gebore en het met Magrietha
Brandt, met wie hy 61 jaar getroud
was, in die huwelik getree. Die eg-
paar het nege kinders gehad. Mev.
Brandt het hom in 1995 ontval.

Mnr. Brandt het vir jare by die
destydse Wes-Kaapse Streekdien-
ste Raad gewerk en het op 65-jarige
ouderdom afgetree.

Pappie, of Oupa Brandt, soos hy
bekend was, het vir 40 jaar in Ma-
cassar gewoon en word onthou vir
sy vriendelike geaardheid, behulp-
saamheid en positiewe denke. Hy
het ’n uitstekendesinvirhumorge-
had en wanneer hy met mense ge-
praat het, het hy altyd eers ’n grap-
pie vertel voordat hy gegroet het en
sy eie paadjie gegaan het.

Sy dogters en die vroue in die
woonbuurt sal beslis die blomme
wat hulle so gereeld van hom gekry
het, mis en bring so hulde:

“Pappie, Oupa en Oupa-grootjie,
u laat ’n groot leemte in ons lewe
en sal baie gemis word.

“Dankie dat u al hierdie rolle so
uitstekend vervul het. U was altyd
daar wanneer ons u nodig gehad
het. Dankie vir al u liefde wat u in
oorvloed aan ons gegee het en dan-
kievirdievreugdewatuinonslewe
gebring het.

“Dankie vir mooi herinneringe,
vir lekker lag en ’n voorbeeldige le-
we. Dankie vir al u legendariese ge-
duld, geduld wat ons as kinders
baie keer tot die uiterste beproef
het. Dankie vir die aanmoediging,
die trotsopprestasies,die tugtiging
en die vermaninge wat in dieselfde
ewewigtige maat aan ons gegee is.”

JackBrandtwordoorleefdeursy

agt kinders, 21 kleinkinders en 18
agter-kleinkinders.

Die begrafnisdiens is Saterdag, 3
September om 09:00 by Swawellaan
30, gevolg deur ’n verassingsdiens
om 10:00 by die AME Kerk in Nagte-
gaallaan.

Jack Brandt

Op sy dag ’n kranige sportman: Evan Walter
Hercules de Bruin (52) is op 25 Augustus oorle-
de. Evan het vir die afgelope 31 jaar by Rheinme-
tall-Denel Munition gewerk. Hy was ’n kranige
rugby- en krieketspeler vir die Sir Lowrians Club.
Hy het ook veerpyltjies vir Somchem gespeel.
Evan was ’n liefdevolle mens wat altyd met ’n
glimlag rondbeweeg het. Hy het vir almal raad
gehad en nooit mense wat aan sy deur klop het
virhulp,weggewysnie.Hy laatsyvrou,Ann,seun,
Andy, twee dogters, Beverley en Melissa, en ’n
skoonseun, Ian, agter. Die roudiens vind Sater-
dag om 08:00 by die huis te Koedoestraat 77,
Macassar plaas. Die diens in die kerk vind plaas
om 09:00 by die Methodiste Kerk in Oklahomas-
traat, Macassar.

Bekende sakeman oorlede: Bekende
sakeman Gary Ivan Heunis (51) van So-
merset-Wes het op 23 Augustus heenge-
gaan. Met hartseer, maar liefdevolle herin-
neringe neem sy familie afskeid van ’n lief-
devolle man, daddy en oupa. Sy besige
hande is nou stil gevou op sy bors. Met
liefde en eerbied het sy geliefdes hom oor-
gegee aan hul almagtige Vader. Hulle sê
hul harte is rou maar hulle weet dat Jesus
hulle vertroos. Hy is nou veilig by die Heer.
Hulle bly agter om hom in liefde te onthou
en sy nagedagte te eer. Rus sag en in vre-
de. Sy familie dank die Here vir die wonder-
like jare wat hulle gegun is om ’n lewe met
hom te deel. Gary word oorleef deur sy be-
droefdevrou,Maggie,kinders,Dimetri,Ze-
nobia en Cheshlin, en vier kleinkinders. Sy
gedenkdiens vind plaas op Saterdag, 3
September om 09:30 in die Verenigende
Gereformeerde Kerk in die Strand.

A helping hand for Hospice: Helderberg Hospice received
a generous cheque from local wine company, Somerset Bev-
erages, to kick-start their new 25 Years of Care Campaign.
This campaign aims to raise funds for Helderberg Hospice.
With the funds raised they want to ensure that the special
care that the hospice has provided to all in the community
over the last quarter of a century can be sustained in the
years ahead. It is fitting that proceeds from sales of the Lord
Somerset range of wines were donated to this cause. From
the left are Gill Wasserfall, general manager of Helderberg
Hospice, Boetie Rietoff of Somerset Beverages and Keith
Davies, Helderberg Hospice treasurer.


