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                    IETS WAT EK MET JOU WIL DEEL 

Ek wil iets met jou deel, maar voordat ek dit kan doen, moet ek eers iets aan jou 
verduidelik.  

Tot in 1999 was ek 'n vryskut evangelis van die Volle Evangelie Kerk.  Ek het as 
evangelis deur die land getrek en die evangelie verkondig. In die tyd het die Here my 
baie liedjies gegee en het daar 10 produksies die lig gesien. 

Daar was eintlik twee redes waarom ek opgehou het: 

Die eerste rede was, omdat ek blind is, moes my vrou al die bestuur werk doen en het 
sy dit al moeiliker gevind om die vêr distansies in die donker te bestuur. 

Die tweede rede was dat ek in 1997 gediagnoseer was met melanoom kanker en die 
hele 1998 tot op 10 Februarie 1999 behandel is. Ek weet nie of dit die behandeling of 
die trauma van die ontdekking van die kanker was nie, maar ek kon net nie weer 
volstoom aan die gang kom nie. 

Aangesien my dogter van al my liedjies weet, het sy my gevra hoekom ek nie iets met 
die liede doen nie, want aan elke liedjie is daar 'n storie verbonde.  Ek het besluit om 
aan al my vriende en vriendinne die liedjies met die stories daaragter aan en al die 
ander gedagtes wat ons Here vir my gee en gegee het te stuur en so het hierdie 
bediening begin. 

Ek hoop dit sal vir elkeen iets kan beteken. 

Ek is ook baie dankbaar teenoor ons Here om te sê, dat hulle nog nooit weer by my 
enige kanker kon kry nie. 
                   
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling 
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 



Groete 

Sakkie 

Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 
 
 


