
D 
it het begin met boeke… Die kerkbiblioteek is in 

2004 hervat en daar was so baie skenkings, dat ek 

graag aan die gevangenisse geestelike boeke wou 

skenk. Hulle biblioteke word deur die Provinsiale 

Biblioteek op ’n uitruil basis van boeke voorsien en dit sluit nie 

geestelike boeke in nie. 

Die reaksie van Drakenstein se kant was briewe om dankie te sê. 

So het ’n briefwisseling ontstaan, wat uitgeloop het op verjaar-

dagkaartjies (deur ons kaartjiebediening voorsien). Dit het 

uitgekring na Kerskaartjies en Kersgeskenkies. Vir alles moet lank 

voor die tyd toestemming van die Area Kommissaris (mnr Mat-

theyse) gevra word aangesien dit deur baie hande moet gaan. Hy 

het ook vir my ’n  brief van toestemming gegee om deur die hek 

tot teen die geboue te ry, aangesien ek altyd dinge moes aflaai. 

Selfs die personeel moet buite parkeer! 

Ek het elke jaar vir ’n lys van die Christene se name by die verskil-

lende afdelings gevra sodat elke kaartjie ’n naam op kon hê en so 

ook die geskenkies. Om ’n kaartjie met jou 

eie naam op te kry, beteken soveel meer as 

net ’n algemene, anonieme kaartjie. 

In 2007 het ’n gevangene ’n spesifieke ver-

soek gehad om die CLT kursus (Christian 

Life Training Bybelskoolkursus) te doen. 

Ons het in 2007 begin met 2 studente en dit 

het elke jaar uitgekring totdat die laaste 

kursus in 2018 aangebied is. Pastoor Young 

van die PPK in die Paarl, wat al die jare dié 

kursus by Drakenstein Gevangenis aange-

bied het, moes ongelukkig aftree. 

’n Belangrike aspek van die Gevangenisbe-

diening was om die studente van klere te 

voorsien as hulle vrygelaat is. Dan het hulle 

gewoonlik niks en moet hulle weer van 

voor af begin. 

Van die studente het  jaarliks in ons kerk kom getuig en Monty het 

’n groot rol gespeel hierin. Ons het omtrent naels gekou as hulle 

laat is vir die 

eerste erediens, 

wat gereeld 

gebeur het! 

Soms was ge-

meentelede baie 

aangedaan deur 

die getuienisse. 

Jaarliks is daar 

ook ’n besoek 

gebring aan die ver-

skillende afdelings 

deur groepe gemeen-

telede. Dit het vir ons 

gewys wat binne die 

mure van Dra-

kenstein aangaan. 

Daar is ’n groepie 

uitskieters van wie 

ek graag iets wil sê. Sommige van hulle het in ons kerk kom 

getuig. Die eerste een wat uitgegaan het, was Denver Joon. Hy is 

opgelei as blokman en ek het gewonder: “Wie sal vir hom ’n werk 

met ’n mes gee, siende van waar hy kom?” Hy is vandag die bestu-

urder van ’n slaghuis! Hy bly in Manenberg en in die somer hou 

hy tentdienste. Daar is ’n sagtheid in hom, wat net van die Heilige 

Gees kan kom.  

Dan is daar Ricardo Sloster wat ’n pastoor geword het en baie 

goeie werk doen. 

Gemeentelede sal vir Donovan Ester-

huizen onthou. Hy het by verskeie 

geleenthede in ons kerk getuig. Do-

novan het by Parmalat werk gekry. 

Die werk is na Bonnievale verskuif 

en Donovan het saamgegaan - hy is 

’n groot aanwins vir die gemeenskap 

daar. Hy het onlangs gebel en vertel 

dat die werkers gestaak het. Hy het 

vir hulle gesê: “Ek is ’n man van 

God. Ek hou my nie op met sulke 

dinge nie. Die Here sorg vir my en ek 

is tevrede met wat ek kry. Ek kan nie 

afdaal na julle vlak en dan nog vir 

julle preek nie, julle moet opkom na 

myne toe.” Hy is gedreig, maar het 

aanhou werk – die enigste een! Die base was baie ingenome! Toe 

sy seuntjie onlangs in die Stellenbosch Hospitaal was met menin-

gitus – toe Donovan in die Kaap was vir ’n kongres – sê die se-

untjie vir hom: “Jesus het vir my water gegee!” 

Nog ’n uitskieter is Mario Rosseau. Hy was onlangs op die televi-

sie en het ook ’n paar Sondae op RSG gepraat. In Drakenstein se 

Jeugsentrum het hy ’n “band” begin. Hy beywer hom vir die 

uitreik “Join a band, not a gang”. Hulle beywer hulle daarvoor dat 

musiek die teenvoeter vir bendes op die Kaapse Vlakte moet wees.  

Arnold Williams, wat ook in ons kerk gepraat het, het ook ’n werk 

gekry. Hy verdien wel min, maar kan hom opwerk. Antoinette 

Kriel staan hom wonderlik by om sy voete te vind in die praktiese 

besigheidswêreld.  

Welgelegen se Gevangenis-

bediening kom tot ’n einde 
Cecile van der Westhuizen doen verslag oor dié bediening wat sy 

destyds op die been gebring het: 

Richard Slingers, Denver Joon, Mario Rous-
seauw en Donovan Esterhuizen by die 
skildery wat ’n gevangene geskilder het en 
aan die gemeente geskenk het. 

Arnold, Denver en Aikona by Cecile. 

Pieter van der Walt se brief aan Cecile ’n rukkie 

nadat hy vrygelaat is: 

“Ek gaan begin deur op my Facebook blad kort 

videos te plaas. Ek het vir my 'n webtuiste gere-

gistreer en sal dan al die dienste daarop plaas. 

My hart brand so om mense te help. Seker so ’n 

week terug het ek agtergekom hoe die Here mense 

aangeraak het deur wat Hy in my lewe gedoen 

het. My vrou se een suster het gesê as dit beteken 

dat sy moet gevangenis toe gaan en terugkom 

soos ek, dan sal sy. Ander een wat in die hospitaal 

was, het haar lewe vir die Here gegee. Hulle albei 

kyk na my vir geestelike leiding. Dit het so won-

derlik gevoel om iets positiefs vir die Here te kon 

doen.” 



Die euwel van bendes en die hartseer 

wat hulle veroorsaak: Lance Pienaar was 

altyd vriendelik en het gereeld Bybelversies wat hy op 

papiertjies geskryf het, uitgedeel. Die bewaarders het 

altyd gevra waar hulle versies is. Sy ma was reeds 

oorlede toe hy uitgaan. Hy was oorstelp oor die klere 

wat hy gekry het: “Ek het niks gehad nie en nou het ek 

’n hele tas vol klere!” Hy is doodgeskiet op pad werk toe 

in Bonteheuwel, want hy het ’n Sondagskoolklas van 42 

kinders gehad en het dié kinders van die bendes 

weggehou. Daar was van sy geskrewe kaartjies in sy sak. 
In Medium B se Christensel - Chris Jones het vir hulle boeke geneem. Mario 
is voor heel regs. 

Ricardo Sloster met die serp en Donovan Esterhuizen langs hom. 

“Ek het oor 14 jaar dikwels die mooi pad na Dra-

kenstein gery en was skoon aangedaan toe ek dit die 

laaste keer gedoen het. Vir alles is daar ’n tyd en dis 

nou tyd om af te tree! ’n Mens kan niks doen sonder ’n 

organisasie agter jou nie.  Baie dankie vir die gemeen-

telede se ondersteuning oor hierdie tyd. Daarsonder 

sou dit onmoontlik wees om die visie wat God in my 

hart gegee het, uit te voer.” - Cecile 


