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Toe trou ’n Linde sowaar met ’n Linde 
Die amper ondenkbare het toe 
sowaar vroeër vanjaar in 
Winburg gebeur. 
’n Swellendamse 
Linde is met ’n 
Vrystaatse Linde 
getroud! 

Die gelukkige  
bruidegom is Theunis 
Linde, seun van Jurgens en Maria Linde van 
Williston (uit die Leeuwrivierers van die 
Swellendamse Lindes). En sy bruid is Tharina 
Linde, tweede dogter van Gerdus en Ina Linde 
van Brandfort (uit die Kareeklowers van die 
Vrystaatse Lindes). 

Die seremonie was ’n feestelike geleentheid 
met baie Lindes van albei kante teenwoordig. 
Die Lindes wens julle ’n lang getroude lewe 
met baie voorspoed en geluk toe. Ons hou julle 
doen en late met belangstelling dop. 

Theunis en Tharina het hulle wittebrood met ’n 
uitgebreide reis in die Wes-Kaap gevier. En toe 
hulle by Wellington aandoen, was ek gelukkig 
genoeg om hulle in die Spur te ontmoet en 
lekker te gesels. Voorwaar ’n aangename 
ontmoeting! (Op die foto regs bo is Tharina 
saam met haar sussie, Sumarie.) 

Hans Jürgen se verjaarsdag 

Op 21 September was dit die verjaarsdag van 
ons almal se stamvader, Hans Jürgen Linde. Hy 
is presies 289 jaar gelede in Hagsfeld, Duitsland 
gebore en het op ouderdom 23 Kaap toe verhuis. 
So na as moontlik aan sy verjaarsdag in 2010 het 
die Linde-familie ’n gedenksteen vir hom by 
Lindeshof in die Overberg onthul. Die steen 
vertel sy verhaal. Ons eer sy nagedagtenis! 

Gaan besoek gerus die ou kerkhof op die plaas 
Leeukraal by Lindeshof (op die ou Kaapse weg 
tussen Riviersonderend en Greyton) en raak ’n 
oomblik in dankbaarheid stil by die gedenksteen. 
Stel jou GPS op (desimale grade) -34.131337, 
19.789125 en jy kan dit nie mis nie. 



Pieter Linde oorlede 

’n Huldeblyk aan Pieter 
Linde, seun van Frans en 
wyle Liza Linde (Schans-
kralers van die Vrystaatse 
Lindes) wat onlangs op ’n 
hartseer manier in Pretoria 
oorlede is. Pieter was 41 en 
het die afgelope tyd by  
sy suster Amelia gewoon. 
Baie dankie, Amelia, vir 
alles wat jy in die laaste tyd 
vir Pieter gedoen en 
beteken het. Sterkte vir jou 
toegebid.  
Die foto is op die Lindefees 
in 1991 geneem toe Pieter 
13 jaar oud was. 

Ella (Suidwester-Linde) 
Lamprecht van Outjo laat weet 
dat haar ma, Betsie Linde, on-
langs oorlede is na ongeveer 25 
jaar se stryd met demensie. Sy 
is op die familieplaas Lindehof 
in die Outjo-distrik begrawe. 
Betsie het glo vir die laaste vier 
maande aanmekaar die woord 
“toeberei” gebruik. Die familie 
het gewonder wat dit sou 
beteken. In ’n artikel in hulle 
kerkblad het hulle geleer dat 
die woord uit die 1933-
vertaling van die Afrikaanse 
Bybel kom. In Openbaring 21:2 
staan: “... toeberei soos ’n bruid 

wat vir haar man versier is.” 
Toe weet hulle dat Betsie 
daaraan vasgehou het dat sy 
vir haar hemelse Bruidegom 
“toeberei” is. Daarom het sy 
die laaste dae aanmekaar 
hardop gebid. 
Ella se pa, Kosie Linde, het 
op 3 Junie 80 geword en mis 
vir Betsie baie. Ons voel saam 
met julle hartseer, Kosie en 
die kinders Ella, Jannie en 
Hanlie en die kleinkinders. 
Mag die wete julle vertroos 
dat sy veilig by haar hemelse 
Vader is. Op die foto hier bo 
is Kosie en Betsie. 

Betsie Linde van Koos oorlede 

Op 21 September is Shaun Linde by Bergland 
naby Worcester met Andrea le Roux getroud. 
Ons sê hartlik geluk! Shaun is die jongste seun 
van Hans Linde  
uit die Suid-
punters van die 
Swellendamse 
Lindes. 

Shaun en Andrea 
ken mekaar van 
laerskooldae af. 
Hulle woon in 
Randburg en  
werk albei in 
Johannesburg. 
Shaun is ’n 
ingenieur by 
Transnet en 
Andrea werk as 
administrateur by 
Print Outsource 
International. 

Shaun Linde getroud JG Linde kry B Ed 

Baie geluk aan JG Linde (Kareeklower van die 
Vrystaatse Lindes) wat sy B Ed aan UV behaal 
het. Hy volg in die voetspore van sy pa, ouma, 
oupagrootjie en ouma-
grootjie wat almal 
onderwysers was. Hy 
was in sy matriekjaar 
kaptein van die eerste 
rugbyspan van Jim 
Fouche-Hoërskool. Hy 
gaan vir ’n tyd in China 
skoolhou. Sterkte! Op die 
foto’s is hy by sy trotse 
pa Herman, ma Rina en 
oupa Jan.  



Barend Linde word 95 

Sulet Linde van Pretoria (goeie 
joernalis wat sy is) laat weet dat 
haar oupa Barend Linde op 15 Mei 
95 jaar oud geword het. Barend is 
die oudste seun van wyle Lewies 
en Johanna Linde, Schanskralers 
van die Vrystaatse Lindes. Sy 
suster is Dot Henegan en sy broer 
Manie Linde van Reebok. Baie 
geluk Barend! Seën toegebid vir 
die pad vorentoe. (Op die foto sit 
Barend voor en agter staan sy 
broer Manie en Sulet se pa, Louis 
Linde van Pretoria.) 

Sterkte, Oupa en Ouma! 

Annatjie (Linde) en Petrus Fourie van 
Verkeerdevlei het in 2015 groot hartseer 
beleef toe hulle dogter Dirnel oorlede is. 
Dirnel se dogters Annemé en Nerika het 
toe weer by hulle pa gaan woon. Ook hy 
is onlangs skielik oorlede. Nou sal 
Annatjie en Petrus ’n groot rol in hulle 
grootword speel. Sterkte vir julle! Ons 
glo dat die Here ’n mooi plan met hierdie 
pragtige dogters het.  
Op die foto is Nerika (12) en Annemé 
(15) by Ouma en Oupa. 

JC Linde van Bahrain het pas 
’n boek uitgegee: Through it 
All, Mercenary to Missionary 
only by God’s Grace. Dis in 
volkleur met baie foto’s en 
vertel sy lewensverhaal. Goed 
gedoen! Die boek kan op 

Amazon gekoop word. 

JC het voorwaar ’n rowwe en 
avontuurlike lewe gehad. Hy 
vertel van die opstandigheid 
in sy kinderdae, sy weermag-
jare en die grensoorlog, sy 
werk as helikopter-vlieënier 
en later ook as huursoldaat en 
Boeing-vlieënier. Maar 
iewers langs die pad het die 
Here hom voorgestaan en die 
koers van sy lewe geheel-en-
al verander. Toe word hy 
sendeling. Hy en sy tweede 
vrou Sharon woon en werk 
tans in Bahrein waar hulle die 
vreugde kon smaak om ’n 
kerk te stig en die evangelie 
daardeur verder uit te dra. 

Baie dankie vir jou 
eerlikheid, JC. En vir jou 
gewilligheid om te volg waar 
die Here ook al lei. Hierdie 
boek kan vir baie mense ’n 
inspirasie wees. Trots op jou! 

JC Linde se boek verskyn 

Links is Manie en Carmen Linde met 
hulle eersteling, Mea Sophia, wat op 25 
September gebore is. Manie is die seun 
van Louis en Riekies Linde, Schans-
kralers van die Vrystaatse Lindes. 

Regs is Mari-Oni (Linde) en Johann 
Greyling met Ian wat op 4 Oktober 
gebore is. Mari-Oni is op die 
Lindebond se bestuur en is die 
dogter van die Bond se voorsitter, 
Derik en vroulief Marina van 
Kemptonpark. Ouboet Obus is ook 
baie trots. 

Nuwe famlielede 
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Jannie en Mimi Linde (Suidwesters) se tweede seun Willem het 

sy laaste rugbywedstryd vir Caput (sy koshuis in Potchefstroom) 

gespeel.  

Hy was kaptein en toe wen Caput die liga (vir die eerste keer 

ooit) en Willem is sommer speler van die wedstryd ook. Mooi! 

Hou die Linde-naam hoog! 

Willem speler van die wedstryd 

Help asseblief 
met die Linde-

register! 
 

Dit is baie belangrik dat ’n  
familie se register so na as 
moontlik op datum gehou word. 
Dit gaan ook na die SA Genea-
logiese Instituut waar dit vir die 
nageslag bewaar en vir navor-
sing beskikbaar gestel word. As 
jy ’n e-pos daaroor ontvang het, 
doen asseblief moeite om die 
vrae volledig te beantwoord. Of 
maak self kontak en gee jou 
gesin se nuutste gegewens deur. 
As almal saamwerk, sal ons 
Lindes baie trots kan wees op ’n 
volledige register wat vir die 
nageslag groot waarde gaan hê.  

Baie dankie vir jou hulp!  

George Linde (seun van Org en 
Rosandra Linde, Frankforters 
van die Vrystaatse Lindes) 
maak groot vordering in die 
krieketwêreld. Hy is vanjaar 

Henri en Emeri 
getooi in Springbok-
kleure 

Dis wêreldbeker-tyd! Kyk net 

hoe het Henri Linde (tweede 

seun van JC Linde, Pieters-

daler van die Vrystaatse 

Lindes) en klein Emeri hulle 

vir die wedstryd tussen die 

Springbokke en die All Blacks 

opgetooi. Jammer, Henri, maar 

dié keer het dit nie gehelp nie. 

Ons hou moed! 

gekies vir die Proteas se A-
span wat in Indië gaan toer 
het. En toe ook vir die Proteas 
se T20-span vir die reeks teen 
Indië. Omdat een van die drie 

wedstryde uitgereën 
het, het hy nie 
speelkans gekry nie, 
maar hy is sterk op 
pad boontoe. 

Sy naam is eintlik GF, 
maar in die krieket-
wêreld word hy 
George genoem. 

Baie geluk, George! 
Ons hou jou vordering 
met belangstelling en 
trots dop. Doen so 
voort! 

George Linde gekies vir die Proteas 
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