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Wat nou? 

 
Die Ringsitting (Ring van Derdepoort) het toe plaasgevind op 15 en 16 

Augustus 2016. 

Vooraf het daar samesprekinge plaasgevind tussen Derdepoort, Jan 

Niemandpark en Bergtuin. Tussen Waverley en Waverley-Oos. Tussen 

Noordoos-Pretoria en Waverley-Oos. Tussen Noordoos-Pretoria en 

Hartbeesspruit-Queenswood. Tussen Noordoos-Pretoria en Môregloed en 

tussen Môregloed en Waverley. 

Die algemene indruk wat ek gekry het is dat geeneen van die gemeentes 

op hierdie stadium met enige ander gemeente wil saamsmelt nie.  

Samesmelting beteken dat een of meer gemeentes hulle kerk-eiendomme 

verkoop en dan hulleself weer nuut vestig by ‘n bestaande/ander 

gemeente. Suksesvolle samesmelting impliseer dat gemeentename 

verander en dat daar ‘n totaal nuwe naam tot stand moet kom, anders sal 

lidmate voel dat hulle net deur ‘n ander gemeente oorgeneem is. 

Dat lidmate nie wil saamsmelt nie is te verstane, want elke gemeente het 

emosionele bande wat hulle bind aan hul eie. Met groot moeite en 

opoffering is deur die jare hard gewerk deur gemeentelede om ‘n eie 

kerkgebou en -kompleks tot stand te bring. (Koeksisters het al baie kerke 

gebou!) 

Soos wat die NG Kerk vyftig of sestig jaar gelede gegroei het, is daar 

dikwels afgestig en elke paar straatblokke uitmekaar is ‘n nuwe kerk 

gebou. Dit was ‘n tyd van groei en vooruitgang vir die kerk. 

Vandag sit ons met baie kerke, maar ongelukkig leë kerke. Die lidmaattalle 

het die afgelope aantal jare afgeneem en so ook die finansiële bydraes 

van gemeentelede. Instandhoudingskoste neem toe. Baie gemeentes het 

nie meer die finansiële vermoë om hulle geboue en leraarsposte in stand 

te hou nie. Dit noodsaak ons om pro-aktief na die toekoms te kyk.   

Hoewel samesmelting op die oomblik dus nie ‘n behoefte is nie, sluit dit 

geensins samesmelting in die toekoms uit nie. Die tyd sal wel leer. Wat 

egter baie duidelik by die Ringsitting geblyk het, is dat daar by die meeste 

gemeentes ‘n groot behoefte is aan samewerking met mekaar.   

Samewerking kan tot voordeel wees van almal. In plaas daarvan dat elke 

gemeente sukkel met een of ander bediening, kan daar saamgewerk word. 



Die Bybelse beeld van die liggaam  (1 Kor.12) word genoem: die hand en 

die voet en die oor en die oog. So het die liggaam elke deel van sy 

liggaam nodig om gelukkig te kan funksioneer.  

Ons dink hier bv aan ons jeug, ons senior lidmate, basaars, gesamentlike 

Week van Gebed aan die begin van die jaar en gesamentlike 

Pinksterviering. Wêreldbiddag vir mans en vroue.  Saamwerk aan verskeie 

Ringsprojekte.            Daar is reeds talle projekte wat aan die gang is, 

maar meer mense is nodig om dit aan die gang te hou.  

Die mees waarskynlike gemeentes met wie Môregloed moet (behoort) 

saam te werk is Waverley en Noordoos-Pretoria wat ons onmiddellike bure 

is. Daar sal heelwaarskynlik saam beplan word aan gemeentes se 

jaarprogramme  -  sodat dinge nie bots of net herhaal word nie.  Ek 

voorsien dat die predikante meer gaan kansels ruil, dat die jongmense 

saamgetrek sal word in jeugbyeenkomste en dat daar gesamentlike 

gemeentekampe gereël gaan word.   

Elkeen van ons (elkeen in elke gemeente) sal moet begin “ontvries”. Ons 

moet onthou dat ons almal sáám die liggaam van die Here is. Ons is 

lidmate van die NG Kerk. Die kerk lewe, want Jesus lewe! 

 

                                                     -   Ds Willem Kritzinger 
          
 Jeremia 1:4-10 Jeremia word tot profeet geroep 
4
Die woord van die Here het tot my (Jeremia) gekom: 

5
Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; 

voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou as profeet vir 
die nasies aangestel. 

6
"Ag, Here my God," het ek geantwoord, "ek 

kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk." 
7
Toe sê die Here vir my: Jy moenie sê: "Ek is te jonk" nie. 

Jy moet gaan na wie toe Ek jou ook al stuur, en alles wat Ek jou 
beveel om te sê, moet jy sê. 

8
Moenie vir hulle bang wees nie, 

want Ek is by jou, Ek sal jou red.  Dit is wat die Here gesê het. 
9
Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê: 

Ek het nou my woorde in jou mond gelê.  
10

Kyk, Ek stel jou 
vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te 
roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. 



  GEMEENTENUUS     
 
SIEKES IN DIE GEMEENTE:   U voorbidding word gevra vir die volgende 
siekes in die gemeente: Alice Jonker, Kobus Botes, Magda Liebenberg, 
Johan Janse van Rensburg, Ponie Beukes. 
 
VERJAARDAE:  Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hulle 
verjaardae:  Bettie Pinkham word 83 op 13 Sept en Edna vd Merwe 
word op 27 Sept 85. 
 
********************************************************** 

Hoeveel lidmate het die NG Gemeente Môregloed? 

Dit het dringend noodsaaklik geword dat ons weer Môregloed-
gemeente se statistiek op datum moet kry. Ons vra alle lidmate om asb 
‘n vraelys met al die inligting wat die kerk benodig, in te vul.  Dit is vir 
ons belangrik dat hierdie vorm VOLLEDIG ingevul moet word.  

Lidmate se besonderhede en omstandighede verander voortdurend en 
dit is belangrik vir goeie kommunikasie dat die kerk op hoogte moet bly 
van die veranderinge. Alleen deur ‘n behoorlike sensusopname kan ons 
bepaal wie nog by die gemeente Môregloed ingeskakel is en wil wees.  

Lidmate wat ons behulpsaam kan wees met die sensusopname kan 
gerus vir ds. Willem skakel. Sy kontaknommer is 012 331-0889.  
 
*************************************************************** 
                             WOORDSOEK ANTWOORDE AUG 

                         



         Soveel keer moet ons vergewe... 

 
 
 
 

Jes 12:2  God het my kom red.  Ek vertrou op Hom.  Ek is nie  
                   meer bang nie. 



Jou "Toolboxie" vir die week... 
Items Benodig: 
ꞝ Tandestokkie, 

ꞝ Rekkie, 
ꞝ Hegpleister, 

ꞝ Potlood, 
ꞝ Uitveër, 
ꞝ Kougom, 

ꞝ Peperment, 
ꞝ Soetigheidjie, 

ꞝ Teesakkie. 
Om wat mee te maak? 

 
ꞝ TANDESTOKKIE 

Om die goeie eienskappe van ander vir jouself uit te haal! 

ꞝ REKKIE 
Om jou te herinner om buigsaam te wees, alles werk nie altyd uit soos jy 

dit wil hê nie, maar God het dit dalk anders beskik!. 

 ꞝ HEGPLEISTER 
Dalk het jy iemand seergemaak. Jy moet iets doen en gee om die wonde 

te heel! 
 

ꞝ POTLOOD 
Om elke dag jou seëninge mee aan te teken! 

 
ꞝ UITVEëR 

Om jou te herinner dat enigiemand 'n fout kan maak, jy ook! 

ꞝ KOUGOM 
Om jou te herinner om vas te byt.  Het jy dan nie vir God aan jou kant 

nie? 

ꞝ PEPPERMENT 
Om jou te herinner dat alles wat jy sê, 'n aangename geur moet hê! 

ꞝ ’N SOETIGHEIDJIE 
Onthou, elke mens het elke dag so 'n lekseltjie aanmoediging nodig. 

As jy dit nie kry nie, lees gerus God se Woord! 

ꞝ TEESAKKIE 
Om jou te herinner om aan die einde van jou werkdag te ontspan en aan 

al jou seëninge te dink!!  

 

 

 

 

 



Bybel vasvra (Luk 9-24) 
1. Hoe oud was Jairus se kind? 

 9 

 11 

 15 

 12 
2. Wie is die belangrikste? 

 ‘n Kindjie 

 Jesus 

 Vader wat Hom gestuur het 

 Geringste onder julle 
3. Kies een van die 3 dissipels wat    
    Jesus na ‘n berg toe geneem het   
    om te gaan bid? 

 Jakobus 

 Matteus 

 Petrus 

 Johannes 
4.  Jesus stuur sy dissipels na ‘n .....  
     dorpie maar word weggewys 

 Joodse 

 Samaritaanse 

 Griekse 
5.  Voltooi: onthou dat Ek julle soos  
      ... tussen ... instuur 

 Skape tussen wolwe 

 Lammers tussen leeus 

 Skape tussen jakalse 

 Lammers tussen wolwe 
6.  In die verhaal van die man wat 
op reis was tussen Jerigo en 
Jerusalem, wie is die een wat sy 
naaste was? 

 Joodse priester 

 ‘n Leviet 

 Die een wat aan hom medelye 

betoon het 

 Samaritaan 
7.  Watter suster het gekies wat vir  
      Jesus belangrik was? 

 Maria 

 Marta 
8.  Waaraan was Barrabas skuldig? 

 Oproer 

 Moord 
9.  Die koningin van .... sal in die  
     oordeelsdag opstaan en hierdie  
     geslag veroordeel 

 Egipte 

 Perse 

 Skeba 
10.  Van die moord van Abel af tot  
       met die moord van .... wat  
       tussen die altaar en heiligdom  
       vermoor is 

 Simson 

 Eli 

 Sagaria 
11.  Kyk na die.... hulle het nie 
nodig om te plant of te oes nie 

 Mossies 

 Kraaie 

 Duiwe 
12.  Vir wie het Jesus ‘n jakkals  
        genoem? 

 Pilatus 

 Herodus 

 Herodus Antipas 
13.  Hoeveel broers het die ryk man  
        gehad? 

 5 

 2 



Sjokoladekoek-Boodskap 
  
Soms wonder ons: 'Wat het ek verkeerd gedoen om dit te verdien? 
Of ‘Hoekom laat die Here toe dat dit met my gebeur?' Hier is ‘n 
wonderlike verduideliking! 
 
‘n Dogter vertel aan haar ma hoe alles verkeerd gaan in haar lewe. 
Sy het haar wiskunde toets gedruip, haar kêrel het haar skielik 
gelos, sy het nie 1 ste span gekry nie en boonop is haar beste 
vriendin se pa verplaas en sy gaan dus weg. Haar lewe is een 
groot gemors! 
 
Terwyl sy vertel is haar ma besig om ‘n sjokoladekoek te bak. Sy 
kyk besorg na die dogter en vra of sy nie lus is vir iets lekkers om 
te eet nie. “O ja!” sê die dogter, “ma weet mos ek is mal oor ma se 
sjokoladekoek!” 
'Hier’ sê haar Ma dus, ‘kry solank ‘n bietjie van die kookolie. 'Yuck!' 
sê die dogter. ‘Wat dan van ‘n rou eier?' vra die ma.'Ooooh Gross, 
Ma!' ‘Eet dan solank ‘n bietjie meel of bakpoeier’ sê Ma.'Maaaa! 
Daai goed is als yucky!'  
Haar ma glimlag stil en sê: ‘Dis waar, al hierdie bestanddele op 
hulle eie is glad nie lekker nie, maar wanneer ek dit alles bymekaar 
sit op die regte manier, maak dit die heerlikste sjokolade koek! So 
werk ons God op dieselfde manier. Ons wonder baie hoekom 
sekere goed in ons lewens gebeur, maar wanneer ons God toelaat 
om dit alles in Sy tyd op Sy manier bymekaar te sit, werk dit altyd 
ten goede uit as ons bly glo en op Hom vertrou. 
 
Ons moet dus leer om op Hom te vertrou en te glo dat dit alles deel 
is van Sy plan,om op die ou einde vir ons iets wonderliks te skep” 
want God se planne is nie ons planne nie, en God se tyd is nie ons 
tyd nie. 
 
 
 
  
 
 

 

Spr 12: 2  Die Here hou van ‘n mens wat  

                goeddoen.  Hy het nie tyd vir ‘n  

                slinkse mens nie. 



                                              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 van die 
Sefako Makgatho afrit op die N1 
Ons bied aan: 

- Saal, lapa, swembad en opelug 
boskerkie 

- Spyseniering vir alle 
geleenthede, insluitend platters 

- Vehuring 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  

 

                   
Vir meer inligting oor Aloe Vera en 

Forever Living produkte 
kontak Karen Kruger by   

082 478 9281 
 

Bellemoi boutique salon 

Hair salon | sunbed | bridal boutique 

078 279 288 

1235 Haarhoff Str Oos, Môregloed 

bellemoiboutiquesalon@gmail.com  

mailto:ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za
http://www.keurboomfunctionhire.co.za/
mailto:info@keurboomfunctionhire.co.za
mailto:bellemoiboutiquesalon@gmail.com


  Lag ‘n bietjie...   
 

'n Dronk ou klim op die bus. 
Hy vroetel in sy sak vir geld maar kom nie reg nie. 
Die busbestuurder is ongeduldig en begin verder ry. 
Met die wegtrek se momentum strompel die dronkie tot agter in die bus 
in 'n poging om regop te bly. 
By die volgende stop dwing die momentum hom weer tot voor in die 
bus. 
Steeds probeer hy elke sak deursoek vir die ritgeld. 
So gaan dit aan, bus trek weg, strompel tot agter, bus stop, strompel tot 
voor. 
'n Ent verder klim die dronkie by die stop af. 
"Haai!" roep die busbestuurder, "Jy het nie betaal vir die rit nie!" 
"Hoekom moet ek? Ek het heelpad geloop!” 
 
 

 Wat is 'n koei 
 

Hierdie is 'n opstel deur 'n laerskool leerling. Ingesluit is al die spelfoute 
en dinge: 
 
Die koei is 'n soogdier. Hy is ook 'n huisdier. 'n koei is orrals.. 'n koei het 
'n baie Fein reik - jy reik hom oor die jele plaas. Agteraan die koei sit die 
stert. An die een Kant van die stert sit die pint van die stert wat die kwas 
genoem word en an die anner Kant sit die koei. Die koei gebruik die 
kwas om die flieje van haar weg te hou anners Val hulle innie melk. 
Vooran die koei sit die kop. Daar groei die hoorings. Die kop hou ook 
die bek vas. Tissen die stert en die kop sit die koei. Die koei is 
oorgetrek met 'n beesvel. Onderan die koei hang die melk. Om die melk 
te kry, maak jy die koei se bene vas. Die agterstes. Dan sit jy onner die 
koei en trek die toutjie. Dan kom die melk. As die Gras goed is, is die 
melk goed. As die Gras sleg is, is die melk sleg. As die donner-weer in 
die lug is, is die melk weg. As dit 'n ou koei is, is die melk suur. Dit is 
baie goedkoop om 'n koei aan te hou want jy gee hom net eenkeer kos, 
Dan kou hy twee maal. Die man van die koei is die OS. Dit lyk soos die 
koei maar daar hang net nie melk aan hom nie. Om OS te se is nie 'n 
vloekwoord nie. Verder weet ek niks. Behalwe dat as 'n koei baie stip 
na jou kyk, moet jy padgee want  Dan is dit 'n bul. 




Graad 5 Afrikaans Eksamen 

 
1. Waarvoor word beesvelle gebruik?   Om die bees binne te hou 
 
2. Wat is outobiografie?    Dis die ontstaan en geskiedenis van die  
    motorkar 
 
3. Noem 5 dinge wat melk bevat?    Kaas, botter en 3 koeie 
 
4. Wat is die verlede tyd van eet?  Honger 
 
5. Wat is die verkleinwoord van Oupa?  Kleinseun 
 
6. Wat is die teenoorgestelde van kleinneef?  Kleinteef 
 
7. Wat is die doel van die kies-en oogtande?  Die kiestande kou die kos  
    en die oogtande kyk dat hulle die kouwerk goed doen. 
 
8. Voltooi die volgende idioom: Hoe meer Haas...Hoe groter haaspastei 
 
9. Wat is die meervoud van kabeljou?  Kabeljulle 
 
10. 'n Sin met "ter aarde bestel..."  "Wie op ter aarde bestel so 'n groot  
      koek?" 
 
11. Formule vir 'n sirkel se omtrek:   "paai straal kordaat" 
 
12. Wat is teenoorstaande hoeke?  Hoeke wat vir mekaar kyk 
 
13. Waarom is die seun in die verhaal gestraf?  Omdat hy sy eie virgin  
      van die  volkslied gesing het. 
 
14 . Wat is 'n terminale siekte?  As jy op die lughawe siek word! 
 
15. Vertaal in Afrikaans: "I beg your pardon?" (My favourite)   HuH? 
 
16 . Wat noem ons iemand wat velle looi?   Onderwyser 
 
17. Wat kry jy as jy jou melktande wissel?    Pepermenttande 




                       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.  

 

TELEFOONNOMMERS:  Belangrike telefoonnommers word 
aangedui op die voorblad en agterblad van die kerkkalender.  
Daar is nog baie kalenders beskikbaar as u nog nie een gekry 
het nie. 
 

 
REKENINGNOMMERS: 

Lopende Tjekrekening: 
 ABSA 

Nederduitse Gereformeerde Gemeente Môregloed 
Rekeningnommer: 1430161624 

Takkode: 335 245 
 

Geldmark:  
ABSA 

Nederduitse Gereformeerde Gemeente Môregloed 
Rekeningnommer: 9102571184 

Takkode: 335 245 
 
Lys van offergawes ontvang dmv koeverte en debietorders 
sal voortaan beskikbaar wees op die kennisgewingbord by 
die hoofdeur. 
  Spr 20:23  Die Here verafsku twee stelle maatstawwe. 

 


