
Het jy en jou maat die ervaring dat tyd sy tol geëis het op julle verhouding en huwelik?  Voel julle 
dat julle ’n tydjie nodig het om weer die liefde aan te wakker en mekaar ’n slag in die oë te kyk? 

Indien dit julle begeerte is, is hierdie wegbreeknaweek net vir julle bedoel.  Moet nie die 
geleentheid , om styf teen mekaar te sit en mekaar se harte te voel en te hoor, misloop nie. 

PLEK:   
Heaven’s View Mountain Resort, 
McGregor (Ook bekend as Galgeberg) 

WANNEER: 
12 tot 14 Februarie 
15 tot 17 April 
6 tot 8 Mei 
15 tot 17 Julie 
12 tot 14 Augustus 
11 tot 13 November 

SPREKERS: 
Kobus en Linda Pauw en die Connection Impact Span 

BESPREKINGS EN NAVRAE: 

KOBUS 
    Sel:  079 515 8565  
    E-pos: kobuspauw@telkomsa.net      
    of  kobus@connectionimpact.co.za  
  
LANDIE 
    Sel:  079 542 8363  
    Epos: Landie.stevens@gmail.com 

KOSTE: 
R1700 per persoon* 
* Koste sluit alle etes, verblyf & seminaarkoste in 

2016 Brosjure
Wegbreek

Connection Impact 
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Naweke is baie eksklusief, 
aangesien daar net plek is vir 
14 paartjies. Die 14 paartjies 
wat eerste hulle registrasie en 
inbetaling doen, sal hulle plek 

op die naweek verseker. 

Heaven’s View Vakansieoord is ‘n eksklusiewe 

vakansieoord wat hoër geleë is as Tafelberg. Die stilte 

en teenwoordigheid van die Here is tasbaar op hierdie 

plek. Jy ervaar dat jy van alles en almal weg is en dat 

daar net tyd vir jou en jou maat is. Die uitsig is 

asemrowend en daar is selfs geleentheid om onder die 

sterre te sit en droom. Op hierdie plek voel jy asof jy in 

beheer is van tyd en nie asof tyd in beheer is van jou 

nie.  

Die etes word deur ‘n professionele chef voorberei en is 

van baie hoë gehalte. Saterdagaand word daar ‘n dinee 

en ‘n dans gehou waar elke paartjie op ‘n romantiese 

wyse weer konneksie kan ervaar.  

Elke paartjie het hulle eie private kamer en badkamer. 

Verder word daar van die paartjies verwag om net te 

rus, mekaar weer te ontdek en net weer bewus te word 

van die redes hoekom hulle in die eerste plek besluit 

het om in ‘n ewige liefdesverhouding in te stap. 

Die Konneksienaweek is daar om gelukkige getroude paartjies op te lig na die 

volgende vlak van konneksie en intimiteit. Dit is egter ook daar om paartjies wat 

hierdie konneksie en intimiteit verloor het gereedskap te gee om dit terug te kry en 

ook te lig na die volgende vlak in hulle verhouding. 



 

Die naweek was voorwaar ‘n mylpaal in ons huwelik en ons lewens!  
Alhoewel ons aangekom het met ‘n sekere verwagting kan ons  
eerlik getuig dat alle verwagtinge ver oorskry is! Ons het van die  
eerste oomblik ‘n oorweldige warmte ervaar en Galgeberg het ons  
sommer japtrap in God se teenwoordigheid gesit. In vandag se  
gejaagdheid vergeet ons so maklik van ons lewensmaat se behoef- 
tes. Die naweek het ons net weer laat besef hoe spesiaal ons vir  
mekaar is. Hoe belangrik kommunikasie is, dat ons nie dieselfde  
denkpatrone het nie, maar om ook te verstaan hoekom nie! Hierdie  
naweek was ‘n monument in ons huwelik gewees! Dankie aan Kobus  
en Linda – beter fasiliteerders kon ons nie voor vra nie en dankie  
Jesus vir die genesing en U bloed.  

Hoe gee mens getuienis van ‘n naweek wat ‘n impak op jou lewe het soos die Eiffeltoring bo Parys 
of soos ‘n GPS op pad na Timbuktu of soos reën in die Karoo? Niemand kan dit in woorde sê nie, 
anders as: “jy MOET dit beleef, dit hê om dit oor te vertel”. Lewe. Nuut. Fun. Elke oomblik ‘n nuwe 
       verrassing. Die heerlikste nuwe manier van 
       mekaar ontdek en leer ken en leer deel en leer 
       SEëN! Boeiend sonder einde. Uitdagend. Stretch. 
       Die Vader het geteach en Sy liefde laat straal 
       deur Kobus en Linda. Jesus het kom vrymaak, 
       kom heelmaak, kom gesondmaak en diep,diep 
       joy gebring. En die Gees het geleer, getroos, 
       gelei. EN gepraat.  Ek het nie woorde nie. Ek wil 
       net bid dat almal wat vir ons saakmaak dit ook 
       mag beleef!!!!! NOOIT mag mis nie! 

Ons het net weer geleer dat ons as mans en vrouens op verskillende eilande  
woon – dat dit nodig is om op mekaar se eilande te kuier – tyd te maak vir  
mekaar en God toe te laat om die tye en afstande tussen ons te vul met sy  
liefde – ons liefde vir mekaar. Ons het net weer besef hoe ongelooflik waarde- 
vol die huwelik is vir God  - en hoe Hy dit so beplan het dat ‘n gelukkige  
huwelik ons individuele menswees na ‘n totale ander vlak van volkomendheid  
neem, wat ons op geen ander plek as in die huwelik kan kry nie. Of jy oorweeg  
om te skei, of jy maar net sukkel met jou huwelik en of jy – soos ons geglo het  
dat ons ‘n baie baie goeie verhouding het, jy sal na hierdie naweek nie weer  
dieselfde wees nie. Vir ons was dit life changing! – die venue is great en die kos  
nog beter.  Moenie daaroor wonder nie.  Just do it!!

GETUIENISSE 


