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Geloof het ’n adres

Die spierwit ingang met 
“Kleine Rijke” in eenvou- 
dige swart letters geëts 
strek wyd oop soos arms, 
asof dit jou binnenooi en 

dan ongesiens beskut. Sag, soos ’n bruid 
se sluier. Dis stilte is oorverdowend. Die 
son se strale probeer plek-plek deur die 
donker wolke beur. 

Ek ry met opset stadiger, deur poele  
vroegoggendreënwater, die gruis knar- 
send onder die bakkie se wiele. Ek ver- 
kyk my aan die Magaliesberge se rotslyf 
wat oor die Hartbeespoortdam waghou. 
En skielik troon die Kaaps-Hollandse 
gewel van hout, glas, sink en spierwit 
mure voor jou op. Bosse wit rose weers- 
kante van die vier wit trappe rond die 
simmetriese lyne soomloos af.

Jasmyn Pretorius (31) stoot die twee 
groot houtdeure oop en nooi my in. Ek 
hoor myself groet, maar dit voel of my 
asem skoon weggeslaan is. Daar is iets 
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Voordat sy haar roeping kon ontdek om die wonder van  
die ware Bruilof met ander te deel, moes Jasmyn Pretorius 

van Kleine Rijke eers verskeie kronkelpaaie stap.

heiligs aan dié ruimte. Ek soek na spykers 
en skroewe wat die struktuur staande 
hou, maar sien geen. Net riempiestoele 
in gelid langs uitgestrekte langtafels. Lig- 
te wat soos ’n duif se vlerke wit gespikkel 
uit die dak waaier. Die hoek van my oog 
vang ’n speelse swaai wat vir eers uit die 
wind en weer binnetoe geskuif is – soos 
elke kap, raam en stoel is die swaai se- 
kuur uit die sy van ’n Eucalyptus saligna 
gehaal. Dis in die vorm van die syfer agt 
wat op sy kant lê. ’n Nuwe begin. 

As Noag ’n bruilofsfees vir 200 mense 
in die ark kon hou, sou dit só lyk. 

Vul my, Here
Jasmyn maak koffie en ons gaan sit by ’n 
bankie op die onthaalsaal se breë stoep. 
Sy is die agtste generasie van die Voor- 
trekkerleier Andries Pretorius wat die 
plaas Grootplaats De Rust vir bykans 
180 jaar al huis noem. Pretorius is in 
1853 hier dood en begrawe, en later in 
die Heldeakker in Pretoria herbegrawe. 
By die plaas se ander ingang is ’n nasio- 
nale monument wat die geskiedenis van 
dié grond vir geslagte in graniet gedenk. 
Grond geruil vir ’n gesoute perd, ’n ge- 
weer en ’n vers.

Jasmyn is die middelste van vyf kin- 
ders. Haar sussies Lente, Heide en Chara 
is onderskeidelik 35, 33 en 27, en broer 
Andries is 28. Sy vertel pa Andries (70) 
was ’n grafiese ontwerper en hoe ma Bar- 
bie (60) dié vyf woelwaters tuis onderrig 
het en tans vier keer per jaar ’n driedag- 
kursus op die plaas aanbied oor alles van 
kaas- tot jogurtmaak.

Nadat Jasmyn visuele kommunikasie 
by The Open Window School of Visual 
Communication gestudeer het, het sy vir 
drie jaar as kunsdirekteur by ’n reklame- 
agentskap in Johannesburg gewerk. “Ek 
het my heeltemal in my werk verloor, 
was sesuur soggens op kantoor en eers 
tienuur saans tuis. Ek was baie lief vir my 
werk – fotografie en grafiese ontwerp is 
my passie, maar dit was my afgod.”

Jasmyn vertel hoe elke mens ’n God- 

vormige leemte het, ’n plek waar God 
in jou (moet) woon. “Dit is daardie plek 
wat leeg is as jy Hom nie in jou lewe het 
nie. Jy gaan altyd probeer om dit met 
aardse goed te vul. Ek het dié gat met my 
werk probeer vul.”

Sy wou wegbreek, oorsee gaan, êrens  
eksoties. Sy het soos springgety soms na- 

der en dan weer verder van God af ge- 
spoel. “Dit was sleg vir my siel. Ek het 
eendag op pad werk toe gebid dat God 
my moet losmaak van my werk as dit nie 
sy wil was nie. Van daardie dag af was dit  
’n ses-maande-losmaakproses. Een waar- 
in my oë oopgegaan het vir wat ek doen.” 

Sy is egter nie vir ’n oomblik spyt  

Laat U ryk kom …

David Krynauw en 
Jasmyn Pretorius
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Sy het daar en dan besluit om sosiale 
media van haar foon af te vee (hoewel sy 
erken dat dit soos enige verslawing iets 
is wat sy keer op keer, dag ná dag moet 
hanteer). Sy het vertrou dat God die 
regte mense na Kleine Rijke toe sal stuur. 
“Hy doen die bemarking sodat ek meer 
tyd aan sy voete kan bestee. Soos ons in 
Lukas 10 lees van Lasarus se sussies – 
Marta wat geskarrel het om alles gereed 
te maak en Maria wat rustig by Jesus se 
voete gesit het.

“Hoe meer ek stil geword het, op my 
stoel voor my kamervenster gesit en By- 
bel lees en bid het, hoe meer het ek my 
rol as blote instrument van Hom begin 
verstaan. Dit gaan nie oor al die dinge 
wat met ’n troue kan skeefloop nie, al 
word alles haarfyn beplan – die koek, 
die fotograaf, die blomme, die kos. Die 
ragfyn rok wat maande voor die tyd al 
gereed hang. 

“ ’n Mens mis so maklik die oomblik 
omdat jy jou oor detail kwel. Pleks van 
ons oor ’n swierige troue te bekom- 
mer, moet ons fokus op die trou sweer – 
aan mekaar, maar bowenal aan Hom as 
Bruidegom.” 

Daarom huil sy saam uit dankbaar- 
heid en blydskap elke keer as ’n bruid oor 
die sagte saagselvloer onder die reuse- 
dennebome deur tot in die oop kapel 
haar bruidegom tegemoetloop.

Ons gesels oor vrees. 
“Die mens is van trots aanmekaargesit. 

Ons maak staat op ons eie krag. Bou ons 
eie koninkryke. Vind veiligheid in vlees- 
likheid. En dan kom ’n virus en stuit al- 
mal en alles in hul spore, dwing ons na ’n 
plek van afsondering en afhanklikheid.

“Niemand was voorbereid op die ko- 
ronavirus nie. Covid-19 het gekom soos 
’n dief in die nag. Niemand se koskaste 
het ’n paar weke gelede gekreun onder 
voorraad wat hulle vir 21 dae of langer  
in ’n grendelstaat kon deursien nie. So  
hoe voorbereid is ons dan werklik op 
Jesus se terugkeer? 

dat sy dié pad gestap het nie. “As ’n mens 
eers die donker gesien het, besef dat jy 
daarin beweeg, word die Woord waarlik 
’n lamp vir jou voet en ’n lig vir jou pad, 
en verloor die donkerte sy houvas.”

Jasmyn wou hê God moes haar vul en 
wou ook nader aan haar ouers begin leef, 
iets hier op die plaas begin. Tog het sy 
nie in haar wildste drome gedink haar 
pad sou terugdraai Harties toe nie. Dat 
sy beroep vir roeping sou ruil nie.

U plan, nie myne nie
“Ek wou ’n kosmark begin met stalletjies 
en musikante in ’n ou stoor waar die ont- 
haalsaal nou staan.” Intussen het sy nog 
heelwat vryskutwerk gedoen. “God het 
bly voorsien terwyl ek geskarrel het om 
my voete tot aan sy voete te vind.”

Sy het haar kosmarkplanne op sosi- 
ale media aan die groot klok gehang en 
’n groot Instagram-gevolg begin opbou. 
Almal wou opgewonde weet wanneer die 
eerste mark sou plaasvind en ’n plaas- 
like tydskrif het selfs ’n voorbladartikel 
oor haar ambisieuse planne gedoen.

“Vandag weet ek dat ook dít nie God 
se plan vir my was nie. Daar was geen 
seën nie. Dit was mý plan. Mý droom. Ek 
wou nie hê dat dit misluk nie, want wat 
sou die mense sê? Die een verskaffer ná 
die ander het my in die steek gelaat. Dit 
was eintlik ’n nagmerrie, maar ek was te 
trots om my planne te laat vaar.”

In dié tyd het haar en die meubelont- 
werper David Krynauw (36) se paaie 
opnuut gekruis – die twee het mekaar in 
2015 op Facebook “ontmoet”, vir ’n ruk 
uitgegaan en is toe weer uitmekaar. Ná 
die herontmoeting het Jasmyn as bemar- 
kingsbestuurder vir David begin werk.

Jasmyn se sussie Chara wou graag op 
die familieplaas trou. Die ou skuur waar 
Jasmyn haar kosmarkte wou aanbied 
kon egter net 90 mense huisves. En die 
troue was slegs drie maande weg. “Dit 
sou nie deug nie,” het pa Andries daar- 
die Desember van 2017 gesê, vertel Jas- 

myn. Sy het toe reeds met die saadjie vir 
Kleine Rijke in haar hart geloop en selfs 
die handelsmerk ontwerp. David het die 
ontwerp van Kleine Rijke binne twee uur 
neergepen en sy sussie, Anso Pollard van 
Khanya Architects, was die argitek. 

Binne dae was daar 60 bouers op die 

perseel en binne drie maande het Kleine 
Rijke met bitter baie genade uit dié ge- 
skiedkundige grond verrys. “Ons het die 
oggend van die troue nog pleisterwerk 
gedoen en die gras het eers die dag van 
die troue gearriveer. As bruide stres op 
hul groot dag, sê ek altyd ek het al soveel 

span in staat om presies te weet wat om 
te doen. Die reëls wat ons volg binne die 
taal bepaal die estetiese aspek van die 
ontwerp en dít maak die produk.”

Vandag, meer as 12 jaar later, het Da- 
vid verskeie groot korporatiewe kliënte 
en ’n fabriek in die hartjie van Johan- 
nesburg wat werk aan sowat 70 mense 
verskaf. Die meeste van die hout wat hy 
gebruik, kom van pa Dawie se plaas en 
meule af.

Kleine Rijke se besonderse ontwerp en 
meubels, die unieke kapel wat “toeval- 
lig” in die vorm van ’n ossewa op hierdie 
stuk familiegrond tot stand gekom het, 
sal vir altyd ’n baken, ’n merker, op sy 
loopbaan- en lewenspad wees, vertel hy.

“Kleine Rijke het uit liefde ontstaan. 
Liefde vir my herkoms, liefde vir die 
projek, en liefde vir wat dit beteken. Ons 
herkoms het soveel diepte en die meu- 
bels wat ons as kinders geken het wat 
in ons huis was, was iets wat ek nog al- 
tyd wou interpreteer. Die Kleine Rijke- 
projek het gelei tot die verdieping in die 
taal wat ek wou praat. Van ’n stoel tot ’n 
boekrak tot ’n gebou.

“Ontwerp is mooi as dit sin maak, as 
dit nie opgemaak is nie, as dit eerlik is. 
Die eerlikheid van Kleine Rijke kom uit 
’n plek waar ek nie hoef te gedink het 
daaroor nie. Dit het net gebeur. Nie uit 
my eie krag nie, maar uit God se genade.”

Maak tyd om te luister
Jasmyn het die hele bouproses gedoku- 
menteer en op sosiale media gedeel. “Ek 
het my eerste kamera op sewe gekry en 
omdat ek so lief is vir fotografie, vang ek 
alles vas. Ek het bokse vol foto’s.” 

Sy het egter begin besef dat die tyd 
op Instagram al hoe meer die plek van 
tyd met God begin inneem. “Alles in 
die lewe is so gejaagd en sosiale media 
is ’n vangstrik wat ons gedagtes gevange 
neem, ons empatie smoor en tyd met 
God verlore laat gaan. Dít is ’n horlosie 
wat jy nooit weer teruggedraai kry nie.”

erger dinge beleef,” lag Jasmyn.
Sy het uiteindelik net vier markte op 

die plaas aangebied, want sedert haar 
sussie se troue oor Paasnaweek in 2018 
het die versoeke ingestroom om troues 
hier te hou. “Die eerste bruid wat kom 
kyk het, het dáár gestaan,” sê sy en wys 
na die veld wat uitgestrek dam se kant 
toe lê. “Sy’t met trane in haar oë na my 
gekyk en gesê dit is die eerste keer in vier 
jaar wat sy bid. Dat sy ’n smagting het dat 
sy en haar verloofde nader aan die Here 
moet leef.

“Dit het my laat besef dat daar ’n gro- 
ter roeping op dié plek is. Dat ek moet 
terugstaan sodat God se wil kan geskied. 
Dat Kleine Rijke ’n sendingveld is waar 
God groot dinge wil doen.”

Geskiedenis, grond 
en genade
David het al verskeie toekennings vir sy 
unieke houtskeppings verower, onder 
meer ’n Grand Prix-prys by die 2019 
Loeries vir ontwerp vir die argitektuur 
van Kleine Rijke. 

“Ons het kleintyd die hotel in Piet Re- 
tief besit. Toe ek dertien was, het my pa, 
Dawie, die hotel verkoop en ons het na ’n 
plaas toe getrek en ’n Eucalyptus saligna- 
plantasie begin. My pa het later ook ’n 
saagmeule geopen.”

Hoewel hy eers landbou-en-wynbou- 
kunde in Stellenbosch gaan studeer en 
vir ’n tyd as wynmaker in Hermanus en 
die VSA gewerk het, het houtwerk hom 
altyd na aan die hart gelê. Hy het vakan- 
sies geskaaf en geskuur om sy studies te 
help finansier, en in 2007 keer hy terug 
na die plaas om sy passie uit te leef.

David eksperimenteer en ontwikkel 
eindelik ’n styl, of taal soos hy dit noem, 
wat as die Joburg-metode bekend staan. 
“Dié taal maak dit moontlik vir enige ie- 
mand wat vir my kom werk om te leer 
hoe om die meubels te maak. Van die 
ontwerp en spesifikasie tot die uitvoe- 
ring van die ontwerp. Dit stel die hele (vervolg op bl. 136)

Die lewe draai nie om groot gebare nie, 
maar om Hom in elke detail te soek
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“Het ons olie in ons lampe soos die gelykenis van die 10 maag- 
de in Matteus 25 ons waarsku? Besef ons dat ons dalk voor 
geslote deure van die Bruilof te staan kan kom? As ons soveel 
tyd, soveel energie, fyn beplanning en geld in ’n troue kan insit, 
hoeveel te meer moet ons nie voorberei en gereed maak vir die 
Bruilof nie?” 

Die weersiens
Dit is so mooi om bruide dop te hou, vertel Jasmyn, hoe opge- 
wonde hulle is, hoe hulle skarrel om reëlings te tref. Dik plak- 
boeke wat hulle al van kleintyd met stukkies lap en tydskrif- 
knipsels versier. Die dag kom nader, almal sien uit.

“Hoekom is ons dan so bang dat Hy weer kom? Die weer- 
siens moet ons hoop en anker wees wanneer storms opsteek. 
Ons moet glo dat Hy ons hand soos ’n Petrus sal vat, dat die 
duif met ’n olyftakkie van die berg na die ark sal terugkeer.”

Daarom is die verskil tussen om ’n troue te reël en om vir ’n 
bruilof, as metafoor vir die Bruilof, gereed te maak, vir Jasmyn 
belangriker as ooit. “Ek besef ook ek moes dít eers leer voor- 
dat ek en David op 20 Maart 2021 kan trou. Ek dink ek sou ’n 
goeie speurder gewees het, want toe ek en David in 2017 begin 
uitgaan het, het ek alles oor hom nagelees, sy sosialemedia- 
profiele gefynkam.

“God kom en sê: ‘Hier is ’n Boek met alles wat jy oor my 
moet weet. My liefdesbrief aan jou – van begin tot einde.’ Al 
wat ons hoef te doen, is om dit te lees, gehaltetyd aan sy voete 
deur te bring. ’n Mens kan immers in geen verhouding soos 
twee eilande funksioneer nie. Daarom probeer ek en David so- 
veel moontlik tyd met God deurbring. Ons lees saam, luister 
lerings en is lief daarvoor om in die natuur te draf. Ons wil nog 
’n huweliksverrykingskursus ook doen. Hy kan nie met klippe 
werk nie, maar Hy kan klei vorm.”

Al is Jasmyn onseker oor die toekoms en al moes die 12  
troues wat oor die volgende paar weke hier op die plaas gehou  
sou word, eers uitgestel word, het sy ’n ongelooflike rustigheid 
in haar hart. 

“Ek wil nooit swaarkry omdat ek ongehoorsaam is nie. As  
’n mens deur tawwe tye moet gaan sodat jy geestelik kan groei,  
is dit wonderlik. God vra net gehoorsaamheid en dat ons op 
die Woord moet staan, sonder om iets by te voeg of weg te 
vat. Hy’s nie in die beperkings van ’n dagstukkie opgesluit nie, 
maar is ’n lewende werklikheid in die volheid van sy Woord. 
Daarom het ek soveel vrede. Want die lewe draai nie om groot 
gebare nie, maar om Hom in elke klein detail te soek en te sien. 
Dít is die ware ‘klein skatte’ wat die Nederlandse naam Kleine 
Rijke vergestalt.”

Ons groet en ek luister vir oulaas hoe die wind al hoe harder 
deur die hemelhoë dennebome fluister. Daar’s ’n groot storm 
op pad. In die wolke, maar ook in die wêreld, besef ek. En ek 
het nie naastenby genoeg olie vir my lamp nie.  

Seep soos 

OUMA 
dit gemaak het!

Vir meer inligting kontak Christine van Kuilsrivier by  
boerseepinfo@gmail.com of 084 548 7913

Boerseep is ’n tradisionele handgemaakte seep.  
Vroeër jare is bossies as loog gebruik en daardie  
bossies het almal medisinale waarde. Ouma Duifie  

het dié kookmetode gebruik met die asbos as loog.
Ouma Hanna se Boerseep word volgens die koue-

watermetode gemaak. Boerseep is veral bekend vir  
die verwydering van hardnekkige vlekke. Vir die beste 
resultate, smeer vlekke met die boerseepblok en laat week 
oornag. Op wasdag is boerseep die vlekverwyderaar én 
waspoeier – ’n versagmiddel is nie nodig nie. Die water kan 
daarna in ’n gryswatersisteem gebruik word.

Gebruik boerseep ook vir matte, mure, teëls, baddens, 
storte, stowe, gordyne en selfs meubels. Dit kan ook as 
badseep, sjampoe en skeerseep gebruik word.

Laat U ryk kom … (vervolg vanaf bl. 91)


