
Vandag is ons hartseer om hierdie huldeblyk te skryf, want woorde kan nie reg laat geskied
nie en kan onmoontlik jou karakter verwoord. Ons is vandag oorweldig deur die nuus van

jou afsterwe. Daar is ‘n groot leemte in ons harte om te besef dat jy nie meer hier op aarde
is nie. Ons vra vrae en worstel, maar ons onthou ook. En ons onthou jou. Liefste Liezel, ons

onthou jou…
Die eerste ding wat ons onthou is jou glimalg – nie eens Julia Roberts kon naby kom aan

jou sprankelende glimlag nie. Jou glimlag was eerlik en opreg. Jy kon met ‘n glimlag almal
verwelkom en ter selfde tyd kon jy daarmee jou “vrou”-staan en almal op hulle tone hou. Jy
was ‘n mens wat iets gesê het soos dit is. En die kerk…nee, die wêreld, kort meer Liezels

wat dinge so kan sê.
Jou passie en jou liefde het geskitter deur jou omgeehart. Jy het die ekstra myl geloop,

selfs al het niemand jou daarvoor gevra nie. Jy het God gesien op plekke waar ons nie kon
nie, in mense wat ons nie kon nie, en op maniere wat ons nie kon nie. En jy het ons

hierdeur geïnspireer. 
Jou sin van humor en kinderlike vreugde het ons laat lag. Jy is die enigste mens wat ons

ken wat ‘n hele kroos kon kry om op die pastorie-mure te teken. 
Jy het daardie dag geskryf: “Die Skrif is teen die muur,” en ons het gelag. Nou, liefste

Liezel, is die skrif teen die muur en ons huil. Ons huil saam met Werner en Ila en Lané. Ons
huil saam met jou familie, vriende, gemeente en gemeenskap. 

Die wêreld het vandag ‘n groot verlies gely.
Maar, soos ons jou geken het, het jy gedans in die lewe en dans jy nou ook in die ewigheid

saam met God. 
Ons onthou jou as die mens wat inklusief was en wat ‘n rolmodel was vir almal. Ons kon by

jou leer en het na jou opgekyk. 
Ons onthou jou as die mens wat deelgeneem het. 

Ons onthou jou as die kind van God wat nou in vrede rus, en dans, saam met die Drie-
Enige God.

 
Liefste Liezel,

Ons onthou jou.
Tot wedersiens.

Amen.
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Die Leierspan van die  NG Kerk KZN,  wil  graag die  volgende
huldeblyk deel  na die  afsterwe van ons geliefde kollega.


