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My dierbare familie, ek groet julle in hierdie brief met die 

woorde “Vrede vir julle”. 

Dit is die afgelope paar maande sterk op my hart geplaas om 

vir julle te skryf oor die tema “Ons is in God se hande”. So paar 

Sondae terug was die boodskap dat ons as gemeente in God 

se hande is, en dat ons alles in die stryd moet werp om nader 

aan God te wil lewe.  

Ons is baie kere geneig om op ons eie twee voete te staan en 

te vergeet van ons Hemelse Vader wat ons hand kom vat en 

ons lei. Die Here staan voor ons elkeen se deur vandag en deel 

ons mee dat Hy nog altyd met ons was. Van ons eerste tree af 

tot waar ons nou is. Josua 1:9 leer ons dat ons nooit in vrees 

hoef te lewe nie, want orals waarheen en enigiets waardeur 

ons gaan, daar is ons God. Hy is met ons en ons is in Sy 

hande. Hy is die een wat elkeen van ons besonders mooi 

geskape het en wat ons nie meer slawe of slavinne noem nie, 

maar Sy kinders.  

Dink net vir ‘n oomblik na oor die boodskap van die pottebakker 

en die klei. Net soos die pottebakker nooit die klei weggooi nie 

en nooit moedeloos word nie, net so sal die Here ons nooit 

weggooi nie en ook nooit opgee op ons nie. Hy het ons 

eenvoudig net te lief! 

As die Here in Sy woord ons dan verseker van Sy liefde en 

teenwoordigheid en as ons glo dat Hy daar is soos in die tyd 



van God se volk, die Israeliete, dan kan mens net die verhale 

lees om te weet dat ons God orals is. Hy sal dan sy engele 

opdrag gee om ons te beskerm en selfs wanneer ons val in die 

lewe dan is dit juis God se veilige herdershande wat ons vang. 

Hy is daar. By die huis, by die werk, by die skool en selfs enige 

plek waar ons is, ja orals is ons God!  

Dit is voorwaar my gebed vir elkeen van julle, my familie, dat 

julle in hierdie tyd nie sal vergeet hoe lief die Here julle het nie. 

Dat julle sal vashou aan God en dat julle hom sal toelaat om 

julle te vorm en te lei. Dat julle sal groei in ‘n lewende 

verhouding nader aan die Here.  

Mag julle die liefde en vrede en vreugde van God ervaar in die 

pad vorentoe hierdie maand. Mag julle op die Here bly vertrou. 

“Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle 

redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle 

gebede verhoor en aan julle vrede gee!” 

Amen 

                                   Ds. Willie 

                 



  GEMEENTENUUS   

VERJAARDAE:  Baie geluk aan die volgende senior lidmaat met sy 

verjaardag: Frans Grobler word 87 op 30 Junie. 

 

HELPMEKAARKLUB 

Byeenkoms op Vrydag, 15 Junie, om 9h30. Dit is ‘n sop en brood ete. 

 

SOP EN BROOD AAND 1 JUNIE 

Soos altyd was die sop en brood aand ‘n lekker kuieraand. Die bedrag 

van R4520 is ingesamel. 

 

KERMIS  

Ons jaarlikse verskeidenheidskonsert en kermis vind plaas op 3 en 4 

Augustus. Indien u belangstel om deel te neem aan die konsert, 

kontak asseblief vir Elma Carelsen 082 786 5109.  

Die eerste reëlingsvergadering vir die kermis vind plaas op Maandag, 

11 Junie, om 18h30. 

 

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 
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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 gemeente-

sake 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.  
 
 
JAKARANDA KINDERHUIS 
 

Ons kerk is betrokke by Huis 4.  Ons help waar ons kan met skenkings 

wat inkom, en ook ‘n projek wat maandeliks vir hulle badgoed koop. 

As u wil betrokke raak met kos, klere of badgoed, kontak asb vir 

Anneline (Linky) van Reenen by 081 379 0863 of 

linkyvanreenen@gmail.com 

 
 
KINDERKERK EN KATEGESE 
 
Sonskyn Kinderkerk Sondagoggende vanaf 9h00. Alle kinders van 4 
tot 13 jaar is welkom om dit by te woon. Ons reis deur “Eendag as ek 
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groot is…”. Ons vlieg na die maan, soek diewe op die grond, of plant 
blomme in die tuin. Kom kyk wat doen ons die maand by die 
kinderkerk. Miskien gaan ons op ‘n reis of dans in Parys. Moet nie 
uitmis vir wat God jou wil wys nie! 
 
Daar is kategeseklasse na die erediens vir ouer kinders 13 tot 16 jaar. 
Belydenisklas Sondagmiddae om 16h00. 
 
 


 

Verbeel jou jy staan op die punt om deel te neem aan 'n drie kamp 
wedloop. Jy weet daar lê vir jou kilometers se hardloop, swem en 
fietsry voor. Dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan elke greintjie krag 
vra. Natuurlik sal geen regdenkende mens vir so iets inskryf sonder 
om eers te oefen nie. Die voorbereiding oefen die spiere sodat dit 
aan die vereistes van die wedloop kan voldoen. Die voorbereiding 
stel jou in staat om die wedloop te voltooi. Dink aan gebed as 'n 
oefen program. Gebed verbind jou met God en help om jou 
geloofspiere te oefen. Wanneer jy die dinge wat jou bekommer met 
God deel in gebed en Sy troos en vrede ervaar word jou geloof 
sterker, en dit trek jou nader aan die Here. Gebed oefen jou om God 
meer te vertrou met die detail van jou lewe. Gebed is die gimnasium 
van jou siel. 

                                                                                                

                                                        

 

 



PROFESSIONELE CHRISTENE 

Een van die wêreld se beste bergfietsspanne bly vir ’n tydjie in ons 
huis terwyl hulle vir die Cape Epic-bergfietstoer kom oefen. 

My mond hang oop toe ek by die motorhuis inloer. Teen een van die 
mure is ’n hoop wiele wat die een na die ander ingeryg staan. Daar is 
’n spesiale tafel vol gereedskap. Bokse en bokse vol parte. Hopies en 
hopies binne- en buitebande. My seun se mond hang ook vir ’n 
geruime tyd oop toe hy dit alles sien. 

Een van die tafels binne die huis is toegepak met energiestafies, 
aanvullers en ek weet nie wat nog nie. 

Saam met die span toer ’n bestuurder, ’n fisioterapeut, ’n 
fietswerktuigkundige en ’n kok (laasgenoemde is my vrou se droom). 
Geen geld word ontsien om net die beste vir die fietsryers te gee nie. 
Maar dis nog meer fassinerend om die fietsryers te sien oefen. Hulle 
hou nie op nie. Hulle motto: Oefen, rus, herhaal. Dis die een roete na 
die ander. Die heel dag. Ja, dis seker hoekom hulle die beste in die 
wêreld is. Ware professionele atlete. 

Ek wonder hoe sal dit lyk as ons ook soveel moeite doen om te lewe 
soos God dit wil hê. Dis die pleidooi van Paulus ook: 1My liewe 
broers en susters, ek het julle geleer presies hoe julle moet leef om 
God se hart bly te maak. En julle doen dit ook. Nou vra ek julle baie 
ernstig in die Naam van die Here Jesus, span julle selfs nog meer in 
om al hierdie dinge te doen. 

Ons hoef nie ons plek by die hemel in te werk nie, maar dit beteken 
nie dat ons nou kan terugsit, eers die dinge van die wêreld deurdraf 
en dan êrens ’n gebedjie of twee afstof nie. 

Nee, ons moet alles insit, soos die fietsryers. Vir hulle om êrens te 
kom, moet hulle hulle hele lewe opoffer. Dis bloedsweet. Eintlik nog 
meer: Dis ’n leefwyse. So moet dit vir ons ook wees: Ons leefwyse 



moet heeltemal op God gerig wees. Ons moet al ons kragte inspan 
sodat ons manier van doen binne die wil van God is. Soos 
professionele Christene. 

En terwyl ek so sit, spring die teksgedeelte van lou Christene in my 
kop. Hoe vêr gaan God ons nie uitspoeg as ons net lou Christene is 
nie? 

Dis asof ons Christenskap te veel afgewater het. Soos die Engelsman 
sê: Everything goes. Sê maar net dat jy glo, dan gaan jy hemel toe. 
Moet jou nie te veel bekommer oor jou doen en late nie, jy sal die 
hemel ingaan. Wees versigtig om so te dink! Die verlossing wat vir 
jou aangebied word het ’n duur prys gekos. Daarom moet jy jou deel 
doen en jou inspan om jou hele lewe vir God te leef. 

Oefen hard om binne die wil van God te lewe. Sit alles in en wees ’n 
professionele Christen.    

                                                -     Aangepas uit Kruispad 

 

 

 



                                                   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. 
 

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 

 

Ek doen tikwerk, hekel voetkomberse, is ‘n Avon agent, en 
sal jou huis oppas as jy met vakansie gaan. 
Kontak my indien jy belangstel in enige van bogenoemde. 
Elna Vermeulen (073 192 1306).  
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  Lag ‘n bietjie...   

 

Die predikant is laat, en sy voet rus baie swaar op die 

petrolpedaal. Nie lank nie of ‘n verkeersman keer hom voor. 

“Meneer, jy het te vinnig gery,” sê hy terwyl hy sy boekie 

oopmaak en ‘n skryfding uit sy uniform se sak haal. “U naam, 

asseblief.” 

“Ek is laat vir ’n baie belangrike vergadering, Meneer. Laat my 

gaan.” 

“Ons is almal haastig, Meneer. Ek ook. Jou naam, asseblief.” 

“Ek wonder of jy besef met wie jy praat, Meneer.” 

“Met wie?” kom dit toonloos. 

“Besef jy dat jy nou met Dominee Worst van Potch praat?” 

“Dit maak nie aan my ‘n flenter saak of jy Polonie van Benoni is 

nie, Meneer. Gee my net jou naam en adres!” 

 




Naby die hemelpoort het Petrus twee groot kennisgewingborde 

aangebring om twee soorte mans te onderskei. 

Op die een bord het gestaan: 

“Alle mans wat op aarde onder die pantoffelregering gestaan 

het.” 

Duisende mans het by hierdie bord versamel. 

Op die ander kennisgewingbord het gestaan: 

“Alle mans wat nié onder die pantoffelregering gestaan het 

nie.” 

Net een man het langs dié bord gestaan. ‘n Nuuskierige loop na 

hierdie man toe en sê: “Vriend, kyk na die duisende mans wat by 

die bord daar anderkant staan.  Wat soek jy by hierdie een?” 

Die man antwoord toe: “My vrou het gesê ek moet hier kom 

staan.” 





REKENINGDETAILS 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 

 
 
 
Laat my weer die blydskap ervaar van iemand 

wat deur U verlos is, laat my U weer met 

toewyding dien. Ps 51:14 

 
              Mosterdsaadjie geproeflees deur Jaco van Hemert. 


