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Ons nuwe leraar – ds. Willie Korb

My familie,
Dit is vir my ‘n groot voorreg om hier saam met julle te kan
wees en die jaar te kan afskop met die wete dat ek nou ‘n nuwe
familie het saam met wie ek die volgende paar jaar ‘n pad kan
stap.
Net om julle meer van myself te vertel:
Ek het grootgeword in Pretoria-Noord. Ek is 30 jaar jonk en vol
passie vir die Here. Op skool was ek nie populêr nie en was
maar altyd baie stil. Het deelgeneem aan rugby en atletiek.
Vriende was nog altyd vir my belangrik en ek het na skool
begin om meer tyd te spandeer saam met vriende.

Ek het na skool gaan studeer eers vir prokureur, maar het
daarteen besluit toe die Here my geroep het om in diens van
Hom te kom staan. My roeping van die Here af het my geleer
dat mens moet omgee vir ander en daar wees vir ander. Om
mekaar onvoorwaardelik lief te hê en die Here se naam te
verkondig. Nadat ek begin het met my teologiese graad het ek
betrokke geraak by NG Mootvallei en was ek aan baie aspekte
van die samelewing voorgestel. Hier het ek my passie nog
meer ontdek toe ek betrokke geraak het by Zama-Zama
gemeenskap.
Ek het ontdek dat die kerk nie net die Sondae byeenkomste is
nie, maar dat kerk-wees 'n leefstyl is waaraan mens gereeld
moet werk.
Daarom is dit my gebed vir elkeen van julle dat julle in hierdie
tyd die liefde en genade van ons Hemelse Vader sal ervaar en
beleef. Dat ons saam met mekaar sal lewe en ook kerk-wees
opnuut sal ervaar en gaan uitleef.
Ek wens elkeen van julle ŉ geseënde jaar toe en wil elkeen van
julle persoonlik uitnooi om hierdie reis saam met my aan te pak
en saam met my te stap. Ek glo en vertrou dat die met ŉ doel
hier geplaas is. Dit is vir my so belangrik dat ek elkeen van julle
persoonlik sal ontmoet en om ook saam met julle te kan bid en
die Here te loof en prys. Ons dien immers ŉ God van liefde.

Dankie ook aan elkeen wat my tot dusver met ope arms
verwelkom het. Julle liefde en omgee is wat my die krag gee
om meer en meer moeite te doen.
Ek los julle met die volgende vers:
Josua 1:9
Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade.
Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou
God, is orals waar jy gaan.
Vrede vir julle!

Ds. Willie Korb

IN DIE TOEKOMS
Nina Smit

Julle hoef nie haastig pad te gee nie, julle hoef nie soos
vlugtelinge te vertrek nie: Die Here gaan VÓÓR julle uit, die
GOD van Israel kom ÁGTER julle aan. Jes. 52:12
Soos GOD die afgelope jaar die pad met jou saamgestap het, wil
HY óók in die toekoms bý jou wees. Hý wil vir jóú die pad van
die onbekende vóóruitloop! Hy onderneem om vóór jou uit te
gaan, om jou te léí en óók ágter jou aan te kom om jou veilig te
hou.
God onderneem om jou nóóit alleen te laat nie. Hy sal in die
toekoms bý jou wees, net soos Hy in die verlede was.
GOD hou jou toekoms in Sý hande – gee ÁL jou bekommernisse
oor die toekoms vandag oor in Sý hande!

 GEMEENTENUUS 
VERJAARDAE: Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hul
verjaardae: Boet Pinkham word 84 op 6 Januarie en Berna Kruger
word 85 op 22 Januarie.
WEEK VAN GEBED:
Dit vind plaas by Waverley gemeente van 15 tot 18 Januarie.
HELPMEKAARKLUB:
Byeenkoms op Vrydag, 12 Januarie, om 9h30.
Vrugtefees.

Die tema is

VERGADERINGS:
Diakonie: Sondag 21 Januarie net na die erediens
Admin.kommissie: Maandag 22 Januarie
Vrouediens: Dinsdag 23 Januarie
Ouderlinge: Donderdag 25 Januarie
Jeugkommissie: Sondag 28 Januarie net na die erediens
Kerkraad: Donderdag 1 Februarie
GEMEENTEBRAAI:
4 Februarie om 12h00
MOSTERDSAADJIE
Indien u graag die Mosterdsaadjie per epos wil ontvang, stuur asb. u
epos-adres na ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za.

Bybelvasvra
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wie is deur ‘n engel uit die tronk bevry?
Hoe bewys God aan ons Sy liefde volgens 1 Johannes?
Wie het gesê dat hy ‘n doring in die vlees het?
Waarin was die tien gebooie gebere?
Uit wie het Jesus sewe duiwels verdryf?
Wie het die meeste van die boeke in die Nuwe
Testament geskryf?
7. Wie was koning van Judea toe Jesus gebore is?
8. Met watter water is Jesus gedoop?
9. Wie het in ‘n boom geklim sodat hy Jesus kon sien?
10. Waar is Jesus gekruisig?
11. Wie het saam met Paulus gegaan op sy eerste
sendingreis?
12. Hoeveel kerke was daar in Klein-Asië?
13. Op watter eiland was Johannes toe hy die visioene van
Openbaring gekry het?
14. Waarvan is die 12 poorte in die nuwe Jerusalem
gemaak?
15. In watter taal is die grootste deel van die Nuwe
Testament oorspronklik geskryf?
16. Wat is die naam van Johannes die Doper se pa?
17. Wie was die eerste Christen wat gestenig is?
18. Watter Bybelboek is deur ‘n dokter geskryf?
19. Wie het Jesus se liggaam van die kruis afgehaal?
20. Watse werk het Simon Petrus gedoen voor hy ‘n
apostel geword het?
(Antwoorde elders in Mosterdsaadjie...)

EK IS OUKEI!
In ’n ou tydskrif skryf ’n plattelandse man dat hy eenkeer
drie klein dogtertjies in die begraafplaas tussen die grafte
gekry het. Hulle het baie lekker langs ’n vars graf gespeel.
Op sy bekommerde vraag wat hulle daar doen, antwoord
die oudste: “Oom, ons speel hier by ons mamma, sy is in
hierdie graf.”
Baie ontsteld oor die drie kinders wat hulle ma verloor het,
vra hy belangstellend uit om te weet wat hom te doen
staan. “Noudat julle mamma dood is, wie gaan na julle kyk
en vir julle sorg?”
“Oom, dit is God se probleem, Hy gaan dit uitsorteer, ons
is oukei,” antwoord sy toe met sekerheid.
Die vertelling laat my dadelik met die gedagte dat dít
volkome vertroue is! As dit is wat dit beteken om soos ’n
kind te glo, het ek en die gemiddelde Christen ’n entjie om
te gaan. Ek kan nie help om my te kwel nie. Ek vra
daagliks vir God om my probleem Syne te maak, maar
neem dit dadelik weer terug om daaroor te broei en te
peins! Ek vertroetel dit graag, lê in die nag daaroor wakker
en vra môre weer opreg dat God dit op Hom moet neem.
Ek het egter ’n onvermoë om te laat los en te vergeet! Ek
moet nog leer om te sê: Dit is nou God se probleem, Hy
gaan dit uitsorteer, ek is oukei!
Ek bid dat God in jou die vertroue sal openbaar sodat jy
sal weet Hy sorg vir jou, Hy sal jou probleme uitsorteer, jy
sal oukei wees!

Bybelvasvra antwoorde
1. Petrus
2. Deur Sy lewe vir ons af te lê
3. Paulus
4. Ark
5. Maria Magdalena
6. Paulus
7. Herodes
8. Jordaanrivier
9. Saggeus
10. Golgota

11. Barnabas
12. Sewe
13. Patmos
14. Pêrels
15. Grieks
16. Sagaria
17. Stefanus
18. Lukas
19. Josef van Arimatea
20. Visserman

Advertensies
Enigiemand wat belangstel om ‘n besigheid of diens te adverteer op
hierdie bladsy teen ‘n geringe fooi, kan vir Ilse kontak by
082 434 6499 of ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za.
Dit sluit in werk wat u doen vir ekstra inkomste, soos bv
beskuit/koekies bak, herstelwerk, naaldwerk/klere maak, tikwerk,
ens. Inkomste van advertensies kan help om die drukkoste van die
Mosterdsaadjie te dek.

Keurboom Funksies en Spyseniering
www.keurboomfunctionhire.co.za
epos: info@keurboomfunctionhire.co.za
Ons het nou ‘n venue so 7 km vanaf die Sefako Makgatho afrit op die N1
Ons bied aan:
 Saal, lapa, swembad en opelug boskerkie
 Spyseniering vir alle geleenthede, insluitend platters
 Verhuring van alles rondom ‘n funksie soos dekor, breekgoed en linne (buite
funksies ook)

Skakel gerus of stuur epos vir enige navrae
Brenda en Eben Swart 0768146348

Proefleser (Engels)
Benodig jy iemand om die taal- en grammatikafoute in
'n skryfstuk reg te maak? Of iemand om jou rou woorde
te verander in duidelike sinne wat maklik is om te lees?

Kontak jaco@otherworldlyediting.co.za

 Lag ‘n bietjie... 
‘n Blondine van ‘n klein plattelandse dorpie gaan stap ‘n entjie.
In die bos sien sy verbaas ‘n valskermspringer wat in hoë bome
vassit.
“‘Help!” roep hy toe hy haar sien.
“Wat maak jy daar?” vra sy vir hom.
“Ek was besig met ‘n vryval, maar my valskerm het nie
oopgemaak nie,” antwoord hy.
Sy rol haar oë. “Natuurlik het dit nie,” vervolg sy, “jy kon enige
van die plaaslike mense gevra het. Niks maak hier op ‘n Sondag
oop nie.”


Onderwyser: “Waar is jou huiswerk?”
Jannie: “Meneer sal my nou nie glo nie, maar ons het in ons Ford
Kuga skool toe gery, toe…”
Onderwyser: “Ja, toemaar. Sit.”



“Mamma,” vra die dogtertjie, “het Liewe Jesus kleinboet vir ons
gegee?”
“Ja, skat”.
“Dis darem nou seker lekker stil daar by hom, nê Mamma?”

Landros: “Gatiep, waar is jy gebore?”
Gatiep: “Innie Kaap djou Honor”.
Landros: “Watter deel?”
Gatiep: “My hele lyf djou Honor, net die tanne kom uit Joburg.”


MÔREGLOED LIGDRAERS
WHATSAPP GROEP
Bly op hoogte met wat in ons gemeente gebeur en bid saam!
Ons nooi almal uit om aan te sluit by die Whatsappgroep. Stuur
‘n whatsapp na Wimpie (083 254 6023) of
Anneline (081 379 0863) of Ilse (076 163 6757) en ons sit jou op
die Môregloed Ligdraers se whatsappgroep.


KONTAKPERSONE
Admin.kommissie – Pieter Avenant 082 371 843008
Afkondigings – Ilse van Hemert 082 434 64992 31 0
Diakens – Pieter du Toit 082 491 4927
Helpmekaarklub vir senior lidmate – Johnny Jansen 082 493 4647
Jakaranda kinderhuis – Anneline van Reenen 081 379 0863
Kinderkerk en Jeug – Anneline van Reenen 081 379 0863
Koster – Liz Bothma 071 569 8030
Mosterdsaadjie – Ilse van Hemert 082 434 6499
Orkes – Ilse van Hemert 082 434 6499
Ouderlinge – Wimpie van Reenen 083 254 6023
Vrouediens – Elma Carelsen 082 786 5109
Ilse van Hemert 082 434 6499


Ek weet wat Ek vir julle beplan het,” sê die
Here. “Ek beplan voorspoed vir julle, nie
teëspoed nie. Ek wil hê dat julle
hoop vir die toekoms moet hê.” Jer. 29:11
Mosterdsaadjie geproeflees deur Jaco van Hemert.

