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Hoe kan ek as kind van God werklik gelukkig
wees?
Elke persoon in die gemeente het hulle eie boks in die lewe.
Hierdie boks word volgemaak soos wat ons deur die lewe loop.
Coenie Burger skrywe dat geluk baie name het. Geluk het die
name van vrolikheid, opgewektheid, ekstase, opwinding,
vreugde, vervulling, vrede, en nog meer. Maar wat ons dit ook
al noem, een ding staan vas: ons almal soek daarna! Daar is ‘n
geneigdheid in die lewe dat almal maar net gelukkig wil wees.
As ek maar net daardie mooi kar kon besit, dan sal ek gelukkig
wees. Of as ek maar net R1 000 000 in die bank het, dan sal ek
gelukkig kan lewe.
Die Bybel, aan die ander kant, help ons om hierdie “werklik
gelukkig” lewe in meer diepte te ondersoek en van nader te
bekyk. In Matteus 5 vind ons die sogenaamde Saligsprekinge
van Jesus. Jesus wat op die berg sit en sy dissipels kom leer
wat dit beteken om in hierdie huidige lewe te leef. Met hierdie
saligsprekinge wil Jesus in ‘n stukkende wêreld ‘n nuwe manier
van lewe aan sy dissipels voorhou. Dit wat ons hier lees is ‘n
stuk fyngestileerde poësie wat vir ons kom vertel wat genade
is. Die saligsprekinge roep ons op om as burgers van die
koninkryk van God volgens God se grondwet te leef. Hierdie
grondwet is anders as ons s’n. Wanneer ons deur die lewe reis
moet ons werklik ons boks van die lewe vul met die dinge wat
vir God belangrik is. Ons kan nie ons boks vul met dit wat God
op ons harte plaas as ons aanhou om volgens die wêreld te
lewe nie. Ons moet hierdie nuwe leefstyl van die Here
aanneem en ons eie maak; en ons as burgers van God se
koninkryk kan, omdat Jesus dit vir ons moontlik gemaak het.
Om die Here te dien in ‘n gebroke wêreld moet jou bly maak,
want die Here gee dit vir jou! Daarom gaan ons die volgende

paar weke op hierdie onderwerp reis. Hoe kan ek as kind van
God werklik gelukkig lewe in ‘n gebroke wêreld.
Vrede vir julle
Ds. Willie


My familie
Die maand van Januarie is verby. Tyd het baie vinnig gevlieg.
Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak en vir elkeen
dankie sê vir al julle liefde en omgee. Dankie dat julle bereid is
om saam met my as ŉ jong nuwe dominee die pad te stap.
Dankie aan elkeen met wie ek kon praat en wat nooit bang is
om te help nie. Die afgelope maand was een van die lekkerste
maande. Dankie dat ek altyd op julle knoppies kan druk. Julle is
voorwaar ŉ groot aanwins in my lewe.
Ek wil ook elkeen uitnooi. My deur staan altyd oop. As jy
verby die kerk ry en lus is vir ŉ koppie koffie, dan kan jy kom
inloer. Ek het nog ŉ toe blik koffie, en aangesien ek nie meer
koffie drink nie is daar nog BAIE koffie oor. Ek het ook
aanmaak koeldrank en tee en koue water in die yskas, en as
julle mooi vra het ek ook ŉ paar chomps vir die wat rerig honger
is. Julle is almal welkom om my te skakel indien julle ook wil hê
dat ek moet kom huisbesoek doen. Julle kan my sommer maar
net ŉ whatsapp stuur dan kom ek!
My gebed is dat elkeen van julle sal onthou dat die Here is
naby aan jou. Hy hou jou vas in die nag en dra jou deur
moeilike tye. Hy versorg jou wanneer jy moeg is. Moet dit nooit
vergeet nie!
Vrede vir julle
Ds. Willie

 GEMEENTENUUS 
VERJAARDAE: Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hul
verjaardae: Ans Janse van Vuuren word 82, Trix Swanepoel word 81.
HELPMEKAARKLUB:
Byeenkoms op Vrydag, 9 Februarie, om 9h30. Dit is die klub se
verjaardag.
GEMEENTEBRAAI:
Sondag, 4 Maart, om 12h00.
WEGNEEMETES
Die Vrouediens gaan weer heerlike tuisgemaakte hamburgers
verkoop teen R30 elk op Vrydag 23 Februarie. Pamflette met meer
inligting sal op die tafel by die hoofdeur beskikbaar wees. Indien u
wil bestel, kan u een van die persone op die pamflet kontak, of u
naam op die lys by die hoofdeur skryf.
MOSTERDSAADJIE
Indien u graag die Mosterdsaadjie per epos wil ontvang, stuur asb. u
epos-adres na ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za.
LIDMAAT-REGISTRASIE OP INTERNET
Daar is nou ‘n fasiliteit waar lidmate op internet kan registreer om
hulle inligting op die gemeente se register te sien. U gaan na
www.winkerkonline.co.za en kliek op registreer. Sodra u klaar
geregistreer het sal ‘n boodskap na die skriba gestuur word om die
registrasie goed te keur. Nadat dit goedgekeur is sal u kan inteken en
u inligting nagaan en verander waar nodig. Daar word dan
outomaties weer ‘n boodskap na die skriba gestuur wat dan die

nodige veranderinge op die gemeente se register sal aanbring. Dit is
‘n maklike manier om u selfoonnommers en epos-adresse op datum
te hou en enige spelfoute, ens. reg te maak. Inligting oor gemeentesake word soms via sms of epos aan die hele gemeente gestuur en
dit is dus belangrik dat u kontakinligting te alle tye op datum is.
Indien u nie per epos en/of sms gekontak wil word nie, stuur
assseblief ‘n sms aan Ilse by 082 434 6499 en vra dat dit so aangedui
word op die gemeente se register.
MÔREGLOED LIGDRAERS WHATSAPP-GROEP
Dit is ‘n groep waar u kan inligting deurgee aan die gemeente, vra vir
gebed en saam bid.
Indien u wil aansluit by die groep stuur asb ‘n whatsapp na Wimpie
(082 254 6023), Anneline (081 379 0863) of Ilse (076 163 6757).
KLEINGROEPE
Sondagaande om 18h00 by Rooielsstraat 1170. Hulle is tans besig
met ‘n nuwe reeks: Ons is die huisgesin van God.
Weeklikse temas:
4 Feb: Ons is die huisgesin van God
11 Feb: In die huisgesin is ons kinders
18 Feb: Die huisgesin van God vra radikale oorgawe
25 Feb: In die huisgesin aanvaar ons mekaar ten spyte van...
JAKARANDA KINDERHUIS
Daar is ‘n nuwe huismoeder en –vader by Huis no. 4, Charmaine en
Bernard Berrington.
KINDERKERK EN KATEGESE
Kinderkerk Sondagoggende vanaf 9h00. Alle kinders van 4 tot 13 jaar
is welkom om dit by te woon.
Daar is kategeseklasse na die erediens vir ouer kinders 14 tot 16 jaar.
Belydenisklas Sondagmiddae om 16h00.

VYF LEWENSLESSE
Nà sanger Jan de Wet se ernstige motorongeluk in Namibië het hy
met die vraag geworstel waarom God dit nie verhoed het nie.
Waarom gebeur slegte dinge? In sy worsteling het Jan vyf lesse
geleer op sy reis tot aanvaarding.
Ons was op pad om vakansie te hou op my swaer se plaas in
Namibië. In die laaste gedeelte van ons 1 300 kilometer lange roete
moes ons op ‘n stukkie grondpad tot by die plaas ry. ‘n Motor het
van voor af verby ons gery wat baie stof veroorsaak het. Toe die stof
effens gaan lê, was daar meteens ‘n donkiekar reg voor ons in die
pad.
Ek het uitgeswaai en nie besef dat ons op ‘n draai was met ‘n
enkelbrug nie. Ons is oor die brug se reling en die motor het op sy
dak bo-op ‘n rots in die droë Namibiese rivierloop te lande gekom.
Die motor was afgeskryf.
Met moeite het ons huisgesin uit die motor gekom. Ons was styf en
seer, maar nie een is ernstig beseer nie. Waar ek langs die motor
gestaan het met die wiele wat steeds draai, het dit tot my
deurgedring dat nie een van ons dood is nie. Ek was dankbaar en het
God geprys. Hierna het ek besef dat ek ‘n tweede kans gegun is om
God se woord te verkondig. Ek was opgewonde daaroor. Dit is egter
toe dat die vraag my tref: As God ons dan so bonatuurlik in die
ongeluk kon beskerm, waarom het Hy dit in die eerste plek
toegelaat? Was dit weens sonde of iets in ons lewens wat nie reg is
voor God nie?
In my worsteltyd met hierdie vrae het ek vyf belangrike lewenslesse
geleer wat van waarde kan wees vir enigiemand wat dalk tans sukkel
om sin te maak uit trauma waardeur hulle werk:
Les 1: Swaarkry is deel van die lewe. Jesus sê in Johannes 16:33: "In
die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld
klaar oorwin." Slegte dinge gebeur, maar Jesus gee aan ons die
outoriteit om dit te oorwin. En Hy maak ons sterk te midde van die
stryd.

Les 2: Jy kan God se grootheid beleef. Stormtye in ons lewens skep ‘n
geleentheid waar ons God se grootheid kan beleef. In Johannes 9:2-3
vra Jesus se dissipels vir Hom hoekom ‘n spesifieke man blind is. Was
dit weens sy ouers se sonde? Jesus antwoord hulle egter: "Nee, dit is
nie hierdie man of sy ouers wat sonde gedoen het nie. Hy is blind,
want God wil hom gebruik om vir die mense te wys wat God kan
doen." (Die Bybel vir almal).
Les 3: Jy kan bewus word van die krag van Jesus se Naam. In Spreuke
18:10 lees ons: "Die Naam van die Here is ‘n sterk vesting; die
regverdige vind daar skuiling." In swaar tye beleef ons die krag van sy
Naam. Toe ons van die brug afry, het ons hele gesin geskree: "Jesus,
Jesus, help." Hy het ons gedra.
Les 4: Jy kry nuwe fokus. In daardie oomblik toe ek die kar afskryf en
ons langs die motor staan, het ek meer as ooit besef dat ek my lewe
wil fokus, om weg te stap van die onbelangrike dinge wat soms my
tyd beroof sodat ek eerder aandag kan gee aan dit wat werklik van
belang is.
Les 5: Nou kan ons ander help. Omdat ek self deur die worsteltyd
gegaan het, kan ek ander mense met meer empatie en wysheid
ondersteun.
Uit Koningsdogters vir Jesus

DIE BUS STOP NIE HIER NIE
‘n Klein seuntjie het op die sypaadjie gestaan en wag vir die
bus. Hy was baie geduldig en het rustig gestaan en wag. ‘n Man
het daar verby geloop en vir hom gesê: “Boetman, as jy vir die
bus wag sal jy na die volgende straathoek moet gaan. Dis waar
die bus sy passasiers oplaai. Jy gaan baie lank hier verniet staan,
want die bus stop nie hier nie.”
Die man het mooi vir die seuntjie probeer verduidelik, maar hy
het net daar bly staan. Terwyl hy die kind probeer oortuig om
aan te beweeg kom die bus om die draai, ry stadiger en stop by
die seuntjie sodat hy kan inklim.
Op die onderste trappie draai die seuntjie om en glimlag breed
vir die man en sê vir hom: “Meneer, ek het geweet die bus sal
hier stop – die busbestuurder is my pappa.”
Wanneer jy ‘n verhouding met die Busbestuurder het, het jy nie
‘n busstop nodig nie. As jy jou hart vir die Here gegee het is jy
deel van die Koninklike familie. Dan geniet jy ongelooflike
voordele. Wanneer God die Bestuurder van jou lewensbus is,
sal Hy jou enige plek oplaai as jy moeg is, Hy sal jou aflaai net
waar jy wil gaan; jou busgeld is klaar betaal en jou sitplek is
altyd beskikbaar.
Dit maak nie saak of jy arm of ryk is nie, dit maak nie saak of jy
‘n man of vrou of kind is nie, dit maak nie saak of jy werk of op
pensioen is en of jy blind of gebreklik is nie. Al wat belangrik is
is jou verhouding met die Busbestuurder. As jou verhouding
met Hom reg is, geniet jy ongelooflike voordele in die lewe.
Sorg dat jou verhouding met Hom reg is en kyk hoe Hy jou
paaie gelyk maak. Hoe Hy jou vyande verslaan, en hoe Hy vir
jou voorsien.

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... 
Die man en vrou baklei die aand. Vrou bel haar ma en sê: “Ma,
hy het al weer baklei met my. Ek gaan by julle kom bly!” Ma sê:
“Nee, hy moet betaal vir sy foute – ek kom trek by julle in!”


Die blondine verloor haar tjekboek. Sy gaan 2 dae later bank
toe om dit te rapporteer.
Bankbestuurder: “Ek het jou gewaarsku om versigtig te wees
met jou tjekboek; enigiemand kan jou handtekening namaak.”
Blondine: “Ek is nie dom nie. Ek het alreeds al die tjeks
geteken, so hulle sal nie spasie hê om my handtekening na te
maak nie.” Die bankbestuurder val flou.


'n Ventersdorp spietkop trek 'n Engelse vrou af.
"Mevrou, jou lisensie sê dat jy met ‘n bril moet ry."
Engelse vrou: "Mister, I have contacts!"
Spiedkop: "Mevrou, ek gee nie 'n flenter om wie jy ken nie,
waar’s jou bril?!”

Terry: “Juffrou, mag ek iets vra?”
Juffrou: “Ja, natuurlik, vra maar.”
Terry: “Sal Juffrou my straf vir iets wat ek glad nie gedoen
het nie?”
Juffrou: “Nee, natuurlik nie.”
Terry: “Gaaf. Ek het nie my huiswerk gedoen nie!”

NOU IS DIT NIE MEER NODIG NIE

‘n Ouderling en ‘n diaken het eendag saam koffie gedrink, en hulle
het lekker gesit en gesels oor alles en nog wat. Die gesprek eindig
toe uiteindelik by die kerk, en dis hier wat die ouderling toe begin
kla oor die kerk wat altyd geld nodig het: dis geld vir die
instandhouding, vir die water en ligte, vir die predikant se salaris,
vir die liefdadigheidskas, vir die skoonmaak, vir die nuwe
Sondagskoolkamers. “Agge nee,” sê hy, “so kan dit nie aangaan
nie. As jy by die kerk kom dan hoor jy daar is geld nodig vir dit en
dat, en mens raak nogal moeg daarvoor.”
Die diaken het doodstil gesit en luister na die ouderling se tirade,
maar nie ‘n woord gesê nie. Die ouderling vra hom toe: “En jy, hoe
voel jy daaroor dat die kerk heeldag net geld wil hê?”
Die diaken het die ouderling stip in die oë gekyk en toe vir hom
gesê: “Ek het ‘n seun op universiteit gehad. Dan soek hy geld vir
nuwe boeke, dan is dit geld vir nuwe rugbyskoene, dan is dit geld
vir nuwe klere, en vir sakgeld en vir spesiale projekte waarmee
hulle besig is, dan moet ons sy losies betaal en ‘n bietjie ekstra
want hy wil sy meisie vat vir ‘n hamburger en so het dit die heel
tyd gegaan.”
Toe bly die diaken stil. Baie nuuskierig vra die ouderling toe: “En
nou, vra hy nog so baie geld?” “Nee,” antwoord die diaken, “hy
vra nooit meer niks nie, hy is verlede jaar in ‘n motorongeluk
dood.
NOU HET HY NIKS MEER NODIG NIE.”
Die ouderling het stil geword, en sy kop in skaamte laat hang – hy
het die boodskap baie duidelik gekry. Die Kerk lewe nog, en
daarom is al die geld nodig. As die kerk sterf en die kerkdeure vir
altyd gesluit is, dan sal dit nie meer nodig wees om jou bydrae
aan die kerk te gee nie.
Die Here het ‘n blymoedige gewer lief.

REKENINGBESONDERHEDE VIR GEMEENTE
Debietorders en internetbetalings:
ABSA 1430 1616 24R Takkode 335 245
Geldmarkrekening
ABSA 910 257 1184 Takkode 335 245
Ge
KONTAKPERSONE IN GEMEENTE
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
Saalhuur – Ilse van Hemert 082 434 6499
Skriba – Ilse van Hemert 082 434 6499
Vrouediens – Elma Carelsen 082 786 5109
Ilse van Hemert 082 434 6499


Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As
iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal
Ek by hom ingaan en saam met hom die
feesmaal hou, en hy saam met My. Openb.
3:20.
Mosterdsaadjie geproeflees deur Jaco van Hemert.

