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19Wie anders tog as 

julle is ons hoop en ons 

blydskap, die kroon op 

ons werk waarop ons 

trots sal wees wanneer 

ons met sy wederkoms 

voor die Here Jesus sal 

verskyn? 20Julle is 

immers ons trots en ons 

blydskap! 
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Begrafnisbrief 

’n Groot boom in ’n groot woud het geval.  Nou is dit stil.  In hierdie 

stilte blaai ons deur sy foto’s en die een ding wat uitstaan is die hoe-

veelheid mense. Oral om Ben is daar mense, elke foto vertel die ver-

haal van Ben en iemand. Iemand by die kerk, op ’n kamp, by die huis, op 

vakansie, iemand by die hospitaal of kerkraadsvergadering, ’n kleinkind 

of  ’n konsertganger!  

Ben was ’n mense-mens.  Die Here het die mens geskape na Sy beeld 

om ’n stukkie van God op aarde te wees. Dus het Ben gereeld vir God 

ontmoet in almal wat hy besoek en bedien het. As God dan sê dat van 

alles wat hy geskape het ons as mense die meeste soos Hy is, dan is dit 

geen wonder dat Ben soveel keer kon getuig van ’n ware en lewende 

God nie! 

Ben was begaafd. En hy het elkeen van daardie gawes in sy bediening 

ingestort.  Met sy vurige liefde vir musiek en vir speel, het hy ons keer 

op keer aan die lag en dans gekry. Met ’n gawe om die Here se Woord 

te ontgin en vir ons te kom oopbreek, het hy ons voor God gebring. En 

met sy baie klein hart het hy innig meegeleef met almal van kleuters tot 

seniors. 

Nou is dit sy beurt om te groet. En daar is baie om te mis. Hierdie stuk 

aarde roep na hom. Hierdie plot waar hy vir vier en dertig jaar ge-

werskaf het, is deurtrek van hom. Dis hier waar hy sy vrou en kinders 

besonders liefgehad het. ’n Veelsydige man, ’n teddiebeer, werklik 

geliefd oor geslagte heen. Hy laat ’n groot leemte. 

Ben het altyd gesê “Daar moet eendag van my gesê kan word: Ek het 

gelewe”. En hy hét. 

Vir hierdie lewe, loof ons die Here! 



















Susan Fourie: 

Ek sit hier voor jou preekstoel en skryf.  Jy is hier teenwoordig.  Hier het jy God 

se seën duisend maal ook oor my en ons kinders uitgspreek.  Ek weet jy sou op-

gewonde gewees het om te weet jy is op ’n Sondag, die opstandingsdag  begrawe. 

Jy’t altyd gesê - ’n sterfdag op aarde, is jou geboortedag in die hemel. 

Vandag vier ons jou geboorte in die hemel, maar ook jou lewe hier. 

Hier op die plot, waar jy vir bykans vier en dertig jaar spore getrap het, is jy oral. 

Ons voel jou in die grond en in die groot skadubome waarvan jy die meeste hier 

geplant het.  Jou groot teenwoordigheid vul die ruimte en tog was jy ook so sag 

en nederig en geliefd, dat jy in die klein ruimte van mense se harte leef. 

Ek dank die Heer vir die wonderlike man wat jy vir my was.  Jy het my vlerke 

gegee om my ding te doen en myself te wees, maar ek kon ook in jou knus, ge-

koester en veilig voel.  Ons was beste maats.  Hoeveel potte Rummycub en    

Boggle?  Hoeveel grappies, hoeveel trane oor ons eie en so baie ander vir wie ons 

lief is, se leed… Gelukkig het die grendeltyd ons baie tyd gegee om dit vir mekaar 

te sê. Dankie dat jy my lief het! 

Dankie vir die pa wat jy vir ons kinders was -  jy was altyd daar. As ek na hulle 

kyk, leef ’n stukkie van jou in elkeen van hul voort.  Dankie dat jy hulle geleer het 

om mooi dinge lekker en lekker dinge mooi te doen, om eerder ekskuus as 

asseblief te sê en go-getters te wees wat voluit leef.  Jy het hulle lief gemaak vir die 

Here en hulle kan huil oor die mooi in die lewe. Dankie dat jy net nou die dag nog 

saam met my kon huil oor Elizma se pragtige paar pienk skoentjies… 

Die kleinkinders kon nie vir ’n lekkerder oupa vra nie. So baie grappies, drukkies, 

speel, op oupa se maag stoei en voete kielie. Altyd tyd vir woerie-waai saam met 

my. 

Dit was ’n ongelooflike voorreg om vir die bykans vier en dertig jaar saam met 

jou, langs jou in die gemeente, vir wie ons liewer as lief is, te kon werk.  Ek on-

thou hoe opgewonde en met drome in ons oë, ons hier as  brose  25-en 28jariges 

begin het.  Daardie opwinding kon niks in jou blus nie - selfs nie jou brose siek 

liggaam en kleipot-bestaan nie. 

Geliefde Ben 



Jy was so opgewonde oor jou jaar se preektema, LEEF FEESGEREED.  Eers het 

jou siekte en toe die lockdown jou verhinder om dit te preek.  Min het ons geweet 

dit is omdat die Here besluit het, jý is feesgereed.  Nou sit jy reeds aan die ewige 

feestafel by jou Here.  Mag dit ons aanspoor om ook feesgereed te lewe tot ons 

mekaar daar ontmoet  

Ons moet nou almal saam, sonder jou, die pad verder stap.  Maar jy het ons mooi 

geleer.  Ons loof en prys die Here en vier vandag en in die jare wat kom jou 

lewe.  Mag ons jou nalatenskap gestand doen!  Ek is lief vir jou en mis jou reeds. 

Baie liefde Anusca: 

Oom dominee Ben was ’n baie spesiale mens in baie mense se lewens, veral in 

myne. Hy was soveel meer as net ’n dominee vir my, ek het hom bitter baie lief 

gehad en sal ook altyd wees. ’n Groot dankie vir hom dat hy my help vorm het, 

my gehelp het om te wees wie ek is. Dominee Ben sal nooit vergeet word nie en 

ons sal altyd lief wees vir hom. ’n Man van God met ’n hart van goud, so vol liefde 

en vreugde, meer omgee oor ander as oor homself. Hy los ’n plek in die lewe 

wat nooit weer sal gevul kan word nie. 

Johann van der Linde namens Kameeldrift gemeente: 

Die Gereformeerde Kerk Kameeldrift treur vandag in opregte liefde en medelye 

met Susan en hulle kinders Reynold, Wilbrie, Bennie en Mareli asook Vicki,     

Annelize, Hendrikjan en kleinkinders. Ons hartlike wense van deernis gaan ook 

uit na sy moeder Elizabeth, sy suster Frelette en sy broer Jaco. Ons treur egter 

nie sonder hoop nie, want ds. Ben het hoop gepreek. Sy laaste jaartema was 

“Wees Feesgereed”.  Dit het hy uitgeleef.  Ds Ben was 'n besondere begenadigde 

wat as 'n begaafde met Woord en Lied kon omgaan.  Diep onder die besef van sy 

besonderse roeping preek en katkiseer hy: “so sê die HERE, HERE,” die troue Ver-

bondsgod. As herderspaar het ds Ben en Susan die gemeensaamheid van 

Kameeldrift laat gedy. Binne die breë kerkverband kon die gemeente ook sy 

gawes van hoof, hart en hand met die jeug deel.  Tot in die Verre Ooste en Suide 

het die Here hom gebruik om die Gereformeerde leer van God die Vader, Seun 

en Heilige Gees uit te dra. 

Ere aan God in die hoogste hemele. 



Mareli Mosca : 

Hey Pappa-beer. Ek sit en wag in pa se studeerkamer, maar pa kom nie… Dit 

voel so onwerklik, ek wag dat pa enige oomblik fluitend hier moet instap en sê: 

“Hi mooi-nooi!” 

Ek sit en giggel vir pa se laaie; watter ander predikant het speeltande, vals ore en 

’n partytjiefluitjie in sy laai? In sy onder laai is bee-bee gun koeëls en kleingeld van 

Singapoer, Amerika en waar nog!  Dan natuurlik die penne, die leatherman en die 

leë biltongsakkie.  Alles só pa! 

Ek het pa só, só lief!  Dit is ongelooflik die staaltjies en stories wat uitkom, pa het 

soveel lewens aangeraak. Ek is só bly pa het kalm, rustig en delwend in die 

Woord gegaan en pa kan nou uiteindelik lekker chats bou met Johannes, Paulus, 

Jesus en vir Elizma in haar vernuwe liggaam geniet. 

Dit is asof pa se dood nuwe prente en memories oop kom sluit het. Ek onthou 

oomblikke waar ek klein was, my 6e verjaarsdag, die onthulling van my pophuis en 

hoe trots pa daarop was. My en Nicole se mev-mev vergadering waar ons vir 

meer sakgeld kom negotiate het; ons waterfront uitstappie toe pa vir my die 

mooiste klein kaktus met sy pienkblom gekies het; skelm biltong eet in die kar 

voor ons huis toe kom; die sigaar-flake wat ek gehap het; die Pilanesberg naweek; 

al ons vakansies en om een of ander rede steek die Drakensberge by my vas. Ons 

troue en Markus se doop; “Pass the Pig” en “Rummycup”. Pa was my held, pa is my 

held en my hart voel ’n leemte en verlies wat ek my lewe lank met mooi herin-

neringe sal bly vul. 

Ons is dankbaar vir alles. Pa se omgee, liefde, LUISTER. Pa kon altyd so geduldig 

luister. Pa het my so goed geken, min mense kon my persoonlikheid opsom, 

verstaan (en vir my verduidelik) en liefhê soos pa. Mamma gaan pa so mis, die 

wêreld is armer maar pa se regte lewe, die ewige begin nou, wat ’n blessing. 

Dis weird, dalk dink mens dit self uit, maar dit voel of pa vir ons kyk, ek kan pa se 

teenwoordigheid aanvoel want dis so diep ingeweef in elk van pa se kinders, 

kleinkinders en ma, maar ook die plot, Kameeldrift Pretoria. Ek is so dankbaar pa 

is vry van hierdie wêreld en sy dinge. 

 

Sing daai hemelse koor plat, lag, dans, sing, spring, hardloop ons sien uit om pa 

weer te ontmoet.  Ons sal pa altyd liefhê en bly eer en lewend hou in ons woord 

en daad.  Ek sal mooi na die ander Fourietjies en Moskatjies kyk terwyl ons mooi 

dinge lekker doen en lekker dinge mooi!  Al my liefde!!  Xx Pa se Pop 





Ben het altyd gesê: 

Sê eerder askies as 

asseblief! 

Wat sal die Here 

hiervan sê? 

Die lewe is ’n lied! 
Die kalmste is om 

belangrik te bly. 

Doen lekker dinge mooi en 

mooi dinge lekker! 

Maak jou keuse: Geniet 

jouself of gedra jouself! 

Daar is lewe voor 

die dood! 

Waarvoor wag ons? 

Verwag groot dinge, vermag 

groot dinge! (Jes 54) 

As ek voel soos ek lyk, 

voel ek briljant goed! 

Dankie vir alles wat ek 

vir jou kan beteken! 

Moenie worry 

nie, watch net! 

Dink groot of dink 

groter! 

Ek is baie lief vir jou, 

maar hou nie altyd so 

baie van jou nie 

Gelykheid is nie enersheid nie. 

Ek sal jou drome help teken, maar elkeen kleur dit self in! 

Kom ons maak soos 

beesmis en val in die pad! 

As jy teen 10-uur nie in die 

bed is nie, kom huis toe. 

Waar gaan jy heen en 

wie vat jy saam? 

Pak, pak ek wil haak! 

Gaan maak ’n plan! 

Verwaarloosde kinders 

is selfstandige kinders. 

My allerbeste vir 

die allerhoogste! 


