
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net elke 10 jaar gebeur hierdie fantastiese ervaring! 

Die verhaal van die Passiespele in Oberammergau begin bykans 400 jaar gelede. 

Die groot plaag wat mense in hul duisende laat sterf het in Europa, het ook Oberammergau, in Bavaria 

Duitsland, nie oorgeslaan nie. In 1633 het die inwoners beloof as God hulle lewens spaar, sal hulle hierdie 

Passiespel van Jesus se lewe elke 10 jaar opvoer. Sedert 1634 toe die eerste Passiespel opgevoer is, het die 

inwoners hulle woord gehou. 

Die foto hierbo is uit die boek wat ons in 2010 daar gekoop het. 

Ons mag nie foto’s neem binne die saal waarin die opvoering 

gebeur nie. Beide boeke (2000 en 2010 s’n) herinner nie net dat 

ons daar was nie. Dis ook vir ons die kosbare herinnering aan 

mede-pelgrims wat saam met ons daar was en iets van God se 

aanraking beleef het. 

Toe ons by ons reünie ná Oberammergau 2010 vir toerlede vra 

wat vir hulle uitgestaan het, sê Heleen: “Maar in Europa is jy in die natuur naby jou Skepper – het die natuur 

baie geniet; dit het my tuis laat voel; was so lekker en mooi. En die toervriende wat so lief was vir mekaar!” 

En Willem, haar man: “Ek is ’n natuurmens – ek is klaar met stede! Europa is vir my een van die mooiste dele 

– die berge, die landerye wat so goed versorg en mooi 

is.” 

Sommige was op hulle eerste toer, soos Marlene: “En ek 

wil ook sê – die mense. Ek het verskriklik lief geraak vir 

julle almal! Was vir my ook ’n eerste, ek het nooit vroeër 

die begeerte gehad om oorsee te gaan nie. Ek ervaar 

ook die Skepper in die natuur, veral by die see – daar 

voel ek die naaste aan Hom en ervaar sy grootheid. 

Maar dit wat ek daar oorkant ervaar het, het my weer 

laat besef hoe groot God is... Ek is terug met ’n nuwe 

gemoed en hart en ’n nuwe uitkyk op alles – baie lief vir 

julle!” Alewyn, haar man vervolg: “Ek het God beleef in die mense op die toer.” 

Maureen voeg by: “To be  able to take time and see God’s enormous majesty in His creation; to be able to 

be still and absorb it. Sometimes (Afrikaanse!) Christians are dull people, but this tour was magic – you guys 

are all fantastic! Jannie & Wilma – truly blessed by God, I could not have asked for better guides and 



mentors. You all are wonderful persons, could not have asked for nicer people!” Ons is so bly om dit saam 

met wonderlike mense te kon beleef. Dit voel vir ons God “hand-pick” elke keer die mense wat saam met 

ons hierdie belewenisse deel! 

Miempie was die jongste in die groep en is nou al oorlede, maar sy bly altyd in ons harte met: “Die 

Passiespele-ervaring kan mens nie eers vir mekaar verduidelik wat daar was nie, wat nog te sê vir ander 

– dis net WOW!” 

Ons gaan op 23 Julie 2020 die PASSIESPELE IN OBERAMMERGAU BYWOON, 

maar vanjaar het ons ’n wonderlike toeropsie waarin jy EEN VAN DRIE 

KEUSES kan uitoefen. 

 Die eerste opsie en derde opsie vertrek 15 Julie 2020 en ons besoek 
plekke soos Budapest, Wenen, Praag, Salzburg, Oberammergau en 
Munich per bus. Ons woon die Passiespele op 23 Julie by en eindig die 
toer. Of jy kan verder reis... SIEN OPSIE 3. 

 Die tweede opsie begin met die Passiespele (vertrek 21 Julie en woon 
Passiespele 23 Julie by) en daarna vertrek ons op  ’n westelike 
Mediterreense bootvaart met Barcelona, Ajaccio, Genova, La Zpezia, 

Civitavecchia kusdorp naby Rome, Cannes, Palma. Sien detail op program. 

 OPSIE 3 gaan beide opsie een en twee insluit, dus begin ons toer in Budapest, beweeg af tot in 

Oberammergau, daarna vlieg ons na Barcelona om die westelike Mediterreense bootvaart te geniet. 

Soos in die verlede behoort jy te spaar as jy opsie drie kies 

i.p.v. 2 aparte toere. 

ONS HET EGTER VIR NET 14 MENSE OBERAMMERGAU 

KAARTJIES OOR – VORIGE TOERLEDE HET REEDS BEGIN 

INSKRYF! 

Dit bly vir ons so ’n wonderlike belewenis om saam nuwe 

Gods-ervarings en stories te deel en deur mekaar verryk te 

word. Ons sê altyd dis ’n “liggaam-, siel- en gees-ervaring” 

wat ons saam beleef.  

Gesels met die Here of dit is wat nou in jou lewe moet 

gebeur. Nooi gerus ook jou familie en vriende.  

E-pos dadelik na jannie@jannieleroux.co.za of 

jgleroux@isales.co.za ; of skakel/WhatsApp 0721275043 

indien jy belangstel. Die belangrikste is dat jy jou deposito 

inkry sodat julle plek verseker is. Wanneer jy die deposito 

oorbetaal en die bewys stuur aan Stargate International, 

onthou om in jou verwysing jou van en die betrokke 

toerverwysing te sit, LerouxJul2020 sodat hulle kan sien 

watter toer julle neem. E-pos vir ons ook ’n afskrif asb.  

Ons het reeds soveel belangstelling en name op ons lys! 

So maak seker dat ons jou terugantwoord sodat jy jou plek kan bevestig. 

Dit gaan so ’n groot voorreg wees om saam met jou te gaan! 

Vrede en vreugde. 

Jannie en Wilma 
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