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KARAKTERS:
1: Quintin Roy: Die Paashaas/trickster: 20-40 (lighartig) Johny Klein
2: Oudominee Broderick: 85 (eensaam) Francois Stemmet
3: Neville Paulus:Sekuriteitsbeampte: 50tigs (geduldig) Merlin Balie
4: Lea-Anne Williams: Bestuurder: 30tigs (ontoegeeflik) Bronwyn v Graan
5: Dominee Erika Hartman: 30tigs (simpatiek) Bertha Le Roux-Wahl
6: Mevrou doktor Yvonne Saaiman: 80 (statusbewus) Elma Potgieter
7: Tant Ella Langenhoven: 82 (lieftallig) Gigi Strydom
Quintin Roy: ’n Werklose akteur neem promosiewerk aan en speel die
Paashaas om kopers te lok. Die karakter self is nie ’n slegte
mens nie, lief vir kinders en geniet die werk hoewel die
kop(masker) aan die kostuum hom probleme gee en irriteer. Hy
is onverskillig wat godsdiens en Paasfees betref, dink nie juis
verder as Paaseiers en sjokolade nie. Die knorrige ou man se
reaksie ontstel hom omdat hy so onvriendelik is en hom op
onbeskofte wyse beskuldig. Tog sit die konfrontasie hom aan
die dink.
Oudominee Broderick:
Die afgetrede predikant is nie net eensaam nie, ook gefrustreerd. Sy beginsels en kennis is korrek, maar die manier hoe hy
dit verdedig, nie. Sonder dat hy dit aan homself wil erken, gaan
dit meermale oor die verlies aan eie status en die feit dat sy tyd
verby is. Hy reageer impulsief op die opdringerige haas, maar
besef dit en is later spyt hoewel hy sukkel om dit self te gaan
regstel.
Tant Ella Langenhoven:
Die goedheid self, sy is eenvoudig diep gelowig en wil vrede
handhaaf.
Yvonne Saaiman:
Dink sy is slim, raak opgewonde oor als wat nie so algemeen is
nie en allerlei inligting wat sy haar verbeel sy eerste ontdek het.
Sy is net so gefustreerd soos Oudominee en net so
selfgesentreerd, hoewel hulle in baie opsigte hemelsbreed
verskil en beslis nie met mekaar oor die weg kom nie.
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Dominee Erika Hartmann:
Jong predikant, nog vol moed oor die bediening, beste vriendin
van Oudominee se dogter wat nou in Kanada woon. Sy verstaan
hom, weet hoe om hom te paai en wil sake regstel.
Neville Paulus:
Die sekuriteitsman is ’n goeie mens wat weens omstandighede
sy mond moet hou al brand hy om sy mening te lug, ook om
Quintin reg te help, wat wel later gebeur.
Lea-Anne Williams:
Doen haar werk onder groot druk, is verantwoordelik dat alles
om haar glad verloop en het nie tyd vir sentimente nie, hoewel
sy haar sagter kant toon wanneer daar na haar vakansiedag
saam met haar familie verwys word.
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BYK BESIGE WINKEL/MUSIEK BLER (?) IN AGTERGROND.
1: Paashaas:

(LUIDSPREKERSTEM PROJEKTEER OOR RUMOER)
Paaseiers! Gratis paaseiers! Hallo, al julle mooi mense!
Kom en kom haal vir julle. Alles in my mandjie is vry en
verniet. Die res koop julle vandag teen gister se pryse.
(NADER) Dis reg, Mevrou! Kies drie en jy kry die goedkoopste een absolutely free of charge. Jou geskenk
omdat jy ons ondersteun. (PROJEKTEER) Haai daar,
julle liewe, lawwe lekkergoed-vreters! Waar is julle met
julle soettande? Kyk hier, kyk vir my! Dis jou gawe
Paashaas wat jou uitnooi vir die fees. (VIR KIND) Vat
een, net een, a nee a! Okay, kiddy, you don't have to
cry. Ek is 'n onskuldige ou hasie, ek byt niemand. Give
us a smile. That's better. Een vir jou en een vir jou
sussie. Good boy! (PROJEKTEER) Calling all chocolate
lovers, come celebrate Easter with me. I'm your hippity,
hoppity Easter Bunny and this is the month of . . .
chocolates!

BYK. DOOF BYKLANKE/AANKONDIGING RSG-drama bied aan:
QUINTIN ROY EN DIE PAASHAAS, 'n eietydse
Paasspel geskryf en opgevoer deur Helena Hugo.
BYK. BRING WINKELRUMOER EN PAASHAAS TERUG.
Paashaas:

(PROJEKTEER) Hasies en hoendertjies en sjokolade
teddiebeertjies! Vergeet nie die traditional Paaseier nie.
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Let wel: Met elke honderd rand wat jy spend, qualify jy
om in te skryf vir ons Easter-bonanza sodat jy jou deel
kan wen van . . . vyfmiljoen rand. Yes, happy shopper,
five million is up for grabs. And this might be your lucky
day! (VIR HOM) Goeiedag, Meneer! En hoe gaan dit
vandag? Hier, kies een. Eintlik is dit net die wrappings
wat verskil. Wag nou kiddy, dis die oupa se beurt. (VIR
HOM) Oom . . .? Hoe lyk dit?
1:

Oudominee:

Nee, dankie! Nie vir my nie.

BYK. DIE HAAS IS OP LUIDSPREKER/MEGAFOONTIPE (PROJEKTEER
NIE NIE ALTYD EWE HARD NIE/FILTERHOK)
2:

Paashaas:

Moenie skaam wees nie, vat. Dis verniet.

BYK. OOM PRAAT HARD GENOEG, MAAR NIE MET VERSTERKING NIE
3:

Oudominee:

Ek eet nie paaseiers nie.

4:

Paashaas:

Wat van die kleinkinders?

5:

Oudominee:

Ek stel nie belang nie, dankie.

6:

Paashaas:

Nie in Paasfees nie, nie in sjokolade nie?

7:

Oudominee:

Soontoe, jou Satan.

8:

Paashaas:

Ag nee, Meneer! Ek is 'n hasie, 'n onskuldige ou hasie.

9:

Oudominee:

Jy, jongman, is 'n wolf in skaapsklere en jy daag my uit.

10: Paashaas:

As ek vir u 'n gratis sjokolade-eiertjie aanbied?

11: Oudominee:

As jy 'n bespotting maak van alles wat vir my heilig is.

12: Paashaas:

Wat? Wat kan tog so heilig wees aan 'n mandjietjie met
paaseiers?

13: Oudominee:

Ek vra weer, staan soontoe dat ek kan verbykom.
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1:

Paashaas:

Oukei, ek doen. Op een voorwaarde . . .Vee eers daai
suur uitdrukking van Oom se gesig af en maak 'n paar
danspassies saam met my. Vat die mandjie, smile – dis
nie so swaar nie – dan help Oom my om kinderhartjies
bly te maak.

2:

Oudominee:

Jy soek my . . . (BESLUIT) Goed, gee, gee hier.

3:

Paashaas:

Versigtig nou, mooi vat! Jy hou dit skeef.

4:

Oudominee:

Dan-kie. (BEWEEG WEG) Kom saam, ek gaan nou . . .
Dan wys ek jou hoe ek jou kan help.

5:

Paashaas:

Hei! Waar gaan jy? Oom! Meneer . . .! (HAAS VERV.)

BYK. MENSE/OOK KINDERS LAG EN GIL Kom terug! Vang hom!
BYK. LUIDSPREKERSTEM HARD Security, help! Catch that thief! Yes, go!
Go!! Neville, go! . . . Oh no, too late!
BYK. ALGEMENE ''ONTSTELTENIS''/OOR NA KANTOOR VAN VLOERBESTUURDER/WINKELROESEMOES SAG/GEEN PAASHAAS
6:

Neville:

Mevrou, hy het die haas se mandjie gegryp en by die
deur uitgespring – so vinnig jy sien net tjoklits spat. Moet
sê die meneer is fiks vir 'n gryskop. Ek dag hy steel die
soetgoed vir sy kleinkinders, nes laas Krismis daai ander
oupa, Mevrou onthou?

7:

Lea-Anne:

Sal ek dit vergeet! En jy was vandag weer netso gevrek.

8:

Neville:

Sorry, maar ek het een sekonde gevat vir watter kant toe
hy gaan hol in case ek moet charge, toe surprise hy my.
Gaan park hom reg teen die railings en gooi eers die
tjoklits, toe die mandjie af ondertoe. (LAGGIE) Nie dat
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die mense gemind het nie, hulle dag dit reën swiets soos
in daai ad op TV, almal gryp net.
1:

Lea-Anne:

Waar is Roy?

2:

Neville:

Askies, Mevrou, wie nou?

3:

Lea-Anne:

Die Paashaas.

4:

Neville:

O, Quintin! Hy't ondertoe gerace om te kyk wat hy kan
rescue.

5:

Lea-Anne:

Goed, ek het die prentjie. Jy kan gaan.

6:

Neville:

Dankie, Mevrou. Totsiens, Meneer.

7:

Oudominee:

Ek stap sommer saam.

8:

Lea-Anne:

Nie jy nie, Meneer. Neville, keer hom voor hy uitslip.

9:

Neville:

Meneer . . . Meneer hoor vir Mevrou, ek mag nie Meneer
laat wegkom nie.

10: Oudominee:

Ek is haastig en julle mors my tyd.

11: Lea-Anne:

Daaraan moes jy gedink het toe jy jou te buite gegaan
het.

12: Neville:

Meneer, sy is die baas hier en sy't rules en regulations,
luister liewer nicely wat Meneer haar skuld.

13: Oudominee:

Gee pad voor my.

14: Neville:

Asseblief, ek gaan my job verloor.

15: Oudominee:

Is jy ernstig?

16: Neville:

Of course is ek ernstig.

17: Oudominee:

Nou ja, doen jou plig, ek sal regkom.

18: Neville:

Dankie, Meneer, en good luck.

19: Oudominee:

Mevrou, ek het vyf minute. Wat skuld ek u?
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1:

Lea-Anne:

Tipies, almal dink altyd hulle kan hulle met 'n ligte
boetetjie kom loskoop.

2:

Oudominee:

Ek is bereid om te betaal wat ek skuld. Is dit nie genoeg
nie?

3:

Lea-Anne:

Ongelukkig nie. (PROJEKTEER VIR HOM) Neville, jy
kan gaan.

4:

Neville:

Dankie, Mevrou.

BYK. DEUR OOP/WINKELRUMOER HADER/ . . . DEUR TOE.
5:

Lea-Anne:

Daar's die stoel. Bêre jou beursie en sit.

6:

Oudominee:

Vir hoe lank? As ek nie my inkopies binne die volgende
halfuur afhandel nie, ry die bussie vir my weg.

7:

Lea-Anne:

Jou probleem, nie myne nie.

BYK. SY TREK SKRYFGOED NADER. Naam?
8:

Oudominee:

Ek is teen my sin hier ingesleep, ek gaan nie teen my
sin hier bly nie.

9:

Lea-Anne:

Geen onskuldige persoon word ooit teen sy sin hier ''ingesleep'' nie. Toe, moenie so rondstaan nie. Sit, en werk
saam sodat ons die sakie kan afhandel.

BYK. STAAN GEREED MET STOEL
10: Oudominee:

(SUG) As dit dan moet. (GAAN SIT) Ek is haastig, ek is
moeg, en ek het dringende inkopies om af te handel.

11: Lea-Anne:

Nie op die oomblik nie! Naam.

12: Oudominee:

Domi . . . (BEDINK HOM) Lodewyck Broderick, skryf dit
met ck's.

13: Lea-Anne:

Hoe?
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1:

Oudominee:

(SPEL) L-o-d-e-w-y-c-k B-r-o-d-e-r-i-c-k. Wat maak dit
saak wat my naam is?

2:

Lea-Anne:

(SKRYF) Lo-de-wy – ck Bro-deri – ck. Jy besef nie die
erns van jou oortreding nie. Adres?

3:

Oudominee:

Ek het my humeur verloor, ek is jammer.

4:

Lea-Anne:

Humeur of nie. Ons het die reg aan ons kant, jy nie.

5:

Oudominee:

Ek is aangestig en uitgelok.

6:

Lea-Anne:

(SKRYF) Winkeldiefstal, saakbeskadiging, rusverstoring
en aanranding. Adres?

7:

Oudominee:

Die eiers was gratis. As die mandjie beskadig het, sal ek
dit met liefde vervang. Het ek iemand aangerand?

8:

Lea-Anne:

Quintin Roy. Ek het sy gille gehoor.

9:

Oudominee:

Ek het nie 'n vinger op hom gelê nie.

10: Lea-Anne:

Jy het sy mandjie met geweld by hom afgeneem.

11: Oudominee:

Hy het dit vir my aangegee.

12: Lea-Anne:

Wat dink jy, hoe sal dit gaan as elkeen wat hier instap
een van my werkers begin rondruk. Hy kon sy balans
verloor het en sy kop teen die hoek van 'n toonbank
gestamp het. Hy kon dood gewees het.

13: Oudominee:

Dit het nie gebeur nie.

14: Lea-Anne:

Adres?

15: Oudominee:

Sonskyn-tehuis.

16: Lea-Anne:

Ouetehuis of hospitaal?

17: Oudominee:

Dis 'n kamer.

18: Lea-Anne:

Ekskuus?
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1:

Oudominee:

Kamer. Die wagkamer van die dood.

2:

Lea-Anne:

Gee vir my die straatadres, dis al wat ek nodig het.

3:

Oudominee:

Ek kan weier.

4:

Lea-Anne:

As jy weier, bel ek die polisie.

BYK. KLOP AAN DIE KANTOORDEUR Binne!
BYK. DEUR OOP/WINKELRUMOER OP
BYK. PAASHAAS SONDER SY KLANKVERSTERKING
5:

Paashaas:

(EFFE WEG) Security sê Mevrou soek my.

6:

Oudominee:

Springlewendig, sien u.

7:

Paashaas:

Ja, Oom, en ek kon darem die winkel se mandjie red.

8:

Lea-Anne:

Maak toe die deur agter jou.

BYK. DEUR TOE/WINKELRUMOER SAGTER/HAAS IN MET MANDJIE
9:

Paashaas:

10: Lea-Anne:

Sjokolade is als gevat, thanks to you know who.
Haal af jou haaskop sodat jy kan asem skep. Gee
solank die mandjie, laat ek sien.

11: Paashaas:

(BY HAAR) Hier.

12: Lea-Anne:

Dankie. (SY VAT DIE MANDJIE/BEVOEL DIT.)
Hmmm, jou geluk dis 'n stewige stuk werk.

13: Paashaas:

Asof als my skuld is . . . (KOP AFHAAL/DIEP ASEM)
Wat 'n verligting. Kyk hoe sweet ek, my hare is sopnat.

14: Lea-Anne:

Jy word betaal om te sweet.

15: Paashaas:

Lyf is oukei, dis after all herfs, maar hierdie simpel kop
breek my nek . . . Hoekom try ons nie liewer make-up en
'n paar nice haasore nie?

16: Lee-Anne:

Die kop werk vir my, en hou op moan.
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1:

Paashaas:

Het Neville Mevrou vertel hoe ek ge-manhandle is?

2:

Lee-Anne:

Meneer Brodrick(SYSPREEK SY VAN ENGELS UIT)
stem nie saam nie.

3:

Oudominee:

Jy het jou aan my opgedring.

4:

Paashaas:

Al wat ek gedoen het, was om vir Oom 'n verniet paaseier aan te bied, en Oom begin 'n stampede.

5:

Oudominee:

Jy moet leer dat as iemand nee sê, bedoel hy dit.

6:

Paashaas:

Maar Oom gaan verongeluk ons hele promotion. Daar
was kinders.

7:

Oudominee:

Juis.

8:

Paashaas:

Ja, en watter voorbeeld stel Oom vir hulle?

BYK. STAAN GEREED OM STOEL TE SKUIF
9:

Oudominee:

(SPRING OP DAT DIE STOEL SO SKUIF) Nou het ek
genoeg gehad! Ek is nie jou oom nie en ek laat my nie
dwing om paaseiers te eet ter wille van jou en jou show
nie.

10: Paashaas:

Oukei, oukei, moenie 'n aar bars nie.

11: Oudominee:

Jy, mannetjie, het geen respek nie. Mevrou – u behoort
verantwoordelikheid te neem vir sy gedrag.

12: Lea-Anne:

Ek is nie sy ma nie.

13: Oudominee:

U is sy werkgewer en u het hom aangestel om soos 'n
mal ding op en af te spring.

14: Lea-Anne:

Spring ook net tot hy moeg is, en dis baie gou.

15: Paashaas:

Thanks for the compliment.
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1:

Oudominee:

Hase en sjokolade-eiers? Is dit wat Paasfees vir julle
beteken?

2:

Lea-Anne:

Meneer Brodrick, vir solank as wat ek kan onthou, vier
ons Paasfees met sjokolade. Die customers soek dit en
as ons dit nie voorsien nie, gaan koop hulle langsaan.

3:

Oudominee:

Julle misbruik ons Christenfeeste en wedywer om geld
te maak.

4:

Lea-Anne:

Paaseiers is tradisie. Vir Christene ook.

5:

Oudominee:

Hase met mandjies vol, om elke hoek en draai, Happy
Easter in plaas van . . .

6:

Paashaas:

Selfde as Happy Christmas. At least smile die kindertjies
vir my.

7:

Oudominee:

Jy . . .! Jy vertolk jou rol uitstekend, dit moet ek toegee.

8:

Paashaas:

Dis my werk, betaal hierdie maand my losies. Ook maar
net-net.

9:

Oudominee:

Tye is moeilik – ek gee toe. As pensioenaris verstaan
ek dit alte goed, maar hoekom moet Paasfees uitgebuit
word vir geldelike gewin, en so banaal? Leef ons in
hierdie verligte eeu in die duisternis?

10: Lea-Anne:

Watse duisternis? Dis goeie tye! Paasfees is een van
die ligpunte op ons kalender – maak op vir ander maer
maande.

BYK. FOON OP HAAR LESSENAAR LUI/TELDADELIK OP Williams. Ja?
(KORT POUSE) Ek is in 'n vergadering. Bel oor 'n
halfuur, dankie!
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BYK PLAK FOON NEER
1:

Oudominee:

(SUG) Besigheid bly besigheid, maak nie saak wat dit
kos nie.

2:

Lea-Anne:

Meneer Brodrick, ons praat van werkers se livelihood.

3:

Oudominee:

Lewensonderhoud.

4:

Lea-Anne:

Come again?

5:

Oudominee:

Die woord is lewensonderhoud. En dis logies, diegene
wat in die fabrieke werk, het geen ander keuse nie.

6:

Lea-Anne:

I rest my case.

7:

Paashaas:

Sien Oom, en die lekkertjies moet mos nou heel jaar
deur verkoop, veral peak time, anders maak die fabriek
toe en dan sit meer mense sonder werk – ek ook.

8:

Oudominee:

Ek besef dit. Moenie dink ek gee nie om vir my
medemens nie.

9:

Lea-Anne:

10: Oudominee:

Is dit soos jy omgee, veroorsaak 'n onaangenaamheid?
Dis oor die skaal, dit hang te veel oor na die een kant.
Wie steur hulle nog aan die ander kant?

11: Lea-Anne:

Watter ander kant tog?

12: Oudominee:

Die oorsprong, die waarheid oor Paasfees.

BYK. LESSENAARFOON LUI WEER, TEL DIT OP EN PLAK DIT NEER
13: Lea-Anne:

O, ek kan nie wag vir Vrydag nie – my afdag.

14: Oudominee:

Julle braai seker?

15: Lea-Anne:

My boetie-hulle het 'n nice lapa. Ons gaan soontoe.

16: Oudominee:

Die grootmense braai, die kinders hardloop oral in tuin
op soek na Paaseiers en die kerk . . . is leeg.
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1:

Paashaas:

Have a heart! Mense gaan nie meer Sondae kerk toe
nie. Vir wat moet hulle op 'n Vrydag?

2:

Oudominee:

Hulle weet nie wat hulle mis nie.

3:

Paashaas:

Net mooi niks. Mevrou, kan ek nog eiers kry vir uitdeel,
die winkel sluit mos eers sesuur.

BYK. SY TEL SLEUTELS OP VAN LESSENAAR EN GEE AAN
4:

Lea-Anne:

Hier, vat my sleutel. Waag dit om my te besteel, ek weet
presies hoeveel bokse in daai stoor is.

5:

Paashaas:

Dankie dat Mevrou my vertrou. Oom, sorry – Meneer, no
hard feelings?

6:

Oudominee:

Nee, maar jy moet my nie weer dwing nie.

7:

Lea- Anne:

Jou kop! Sit op jou haaskop.

8:

Paashaas:

Vergeet ek amper my doodsmasker.

9:

Lea-Anne:

Kla en ek kry iemand anders.

10: Paashaas:

Seblief nie! As dit moet, werk ek oortyd.

11: Oudominee:

Kwart oor vyf! Die bussie is seker al weg sonder my.
Mag ek gou 'n paar oproepe maak?

12: Lea-Anne:

Meneer Brodrick, jy kan bel so veel soos jy wil, maar jy
gee nie 'n tree sonder my toestemming nie.

BYK. KANTOOR UIT/IN SEDANMOTOR DEUR STADIGE SPITSVERKEER.
13: Erika:

Dominee, Dominee moenie sleg voel nie, ek was in elk
geval op pad.

14: Oudominee:

As Theuns nog geleef het, sou hy my kom haal het.
Vandat hy my vooruit gegaan het, is dit ek en die tehuis
se bussie. Sal daai vaal karretjie voor jou inswenk!
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1:

Erika:

Miskien moes ons eers 'n koffietjie gaan drink het, dan
kon Dominee my . . . behoorlik ingelig het oor wat
presies gebeur het.

2:

Oudominee:

(VAL HAAR IN DIE REDE) Sonder enige teken! Waar,
vra ek jou, kry vandag se bestuurders hulle liksense? Ek
het sestig ongelukvrye jare agter die rug en ek waag dit
nie agter 'n stuurwiel nie. Erika! Jy gesien hoe vlieg daai
een oor die rooi robot? Blaas jy nie jou toeter nie?! Hoe
bly jy so kalm?

BYK. KAR STADIGER EN LUIER BY ROBOT
3:

Erika:

(LAGGIE) Ek is maar gewoond aan die verkeer. As ek
alleen is, skakel ek die radio aan, probeer om my nie te
vererg nie, wees die minste, gee liewer as om te neem.

4:

Oudominee:

Toe moet ek jou ook lastig val.

5:

Erika:

Dis niks, ek verstaan.

6:

Oudominee:

Ek is nou eenmaal op my eie . . . die kinders en kleinkinders in Kanada, my susters, neefs en niggies almal
saliger. As ek gestrand raak, soos vandag, moet ek my
dominee bel.

7:

Erika:

Kom nou, Sarita is steeds my beste vriendin al woon sy
in Kanada, en ons het mos hierdie ooreenkoms dat ek
vir haar sal instaan.(POUSE) Praat met my,Dominee.

8:

Oudominee:

Ag, Erika, sê tog maar Oom.

9:

Erika:

(LAGGIE) Jammer . . . Mag van gewoonte . . .
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1:

Oudominee:

Jy is nou die dominee. Ek is 'n knorrige ou man, alleen
op die aarde, gestroop van my amp.

2:

Erika:

(BY HAARSELF) Iets het vandag drasties met hom
verkeerd geloop. (VIR HOM) Dominee . . .

3:

Oudominee:

Oom.

4:

Erika:

Oom, daar is mense wat opkyk na Oom.

5:

Oudominee:

Watter mense sal nog na my toe wil ''opkyk''?

6:

Erika:

Die inwoners van Huis Sonskyn, die gemeente en die
kerkraad. Oom se portret hang in die konsistorie saam
met al die ander oud-leraars.

7:

Oudominee:

Ek is al twintig jaar, emeritus. Die gemeente verander
voortdurend, ek preek nie meer nie, (BROM) en ek het
vandag 'n gek van myself gemaak.

BYK. ROBOT WISSEL/HAAR KAR TREK SAAM MET ANDER WEG.
8:

Erika:

Dominee lei nog die oord se bidure.

9:

Oudominee:

My prekies raak dun en ververlig.

10: Erika:

Nie volgens wat ek van die inwoners verneem nie.

11: Oudominee:

Weet jy hoeveel keer vang ek hulle aan die slaap?

12: Erika:

Seker maar van gewone uitputting.

13: Oudominee:

Hulle is moeg vir my geprewel en die nuwe intrekkers
soek lewendiger besprekings, so hoor ek hulle skinder.
Wat . . . Binnekort is ek saliger en almal van my verlos.
My gesondheid is nie meer wat dit was nie.

14: Erika:

Wag nou, Oom! Oom het verlede jaar nog fiets gery.
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1:

Oudominee:

Erika, jy raak sowaar ook agter. Ek het my fiets al vyf
jaar gelede weggegee – nadat ek my katswik geval het.
Jy het my in die hospitaal besoek.

2:

Erika:

Vyf jaar? Ek kan nie glo dat tyd so vlieg nie.

3:

Oudominee:

Ek is oor die wal.

4:

Erika:

Oom het skaars 'n uur gelede bewys dat Oom nog
veglus het en nou wil Oom opgee?

5:

Oudominee:

My tyd is verby.

6:

Erika:

Oom, Oom is net beskeie. Tant Ella-hulle kan nie
uitgepraat raak oor Oom se Bybelstudies nie.

7:

Oudominee:

Noem een.

8:

Erika:

Wat van . . . Sagaria?

9:

Oudominee:

Toe is ek vanmiddag net so stom soos hy.

10: Erika:

Oom het indruk gemaak.

11: Oudominee:

Hulle het my koudgesit, my tong geknoop, my nie kans
gegee om sake in perspektief te stel nie.

12: Erika:

Dis nie regverdig nie.

13: Oudominee:

My verdiende loon – ek het my so swak gedra ek kon
nie daaroor stry nie, wat nog te sê my geloof verdedig
teenoor hulle ongeloof?

14: Erika:

Oom saai die saad en dis genoeg.

15: Oudominee:

My humeur het my in die steek gelaat.

16: Erika:

Oom was ontsteld.

17: Oudominee:

Ek het my swak gedra voor die kinders, 'n slegte voorbeeld gestel. Ek moes nie.
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1:

Erika:

Is Oom in die moeilikheid? Is daar 'n amptelik klag?

2:

Oudominee:

Die winkel se bestuurder wou my eers stenig, maar op
die ou end het sy besluit om my nie by die sentrumbestuur aan te gee nie. Nogtans vir my 'n rekening
uitgeskryf vir hul verliese.

3:

Erika:

Watse verliese? Die mandjie het niks oorgekom nie en
die lekkers was in elk geval gratis.

4:

Oudominee:

Drieduisend rand.

BYK. KAR STADIGER
5:

Erika:

Teen die pryse van sjokolade is dit nie onmoontlik nie,
maar ek twyfel.

BYK. HEK SKUIF OOP/KAR RY DEUR
6:

Oudominee:

(POUSE) Sy't dit met groot omhaal opgeskeur.
Afgeskryf, het sy gesê.

BYK. KAR STADIG TOT STILSTAND/SKAKEL AF/HEK SKUIF TOE
7:

Erika:

Wat 'n kat-en-muis-speletjie! Ek vervies my sommer.

8:

Oudominee:

Dit was my kans om reguit te praat, die prys te noem
wat tweeduisend jaar gelede vir ons betaal is.

9:

Erika:

10: Oudominee:

Verstaan sy toe?
Ek was bang sy vererg haar van voor af, toe los ek dit.
Wurg 'n dankie uit, twee dankies. No big deal, meneer
''Brodrick'', het sy geantwoord, beheer in die toekoms
jou emosies, totsiens en geseënde Paasfees. Spot sy
met my? het ek gewonder. Terg sy my?

11: Erika:

Toe?
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1:

Oudominee:

Toe lui haar telefoon vir die tiende keer en sy beduie vir
my om te gaan, ewe met 'n glimlag.

2:

Erika:

Haar goeie daad vir die dag . . . Asseblief!

3:

Oudominee:

Maar wat het haar gemotiveer om die rekening op te
skeur?

4:

Erika:

Haar meerderwaardigheid, en dis al.

5:

Oudominee:

Ek is 'n lafaard.

6:

Erika:

Oom is nie 'n lafaard nie, alles behalwe.

7:

Oudominee:

Ek skaam my.

8:

Erika:

Oom het standpunt ingeneem.

9:

Oudominee:

Ja . . . Die oord se busbestuurder ook.

10: Erika:

Ekskuus?

11: Oudominee:

Toe ek hom bel was hy gladnie geneë om nog 'n paar
minute vir my te wag nie, en nou weet jy ook alles van
my manewales.

12: Erika:

(LAGGIE) Bly Oom se humorsin is terug. (TROOS)
Wees maar verseker: Oom het 'n indruk gemaak, Oom
het mense aan die dink gesit.

BYK. MAAK KARDEUR VAN BINNE OOP/TUIN BUITE/LAATMIDDAG.
13: Oudominee:

Dankie dat jy my kom oplaai het.

14: Erika:

Als reg. Moenie Oom se pakkies vergeet nie.

BYK. SY GEE PLASTIEKSAKKE MET INKOPIES AAN
15: Oudominee:

Groetnis vir Johann en die kinders.

16: Erika:

Ek maak so. Geniet die aandete.

BYK. TUIN UIT/IN OUETEHUIS-EETSAAL/ROESEMOES
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1:

Yvonne:

Net jy wat dit sal regkry om dominee Erika te kommandeer nadat jy jou tyd in die mall verspeel het.

2:

Oudominee:

Gee aan die sout, asseblief.

3:

Yvonne:

Jy eet te veel sout, dis nie goed vir jou bloeddruk nie.

4:

Oudominee:

(BROM) Asof jy jou oor my bloeddruk bekommer.

5:

Yvonne:

Ons moes 'n volle uur in daai bussie sit en wag vir jou.

6:

Ella:

Yvonne, hy het mos nou askies gevra en dit was net tien
minute.

7:

Yvonne:

Vir my soos 'n uur gevoel – in die blakende son.

8:

Ella:

Sanna was ook laat.

9:

Yvonne:

Sanna het 'n been. Dominee makeer niks.

10: Oudominee:

Die sout asseblief.

11: Yvonne:

Die Paaseiers wat ek vir my kleinkinders gekoop het, is
papgesmelt, jou skuld.

12: Ella:

Verskoon my dat ek rek. Hier, Dominee.

13: Oudominee:

Dankie, Ella.

14: Yvonne:

Jy sterk hom in sy kwaad. Die dokters praat tevergeefs.

15: Oudominee:

Hoe meer sout, hoe gouer is jy van my ontslae.

BYK. HY PLAK DIE SOUTPOT NEER, VAT EETGEREI EN EET
16: Yvonne:

Jy lê woorde in my mond.

BYK. HY SIT SY EETGEREI OP SY BORD NEER
17: Oudominee:

Ek gaan matrone vra om my te skuif.

18: Ella:

Waarheen? Ek sien nie 'n leë plek nie.

19: Oudominee:

Hier is een sedert Theuns oorlede is. As ek skuif, kan
twee dames by julle aansluit. Ek sal wel 'n plekkie kry.
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1:

Yvonne:

Onder ons oë uit waar jy jou te buite kan gaan met die
sout en peper?

2:

Oudominee:

Nes jy sê, Yvonne.

3:

Ella:

Dominee mis hom seker, vir domineeTheuns. Verlede
jaar Paasfees was hy nog met ons. Julle was sulke
goeie vriende.

4:

Oudominee:

Ja, Ella, ons was.

5:

Yvonne:

Koek saam, julle dominees, dominee Erika ook. Los
alles en spring in haar kar om jou by die mall te gaan
oplaai. Dié dat jy kon draai, jy het geweet jy sal nie
gestrand raak nie, maar jy sê ons niks en ons moet wag
tot die sjokolade smelt.

6:

Ella:

Yvonne, dis herfs, die sjokolade sal regkom.

7:

Yvonne:

Wonder of dominee Erika ook aangedraf sal kom as ek
eendag vasbrand en die bussie vir my wegry. Wat hét
jou so lank besig gehou?

8:

Oudominee:

Die Paashaas. Ons het . . . woorde gehad.

9:

Ella:

Haai, Dominee. Die mall het gewemel van hulle, kinders
in sulke oulike haaspakkies. Was dit een van hulle?

10: Oudominee:

Nie 'n kind nie, nee, hy was groot genoeg om 'n pa te
wees – lank en maer met haaktande en uitpeuloë . . .

11: Yvonne:

Hy terg jou, Ella, kan jy nie sien nie?

12: Oudominee:

Gehop, skiep en dans asof Paasfees aan hom behoort.

13: Ella:

Kersvaders kan ook so aangaan.
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1:

Yvonne:

Ter wille van die kinders. Ons weet mos dis mense wat
hulleself vermom.

2:

Ella:

Kersvader se storie maak vir my sin. Ek het gehoor hy
was eers 'n goeie monnik wat vir arm kinders geskenke
gegee het. Dit pas nie vir my by hase om eiers uit te
deel nie . . .

3:

Yvonne:

Ella . . . Dink simbolies.

4:

Ella:

Nogal gekleurde eiers.

5:

Yvonne:

Die haas en die eiers is simbole van vrugbaarheid en
groei en lewe – die ewige wat ons erf omdat Jesus uit
die dood opgestaan het.

6:

Ella:

Die haas is nie in die Bybel nie.

7:

Yvonne:

Kersvader ook nie, maar jy glo aan hom.

8:

Ella:

Toe ek klein was, nie nou meer nie.

9:

Yvonne:

Nou ja, as Kersvader 'n kinderhartjie kan bly maak,
hoekom nie die Paashasie nie? Wat sê Dominee?

10: Oudominee:

Wil jy regtig weet?

11: Yvonne:

Dominee is veronderstel om ingelig te wees oor
Christenfeeste.

12: Oudominee:

Die haas en sy eiers het niks met die Christen se
Paasfees te doene nie.

13: Yvonne:

O so, en waar kom hulle dan almal vandaan presies oor
die Paastyd?

14: Oudominee:

Van heidense gelowe wat in ou volksfeeste voortgeleef
het en die Christendom binnegedring het, onskuldig, so
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lyk dit, maar dit groei soos onkruid en druk die goeie
saad uit.
1:

Yvonne:

Hoekom stem die filosofie, die sirkel van lewe en dood,
dan so presies ooreen?

2:

Oudominee:

In Europa is dit lente, tyd vir sonaanbidders en vrugbaarheidsfeeste. Paasfees val toevallig in dieselfde seisoen.

3:

Yvonne:

Maar die Joodse Paasfees is tog in die outyd deur die
oesfees opgevolg, in Jerusalem, rondom die tempel.

4:

Oudominee:

Paasfees, Fees van die Eerstelinge, Fees van die Weke,
Nuwejaar, Groot Versoendag, Huttefees, Fees van die
Ligte, Purim. Almal Joodse feeste wat nes die slag van
die Paaslam nie meer op ons van toepassing is nie.

5:

Ella:

Jesus is ons Paaslam.

6:

Oudominee:

Wat vir ons gesterf het en die dood oorwin het.

7:

Yvonne:

Kan dit dan 'n verskil maak aan ons geloof as ons ter
selfdertyd die ontwaking van die natuur wil vier?

8:

Ella:

By ons is dit herfs.

9:

Yvonne:

Ook dit herinner aan 'n nuwe siklus en dit doen geen
kwaad nie. Trek vir my eerder die aandag af van die
aaklige kruis en die marteling wat die Jode Jesus
aangedoen het. Ek konsentreer met blydskap op
opstanding en lewe – gesimboliseer deur, die eier.

10: Oudominee:

Yvonne, wat jy nou gesê het, onderstreep my kommer.

11: Yvonne:

Moet ons altyd so somber wees, so ernstig?

12: Oudominee:

Ons mag nie perspektief verloor nie.
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1:

Yvonne:

Wil Dominee my teregwys omdat ek my hoop stel op die
ewige?

2:

Oudominee:

Nee, maar jy moet 'n geoefende oog ontwikkel om die
onkruid in jou koringland raak te sien.

3:

Yvonne:

Ek hoor wat Dominee sê, maar om die duiwel in elke
bos te soek is Middeleeus!

4:

Ella:

Haai, Yvonne . . . waar is jou respekte?

5:

Yvonne:

Ella, hou jou hier uit! (BROM) Red my van verkramptes
wat met oogklappe deur die lewe gaan.

6:

Ella:

Met wie praat jy nou?

7:

Yvonne:

Met myself. Tevrede?

BYK. SY GOOI EETGEREI OP HAAR BORD Ek is te vroeg in hierdie tronk
vasgekeer, maar ek weier om my gedagtes in te perk.
8:

Oudominee:

Daaroor sal ek nie met jou stry nie, ek sê net: Wees
versigtig.

9:

Yvonne:

Ek vind niks verkeerd met insiggewende en onthullende
simbole nie.

10: Oudominee:

Al wat ons nodig het is die kruis en geopende graf en dit
is nie simbole nie, dit is waarheid.

11: Yvonne:

Oopgebreekte eierdoppe simboliseer die leë graf.

12: Oudominee:

Logies, maar ek wil nie meer met jou stry nie. Sal julle
my verskoon?

13: Ella:

Wat van Dominee se nagereg? Dis roomys.

14: Oudominee:

Vat myne vir jou, ek gaan vars lug soek.

BYK. UIT EETSAAL/IN AAND/VOËLS EN FONTEIN IN TEHUIS SE TUIN
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Oudominee:

(BY HOMSELF/BIDDEND) En hier, my Hemelse Vader,
sit ek nou deurmoeg, en smoorkwaad. Vergewe my as
ek beledig voel, maar ek is! Ag, Here, soms weet ek nie
meer wie ek is nie, u dienaar, oudominee Lodewyck wat
hom verbeel dat hy die wysheid in pag het, 'n grysaard
wat nog gehoor wil word? Ek het my vandag laat ontstig
deur baie dinge en mense – die gestamp en gestoot in
die winkels, die onsinnige geraas en geskreeu oor en
weer, Paashase. Hemelheer, U Seun hang aan die kruis
en die hase word op ons losgelaat! Aan tafel was dit al
weer Yvonne wat my met soveel oortuiging opstry.
(POUSE) My maag pyn, my knieë pyn, die spiere wat
my rug moet regop hou, pyn. Ek is dors, altyd dors. Na
wat? Goeie geselskap? My liewe vrou het geglo nes ek,
tot die dag van haar dood nie aan my oordeel getwyfel
nie. Sy sou met my saamstaan teen Yvonne en haar
trawante. Theuns ook, skerp soos hy was, altyd gereed
met 'n onweerlegbare antwoord, onverstoorbaar, nie
impulsief soos ek nie. Hulle lag vir my en hulle lag vir U,
Hemelvader. Ek kla, maar ek is alleen. Kyk ek in die
spieël, skrik ek vir die bejaarde wat so gluur, die glans is
af, die vel papierdun geskaaf. Is al die jare wat ek vir U
gewerk het dan tevergeefs? Het ek vandag enigiets vir U
gewen? Ek glo nie.

BYK.VOËLGESANG HARDER SODAT ONS SAAM MET HOM LUISTER
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(NA POUSE) Koel is die bries teen my wang . . .
BYK. VERDER WORD GLASDEURE OOPGESKUIF, GESELS EN GELAG
VAN OUMENSE GEDEMP OP AANDLUG.
1:

Oudominee:

Die ark is oop . . . Tyd vir die aandwandeling. Hulle sal
weer wonder hoekom sit ek hier. Lyk soos Ella aan die
voorpunt. Haar sal ek verduur, Yvonne moet my
asseblief nie kom treiter nie.

BYK. SELFOON LUI (SUKKEL FOON UIT SAK) Wie kan dit …. Erika
BYK. SELFOON AF Hallo, Erika.
2:

Erika:

(FILTER) Naand, Oom. Kan ons praat?

3:

Oudominee:

Ja.

4:

Erika:

(FILTER) Oom klink . . . gesteurd. Pla ek?

5:

Oudominee:

Nee, dis nie jy nie. Ek soek vrede in die tuin en die
stoepdeure het pas oopgegaan. Almal wat dink hulle
stap, borrel uit om my te kom pes.

6:

Erika:

(FILTER) Was Oom nie aan tafel nie?

7:

Oudominee:

Yvonne het die poeding vir my bederf. Hier is Ella nou.
Kan jy glo, sy bring vir my 'n Paaseier!

8:

Erika:

(FILTER/LAG) Murphies law. Sy bedoel dit goed.

9:

Oudominee:

Ek belowe jou ek sal haar nie afjak nie.

10: Erika:

(FILTER) Mooi, dan neem ek die vrymoedigheid om my
voorstel te maak.

11: Oudominee:

Ek luister.

12: Erika:

(FILTER) Oom het seker die Paasnaweek se program?
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1:

Oudominee:

Donderdag: Aandnagmaal seweuur. Goeie Vrydag:
Oggenddiens agtuur, Sondag dou voor dag op die bult
vir sonsopkoms en agtuur: Opstandingsdiens. Is ek reg?

2:

Erika:

(F.)Tien uit tien. Wil Oom môreoggend met my saamkom winkelsentrum toe, ek wil iemand daar gaan uitnooi.

3:

Oudominee:

Jy bedoel na ons kerk toe?

4:

Erika:

(F.)Oom het die saadjie geplant, ek gaan nou water gee.

5:

Oudominee:

Daai haas sal jou by sy bestuurder verkla en dan is jy
ook in die moeilikheid.

6:

Erika:

(FILTER) Dis hoekom ek reguit na haar toe gaan.

7:

Oudominee:

Sy sal dink ek het jou gestuur.

8:

Erika:

(FILTER) Oom skuld haar iets van waarde in ruil vir die
drieduisend rand wat Oom nie betaal het nie.

9:

Oudominee:

10: Erika:

Jy vang my nou onkant.
(F.) Oom hoef nie dadelik te antwoord nie. Slaap daaroor, dan bel ek Oom môreoggend. Groete vir tant Ella.

11: Oudominee:

Dankie, Erika, en goeienag.

12: Ella:

Is dit ons jongdominee?

13: Oudominee:

Sy stuur vir jou groete.

14: Ella:

Haai, dis gaaf van haar. (POUSETJIE) Ek het vir . . .

BYK. DIE PAPIERTJIE OM DIE PAASEIER RAAS Dominee hou nou nie van
Paaseiers nie, maar matrone het uitgedeel, toe sê sy ek
moet Dominee s'n bring. Dis lekker vars.
15: Oudominee:

Nes Eva met die verbode vrug.

16: Ella:

Dominee, ek sal mos nooit!
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1:

Oudominee:

(GAAF) Toe maar, Ella, ek terg.

BYK. VAT DIE PAASEIER Malvalekker met 'n sjokoladelagie?
2:

Ella:

My gunsteling – marshmallows.

3:

Oudominee:

Nie vir my nie. Eintlik hou ek nie van “marshmallows”
nie.

4:

Ella:

Is dit hoekom Dominee nie Paaseiers eet nie?

5:

Oudominee:

Vat die een vir jou, en steur jou nie aan my nie.

6:

Ella:

Dankie. BYK. VAT PAASEIER TERUG Ek eet hulle
omdat hulle vir my lekker is. Is dit sonde?

7:

Oudominee:

Nee, Ella, jou hart is reg en dis die belangrikste.

8:

Ella:

Vir my part kan hulle hulle dwarsdeur die jaar verkoop.

9:

Oudominee:

Solank jy nie jou hele pensioen op hulle uitgee nie.

10: Ella:

Daarvoor is ek te suinig met my geldjies.

11: Oudominee:

Nou ja, die een is gratis.

BYK. KOOPSENTRUMGERAAS/HULLE IS IN VOORDEUR VAN WINKEL
12: Paashaas:

(PROJEKTEER VANUIT WINKEL) Absoluut vry en
verniet! Spesiale hasies en hoendertjies en sjokolade
teddiebeertjies! Vergeet nie die traditional Paaseier nie.

BYK. HOU PAASHAAS IN AGTERGROND/DIALOOG OP MIKROFOON.
Paashaas

Let wel: Met elke honderd rand wat jy spend, qualify jy
om in te skryf vir die Easter-bonanza sodat jy jou deel
kan wen van . . . vyfmiljoen rand. Yes, happy shopper,
five million is up for grabs. And this might be your lucky
day!

12: Oudominee:

Hy is al weer op vol sterkte.
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1:

Erika:

Goed so, ek was bang hy werk nie vandag nie.

2:

Neville:

Sorry, Madame.

3:

Oudominee:

Môre, Neville.

4:

Erika:

Goeiemôre.

5:

Neville:

Good morning, but you are not allowed.

6:

Erika:

Hoekom nie?

7:

Neville:

Not you, him.

8:

Oudominee:

Praat Afrikaans, Neville.

9:

Neville:

Sorry, Meneer, ek try om professional te wees. Hoe
gaan dit vandag?

10: Oudominee:

Goed, maar hoekom mag ons nie inkom nie?

11: Neville:

Mevrou mag, Meneer is persona non grata. Dis Latyn vir
ons soek jou nie hier nie. Is Mevrou Meneer se dogter?

12: Erika:

Nee, maar kan ek hom by jou los?

13: Neville:

Ons mag nie met die customers socialize nie, maar ek
sal hom vir jou dophou.

14: Erika:

Dankie. Nou-nou terug.

15: Neville:

Sy gaan seker 'n sak vol Paaseiers koop.

16: Oudominee:

Nie sy nie, sy preek vanaand.

17: Neville:

Sorry?

18: Oudominee:

Sy's 'n predikant.

19: Neville:

Meneer sê!

20: Oudominee:

Sy wil julle uitnooi, na ons kerkdiens vanaand, vir jou
ook.
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1:

Neville:

O, dis jammer – ek sal eers Sondag by die kerk kan
uitkom, werk double shift tot Saterdag.

2:

Oudominee:

Jy bedoel, jy is 'n kerkganger?

3:

Neville:

Almal, ons hele familie. My oudste suster is actually
getroud met ons pastoor, so heilig ons moet die Christmas tree vir hom wegsteek, anders sê hy ons aanbid
afgode wat op voetstukke vasgespyker is.

4:

Oudominee:

Dit is 'n bietjie drasties.

5:

Neville:

Is, maar hy veg hard teen vandag se demons en demigods. Ek verstaan hom. Meneer sal ook.

6:

Oudominee:

Ons veg aan dieselfde kant, so lyk dit my.

7:

Neville:

Sometimes is hy net just too serious. Ek sê nie dis
verkeerd nie, maar ek is bang hy terrify vir Quintin, toe
organize ek met die family ons bly stil lat Quintin die
Easter Bunny is.

8:

Oudominee:

Is julle familie, jy en Quintin?

9:

Neville:

Nee, maar hy kom Sondag saam kerk toe.

10: Oudominee:

Hy sê dan mense gaan nie meer Sondae kerk toe nie.

11: Neville:

Sy hart het verander, en dis oor meneer.

12: Oudominee:

Ek?

13: Neville:

Vra hom self. Hier kom hy.

14: Paashaas:

(NADERKOM) Hallo Oom! Ek is so bly om Oom te sien.

15: Oudominee:

Dag, Quintin.

31
1:

Paashaas:

Sleg dat Oom buite moet staan, Mevrou Williams se
instructions, nie myne nie. Actually het ek nie gedink
Oom sal weer hiernatoe kom nie.

2:

Oudominee:

Ek wou ook nie, maar my predikant het my gevra.

3:

Neville:

Sy is daar binne by Mevrou.

4:

Paashaas:

Nice, iemand wat haar kan kalmeer oor ek quit. Ek wou
vanoggend al waai toe kry ek haar jammer, maar
vanaand maak ek klaar.

5:

Oudominee:

Het jy ander werk gekry?

6:

Paashaas:

Nee, maar no ways spring ek op Goeie Vrydag in hierdie
haaspakkie rond. Het Neville vir Oom vertel dat ek tot
bekering gekom het?

7:

Oudominee:

Net dat jy Sondag saam met hulle kerk toe gaan.

8:

Neville:

Ek werk Goeie Vrydag, die vrou en kinners gaan.

9:

Paashaas:

Dis toe hy sy worries oor die kiddies met my share dat
ek bygekom het.

10: Oudominee:

Dis . . . goed . . . Watter worries?

11: Neville:

Sondae as ek moet werk, kom hier kinners shop saam
met hulle ouers wat obviously self ook nie kerk toe gaan
nie. Hoe moet hulle weet wat Paasfees beteken as hulle
net vir Quintin sien dans? Ek het hom gevra.

12: Paashaas:

Toe sê ek vir hom, ek weet ook nie, hoe nou gemaak?
Hy het saam met my geloop dat ek 'n Bybel kan koop.
Skaam my eers bloedrooi om by daai winkel in te gaan,
toe is die mense almal so genuine nice.

32
1:

Oudominee:

Is dit jou eerste Bybel?

2:

Paashaas:

Eerste Bybel wat ek behoorlik lees. Markus, Lukas,
Johannes, wie is die ander een? Matthew! Deur die nag
tot die letters nie meer stilstaan nie, toe stop ek. Oom,
ek verstaan hoekom Oom gister upset geraak het. Oom
is 'n goeie mens en ek het Oom aspris gepla. Oom. . .
Ek is genuine dankbaar dat Oom nie net aangestap het
nie. As Oom my asseblief kan vergewe vir my swak
gedrag . . .?

3:

Oudominee:

Quintin . . . ou seun . . . (HERSTEL) Daar is niks om te
vergewe nie. Ek was ook te oorstuur, eintlik onbeskof.
Werk my hele lewe aan my humeur, laaste jare aan die
moedeloosheid van die ouderdom. (BEWOË) Dank God
ons hoef nie volmaak te wees vir sy koningkryk nie.

4:

Neville:

Amen.

5:

Paashaas:

Ja, Oom, die Here Jesus soek elkeen, selfs al is hy so
sleg soos die moordenaar wat saam met Hom gekruisig
is, staan in die Bybel. Het Neville vir Oom gesê ek gaan
Sondag saam met hulle kerk toe? Goeie Vrydag sal ek
seker maar alleen sit.

6:

Oudominee:

Jy kan saam met my kom, as jy nie omgee om tussen
die oumense te sit nie.

7:

Paashaas:

Dit sal vir my 'n eer wees.

8:

Oudominee:

(TERG) Net nie in jou Paashaaspak nie.

33
1:

Paashaas:

Oom, as ek hom vanaand uittrek, bly hy in die winkel tot
volgende jaar. Al verskil is, ek plak vir die actor wat hom
moet aantrek, 'n special message op die mou: ''Jesus
het met sy lewe betaal vir jou sondes. Hy het uit die
dood opgestaan sodat jy vir altyd kan leef. Geseënde
Paasfees.''

BYK. MUSIEK (ROMANZ BLY GETROU, SNIT 11:VANDAG IS DIE BEGIN)
EN SLOTAANKONDIGINGS.

