
Liewe Familie en vriende. Dit is my voorreg om namens on familie ‘n lofrede te bring vir ons 
Moeder, Ina Redelinghuys. 

Ma Ina, is gebore op 9 Augustus 1940, as boere-noointjie van Ventersdorp se wereld, die 
derde kind van Nick en Lettie Heyneke. Sy het groot geword op die plaas Tweelingfontein, 
saam met haar broer Nick, en sissies Mollie en Babs. Haar pa Nick, was ‘n diep gelowige 
mens wat saans aan tafel die bybel gelees het.  

Oupa Nick het geboer met mielies, pampoene en beeste.  Ek onthou al die naweke wat ons 
op die plaas gaan kuier het.  Oupa Nick was baie lief vir sy medemens.  Ma het onlangs vir 
my vertel hoe haar pa die bure gehelp het wat met amper niks uit Zimbabwe gevlug het.  Hy 
het sy werkers, trekkers en saad gevat en die bure se lande gaan bewerk, en so hulle eerste 
oes geplant het.  Dit is hoe ek ook vir mammie onthou. Sy was so lief vir haar mense en het 
oor die jare menigte mense, honde, katte en voeltjies aangeneem as haar eie.  

Ouma Lettie was ‘n sagmoedige vrou wat kon bak en brou en vrugte droog en inle. Sy kon 
ook baie mooi goed maak met haar naaldwerk.  Mammie was so trots daarop dat sy ook al 
hierdie vaardighede by haar ma geleer het en sy was ywerig om dit ook vir ander te leer. As 
jy haar geprys het vir iets wat sy gemaak het, was sy gereed om die hele resep en metode 
met jou te deel. Sy was so talentvol. Sy kon ‘n mooi handsak goed uitkyk, en dan ‘n patroon 
ontwerp en dit self maak. Menigte familie en vriendinne het haar mooi handsakke. Sy het 
klein sakkies gemaak en uitgedeel aan die kindertjies by die mark, dan het die ouers al haar 
pasteie, beskuit en koekies kom koop.  Die dag voor mammie oorlede is het sy my vertel dat 
sy uitsien daarna om te rus nou dat die markte bietjie toe is en dat sy sommer klomp groot 
handsakke gaan maak.  

Soos haar ouers het mammie ‘n liefde gehad om hard te werk. Vir ma was alles uit die Here 
se hand gegee en sy het elke geleentheid gebruik om God te prys daarvoor en vir ander te 
vertel hoe wonderlik die Here is. Ek bel vir ma die dag voor pa se begafnis om te vra hoe 
gaan dit met haar hart. Sy se, “Ag my kind, daar is tye wat ek so hartseer en kragteloos voel, 
maar dan praat ek met my Here, en dan gee hy weer vir my krag.” Ek vra “Wat doen 
mammie vandag?” … “Ek bak net ‘n paar dosyn worsrolletjies vir die begrafnis.” 

Mammie was baie lief vir haar ouma.  So het ma se Ouma gereeld op die plaas kom bly. 
Mammie het op die geleenthede haar bed met ouma gedeel.  Sy vertel hoe haar ouma elke 
nag, na die ligte uit was, saggies uit die bed gegly het en langs die bed gekniel het om te bid.  
Dit is hierdie standvastige diep geloof wat ma Ina ook uitgebeeld het, en die nalatenskap 
wat ek sien in al die vroue en manne van ons familie.  

Mammie was ‘n mooi en stylvolle jong dame. Sy het op Normaal Kollege haar onderwys 
diploma verwerf in kuns, kultuur en tale.  Dis rondom daardie tyd dat ma en haar niggie ‘n 
‘double date’ gehad het met Tienie en Piet Redelinghuys.  Sy was Tienie se date, maar dit 
was Piet wat haar oog gevang het.  Piet was ‘n aantreklike man en wou nie graag sy 
vrymanskap opgee nie.  Ina nooi toe vir Piet om op die plaas te kom kuier. Hy het baie 
gehou van Ina en haar mense, en Pa Nick se mampoer.  So vra Ina vir Piet of hy weer gaan 
kom kuier.  Toe Piet huiwer, se Ina, “Toemaar!  Jan kom volgende naweek kuier”.  Ek weet 



nog steeds nie wie Jan was nie, maar ons is dankbaar dat Piet toe die volgende naweek gaan 
kuier het. Pa het altyd gese dit is hoe ma hom gevang het. Sy was darem ‘n slim vrou. 

Ina en Piet sou die dag na haar afsterwe 60 jaar getroud gewees het.  Ma en Pa was vol van 
liefde vir mekaar, hulle families en mense.  Ma Ina het vir ‘n paar jaar skool gehou in 
Johannesburg, vir kinders met Spesiale behoeftes, maar het daarna Pretoria toe getrek en ‘n 
familie begin.  Hulle 4 kinders, Elmien, Karien, Pieter en Nikolaas het gegroei en op haar 
oudag het die wat naby haar was ook ingesluit Rory, Ockie en Vicky, en kleinkinders Chantal, 
Walter en Dominique. Ma het onlangs die geleentheid gehad om haar grootkleinkind Nina 
vas te hou, en was so trots op Walter en Cindy as nuwe ouers.  Ma het oor die jare ook haar 
liefde uitgedeel aan Wally en Rory se kinders en kleinkinders en die aangetroude families. 
Piet en Ina het alles saam gedoen.  Ma het opgehou skool gee en haarself geleer om 
stoffeerwerk te doen.  Sy en tannie Rita het die stoffeerwerk gedoen vir Pa en sy broers se 
meubel besigheid en het vir jare ‘n stoffeerwinkel gehad in Pretoria Noord.   

Later het hulle die plot op DeWildt gekoop en amper 40 jaar daar gebly.  Piet en Ina was so 
lief vir die plot, en het baie familie en vriende daar onthaal. Niemand het ooit vertrek 
sonder tuisgebak of wat ookal hulle gehad het om uit te deel nie.  Dit was hulle 
hartsbegeerte om altyd op die plot te bly.  Elmien, Ockie, Nicky en Vicky, dankie dat julle dit 
vir hulle moontlik gemaak het.  Mammie was baie kunstig, en het na die kinders groot was 
besluit om houtsneelesse te vat.  Sy het later self klas gegee en baie pryse gewen by die 
houtsnyers’ gilde.  Baie van ons het haar mooi kunswerke in ons huise, en hulle vertoon ook 
hier in die Kerk.  Pa en ma het saam gewerk aan die houtsnywerk, bakwerk, en stoffeer 
werkies wat hulle aangepak het.  Niks was ooit te moeilik vir hulle nie, en die prys was altyd 
billik.  Hulle skatte was nie in wereldse besittings nie, maar in die liefde van hulle mense. 

Ek onthou al die jare se vakansies saam met ons families.  Ma en pa was die maklikste 
mense om saam te vat op vakansie, want hulle het nooit gekla of eise gestel nie.  Ons is 
dankbaar vir al die goeie tye saam met ons Heyneke en Redelinghuys families, en ook al die 
ander mense wat deel van ma se familie geword het.  Die Binnekring, die Plot familie, die 
DeWild familie, die Kerk familie, die Perth vriende, die houtsnee-mense en mark-mense… en 
baie ander.  Julle weet wie julle is.  

Ma Ina het vas gehou aan haar geloof en dit het haar onderhou deur die seer-kry tye.  Sy het 
geleer hoe om te vergewe en hoe om waarlik lief te he.  Sy moes haar seun Pieter afstaan 
toe hy net 24 jaar oud was.  Haar gebroke hart het haar deur ‘n diepe vallei gevat, maar sy 
en pa het deur dit alles op hulle Here vertrou, en aangegaan om te lewe en om lief te he.  
Hulle ander kinders en kleinkinders was hulle genot en beloning.  Ma het altyd haar ‘brag’ 
boek gehad om vir almal van haar kinders en mense se prestasies te vertel. Sy het almal op 
hulle verjaarsdae gebel en gereeld geskenkies uitgedeel.  Ina was inderdaad ‘n “Ma vir 
almal.” 

Na pa se dood in Februarie was ma baie verlore, maar sy het elke dag aanhou werk met al 
haar krag.  Mettertyd het haar diepe geloof in haar Almagtige God haar weer op vaste grond 
geplaas.  Sy het met nuwe ywering handsakke gemaak en gebak en gebrou.  Mettertyd het 
sy dieper verhoudings gebou met die mense om haar.  Ons se dankie aan die markmense 



wat haar soos hulle ouma aangeneem het. Sy het altyd tyd gehad vir ‘n koppie tee en kuier 
saam met kuier mense. Selfs ‘n pandemie het haar nie terug gehou nie.  ‘n Paar maande 
terug het sy ook COVID-19 gekry.  Toe sy ons later daarvan vertel, se sy, sy het die een aand 
so gehoes dat sy gedink het sy gaan dood.  Toe bid sy en pleit by die Here om haar te help, 
en die volgende dag toe voel sy beter.  Ma het ook Lupus oorkom en voluit gehardloop tot 
die wenpaal en reguit in Jesus se arms.  Prys die Here vir die manier hoe hy ma se geloof 
verfyn het. Sy het werklik omgegee dat al haar mense ook die Here moet ken en het getrou 
getuig van die Here se handewerk in haar lewe tot die einde.   

In September skryf sy vir Dominique: “Ouma is so bly en dankbaar vir Jesus se lewe en 
opoffering vir ons aan die kruis.  As ek daarnaan dink breek dit my hart.  Ek het altyd met 
Jesus gepraat oor oupa en gevra Hy moet vir oupa se ek verlang na hom.  Toe droom ek een 
nag oupa sit by die kombuis tafel en hy huil.  Ek gaan sit toe my arms om sy nek en vra: 
“Hoekom huil jy?”  Hy se toe: “Ek wou nie terug kom nie. Ek wil by my seun wees.” Toe 
besef ek, ek moet ophou om met Jesus te praat en pa terug verlang.  Ek is nou bly hy is 
verlos van sy lyding, vrees en benoudheid en slapeloosheid.  Hy is by Jesus en rus nou.  Al 
wat ek nou onthou is al die werkies wat hy gedoen het wat ek nou moet doen met my ou 
seer hande. Dan se ek vir Liesbet, Oupa het dit altyd vir my gedoen, nou moet ek dit self 
doen. Liesbet help my baie. So geniet jou dag en bid asb vir my linker hand wat so doodgaan 
en die baie vergeet wat ek wou gaan haal het.  Liefde en vasstaan in jou geloof.”    

Ma Ina se lewe het baie mense aangeraak en ons sal nog vir baie jare met deernis aan haar 
dink.  Ma het my vertel hoe sy haar bybel al ‘n paar keer deurgelees het.  Haar hele bybel 
was omtrent onderstreep.  En agter in haar bybel het sy geskryf “Dankie Here”.  Psalms 73 
spreek so sterk van haar lewensgetuienis: “Toe ek verbitter was en veronreg gevoel het, was 
ek dom en sonder insig; soos 'n redelose dier het ek my teenoor U gedra. Tog was ek nog 
altyd by U, want U vat my aan die hand. U lei my met u raad en aan die einde sal U my in ere 
by U opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al 
is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte; aan Hom behoort ek vir altyd.” 

Mag ma Ina se lewensgetuienis julle harte aanspoor om ook die deur oop te maak vir Jesus, 
om hom in te nooi, en julle lewensresies in sy krag te hardloop.  Mammie ons gaan jou 
ontsettend baie mis, maar ons harte het vrede om te weet dat jy uitgesien het na die dag 
wat Jesus jou kom haal. Tot dat ons jou weer sien in die ewige lewe, mag ons elke dag jou 
goeie voorbeeld uitleef.  Rus nou saggies, jy is by Jesus. 


