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Uit ons leraar se pen...        

My liewe Familie.  
Soos ek vandag sit en in verwondering staar na die grootheid van 
God, wil ek graag iets met julle deel. 
 
As jy terugdink aan dit wat jy lees in die Bybel, wat onthou jy van 
Jesus se optrede? Waarmee het Hy Homself besig gehou? By wie het 
Hy Sy tyd deurgebring? Na wie het Sy hart uitgegaan? 
 
In die evangelie van Lukas 5:27-32 lees ons: “27 Daarna het Jesus 
uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit, en 
Hy sê vir hom: "Volg My." 28 Hy het alles net so laat lê en opgestaan 
en Jesus gevolg. 29 Levi het 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere 
van Jesus, en 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam 
met hulle aangesit.30 Die Fariseërs, en veral die skrifgeleerdes onder 
hulle, het by sy dissipels gekla en gesê: "Waarom eet en drink julle 
saam met tollenaars en sondaars?" 31 Toe antwoord Jesus hulle: "Dié 
wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar dié wat siek is. 32 Ek 
het nie gekom om mense wat op die regte pad is, tot bekering te roep 
nie, maar sondaars." 
Jesus tussen die sondaars en die tollenaars. Besig om te werk 
tussen die owerspeliges, die uitgeworpenes, die wat niks was in die 
samelewing nie. Mens kan eintlik sover gaan om te sê tussen die 
slegtes. 
 
Dan lees ons in die evangelie van Matteus 9:35-38 waar Jesus besig 
was. 35 Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die 
mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk 
verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. 36 Toe Hy 
die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was 
moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. 37 Hy sê 
toe vir sy dissipels: "Die oes is groot, maar die arbeiders min. 38 Bid 



dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy 
oes." 
Mense wat moeg, hulpeloos, hoop loos en sonder vooruitsig is, het 
aandag en hulp by Jesus gekry. Dit is eintlik die definisie van kerk - 
daar tussen die gebrokenes, dié wat die Dokter, Jesus nodig het. 
Tussen dié wat net nie meer kan nie. Dié wat só dringend iets nodig 
het om aan vas te hou. Mense wat net wil hoor dat daar nog iets 
soos liefde is. Dit is tussen sulke mense wat Jesus gewerk het. 
 
Hoe het Jesus met die sondaars en die droogmakers omgegaan? 
Weet jy, ek lees nêrens dat Hy hulle veroordeel het nie. Ek lees wel 
dat Hy hulle jammer gekry het. Innig jammer. Die hart van Christen 
wees is daarom om mense innig jammer te kry soos Jesus. Hoe leef 
ons teenoor dié mense? Ek word so hartseer as mense so wreed en 
ondeurdag praat van mense wat hulleself in gebroke situasies 
bevind. Ek glo ook Jesus word hartseer hieroor.  
 
Wie is daar? Kom ek skilder vir jou 'n prentjie:  
'n Baie jong, maer dogtertjie wat lyk asof sy nog in die laerskool 
hoort. Sy kom staan die ander dag voor my en sê: "Oom, kan ek asb. 
net 'n drukkie kry?" 

- 'n Vrou wat só deur haar man mishandel is dat iets net in haar 
gebreek het.  

- 'n Jong meisie wat uit 'n goeie skool en 'n goeie huis kom, maar 
dwelms het die oorhand gekry.  

- 'n Ma wat steel, want haar kind se mediese onkoste moes betaal 
word.  
En as Jesus na hulle kyk, dan kry Hy hulle innig jammer. Dan sien Hy 
ménse, dan sien Hy potensiaal. Soms moet ons net teenwoordig 
wees in mense se lewens. Dan sien ons ook hoe hierdie einste Jesus 
te werk gaan in die lewe van hierdie mense. Mense wat ons so 
dikwels sien as diegene wat min of geen potensiaal het nie. 
 
En hoe gaan Jesus te werk met die uitgeworpenes, die gebrokenes?  

- Hy het niemand veroordeel nie. Hy was net daar by hulle, langs hulle. 



- Hy het geen ondraaglike laste op hulle gesit nie. Al wat Hy vir die 
vrou wat op owerspel betrap is, gesê het is: "Gaan, en sondig nie 
meer nie". 

- Vir die siekes het Hy nie gesê jou siekte is a.g.v. jou vrot verlede nie, 
hulle moes nie eers vloeke gaan breek nie, Hy het hulle net gesond 
gemaak. 

- Hy het niemand met vrees-godsdiens belas nie. Ons doen dit tog so 
maklik. Daar ontwikkel sóveel nuwe konsepte, denkrigtings, nuwe sg. 
openbarings ….. byna daagliks. Dan word groepe, bewegings, en selfs 
kerke geskep, elkeen met die klem op sy eie unieke openbarings, en 
almal bemark kliphard vir lede. En so waai die winde van 
veranderings mense heen en weer. 

-  Hy het geen dogma gevolg nie. Hierdie ding van: "ons verstaan 
hierdie en daardie beter as julle". Hy het dit nie gedoen nie. Hy het 
net gesê: "Volg My". Jesus was tussen Sy mense - die hele tyd. 

- Hy het vir niemand finansiële- of enige ander voorspoed belowe nie, 
net gesê: "Kom na My toe almal wat oorlaai en moeg is". Kom en 
nogmaals kom. 

-  
Die enigste mense met wie Jesus 'n "probleem" gehad het, was die 
Skrifgeleerdes, Fariseërs en Familiehoofde. Hulle tempels was 
indrukwekkend, so ook hulle klere, hulle maniere, gebruike, rituele 
en ook hulle prediking. Maar, liefde en passie vir die gebrokenes het 
ontbreek. Hulle hart was nie waar Jesus se hart was nie. 
Jy sien, Jesus het nie van hulle kerk-kerk speletjies gehou nie. Hulle 
het swaar en ondraaglike laste op mense gesit, en self nie 'n vinger 
verroer om dit te dra nie. Klink dit nie bekend nie? Doen sus, trek só 
aan, gaan deur hierdie prosesse, onderhou dit en dat, beoefen jou 
Godsdiens op hierdie en hierdie manier, en dan …. is dit die bewys 
dat jy gered is. NEE, Jesus was 'n Man vir verhoudings; die 
beoefening van Sy geestelike lewe was basies. Nét liefde het getel, 
niks anders nie. Hy het by die gebrokenes uitgehang. 
 
Is jy dalk vandag in 'n gat? Wel, Jesus is daar. Staan jy voor 'n berg 
wat massief lyk? Hy staan ook daar. Voel jy gebroke? Eensaam? 
Verlate? Verontreg? Op die einde van die pad? My vriend, Jesus is 



daar. Sy werkplek is daar waar jy is. Hy is nóu by die werk… met 'n 
seer hart oor slegte omstandighede. Hy werk nie soos 'n mens nie - 
Hy werk soos God … dit is wie Hy is. En ons, waar hang ons uit? Hoe 
praat ons van die gebrokenes en armes? Moenie wreed, 
veroordelend en afbrekend teenoor hulle wees nie - hulle is God se 
kinders, Sy oogappel! 
Ps 69:34 … dié wat by God hulp soek, sal moed skep, want die Here 
slaan ag op die armes, Hy vergeet nie Sy mense wat gevangenes is 
nie. 

Groete Ds. Willie 

VAARDIGHEDE/DIENSTE  DATABASIS 
Hier kan gemeentelede gratis adverteer 

Avon/Justine agent:  Kontak Elna Vermeulen 073 192 1306 /    

                                   elnavermeulen35@gmail.com 

 

Avroy Shlain agent: Kontak Annemari 082 755 7834 

 

Cupcakes: Lorraine Glass 083 495 9959 

 

Dienste beskikbaar as hulp nodig het (huisvrou):   

Kontak Mary Cochrane   076 744 8824 / ferdigec@gmail.com 

 

Gebak:    Melktert, vlakoek, souttert.      

Kontak Rentia Kruger 071 533 3066 /rentiakruger1970@gmail.com 

 

Messe: Lieb van der Sandt 083 382 9496 / biglcustomknives@gmail.com 

 

Motorwerktuigkunde:  Kontak Ferdi Cochrane 076 820 7529 /   

                                              ferdigec@gmail.com 

 

Pedikuur/manikuur tuis:  Kontak Marlene Franken 084 567 1559 

 

Platters:  Kontak Annalien van Biljon 082 573 4273 

 

Sekuriteit: Barnard Swanepoel 071 141 0146 / Barnard.fts@gmail.com 
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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 
______________________________________________ 

 

         
  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 

_________________________________________ 
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  GEMEENTENUUS   

VERJAARDAE:  Baie geluk aan die volgende senior lidmaat met sy 

verjaardag: Frans Grobler word 88 op 30 Junie. 

 

VOORBIDDING: 

Ons vra u voorbidding vir die volgende persone: 

Fanie Buys  072 311 3521 
Ronel Claassen  071 381 9842 
Priscilla van den Bergh  081 477 3541 
Koekie Geyer  082 399 0182 
Gawie en Mari van der Merwe  082 269 2263 / 081 535 0273 
James Greeff  
 
HELPMEKAARKLUB: 
Byeenkoms op Vrydag,  14 Junie, om 9h30. 
 
KOSKAS: 
Ons gemeente het ‘n koskas waaruit ons gemeentelede help wat 
swaarkry.  Daar is ‘n paar gesinne wat ons so help en ons vra dat 
indien dit in u vermoë is, u nie-bederfbare produkte kerk toe sal 
bring of vir Ilse kontak (082 434 6499) om dit by u te kom haal. 
Voorbeelde van produkte: langlewe melk, blikkies vleis/vis/groente, 
koffie/tee, suiker, rys, pasta, konfyt, toiletpapier, handseep. 
 
Merk asb hierdie datums in u dagboek.  Meer inligting sal later 
gegee word. 
Verskeidenheidskonsert Vrydag 2 Augustus om 18h30 
Kermis Saterdag 3 Augustus vanaf 9h00 
 

MOSTERDSAADJIE: Indien u graag die Mosterdsaadjie per 
epos wil ontvang, stuur asb. u epos-adres na 
ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za 
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Vanuit ‘n ander oogpunt… 

Waaroor moet ons optimisties wees? 

Die pessimis – iemand wat nie verby die huidige situasie kan kyk 

nie. 

Dis maklik om pessimisties te wees. Werksdruk, skooldruk, huishoudelike 

stres, verhoudings wat nie uitwerk nie, siekte – die lys is legio.  

Die optimis – iemand wat die toekomstige potensiaal raaksien 

ongeag van die huidige hindernisse. 

Hoekom is sommige mense sommer net optimisties? Party mense is net so 

gebore.“That’s how my brain is wired” . Ander mense maak werk daarvan 

om so te wees.  

Ons het ‘n keuse….. 

Vir pessimistiese of negatiewe mense is daar beraders, 

sielkundiges, bystand organisasies en selfhelp bronne en 

ek ondersteun dit.  Die sekulêre beroepslui praat van 

paradigmaverskuiwings, the power of positive thinking, of 

sien die halfvol glas en nie die halfleeg glas nie. 

Maar wat sê God se Woord hieroor? Wat wil God hê moet die pessimis 

doen?  Kyk na Efesiërs 4:23 en Romeine 12:2: dit kom daarop neer dat ons  

ons denke moet verander. 

Great – en hoe presies doen ons dit? 

Daar is heelwat metodes wat ons kan gebruik: 

1. Doen ‘n oudit van die moontlike gevolge van jou optredes en aksies -  
Vra jouself: “Wat sal gebeur as ek ….?” 



As jy aanhou dink jy gaan jou werk verloor, gaan jy begin werk asof dit 

gaan gebeur. Moenie dan verbaas wees wanneer jy jou werk verloor 

nie  –  dit wat jy in jou hart dra, dit word jy. Maar as jy positief dink, sal 

jy positiewe gevolge ervaar - Spreuke 23:7 

2. Maak wyse keuses – dit kom ook deur ervarings in die lewe. “Once 
bitten twice shy”. Jy kan nie dieselfde foute oor en oor doen nie. Dit 
gaan jou negatief maak en negatief laat dink. Die Woord sê toets alles 
en behou die goeie- 2 Tes 5:21 
 

3. Kry raad van iemand wat optimisties en positief dink – vra hulle hoe jy 
optimisties kan begin dink oor die negatiewe dinge wat oor jou pad  
kom. Moenie by verkeerde mense hulp vra nie – Psalm 1:1 (1ste 
gedeelte). 

4. Stop en dink – in Engels praat ons van “react” of “respond” wat in 
Afrikaans dieselfde beteken. Maar React is soos retaliate, en Respond is 
soos act responsibly wat daarop neerkom dat ons die regte stappe 
neem om positief op te tree. 

As jy iemand is wie se eerste reaksie altyd is om negatief, 

kwaad of pessimisties op te tree of te dink, dan is dit nodig 

dat jy begin stop en fokus om eerder oor goeie dinge te dink 

soos in Fil 4:8 geskrywe is.   

Ten slotte 

Pessimisme lui tot ‘n vrees vir dinge. ‘n Vrees om anders te 
dink, of om “veilig in my ellende te voel”, maar onthou, die 
Bybel sê dat “Die Gees wat God ons gegee het, maak ons 
immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en 
selfbeheersing” – 2 Tim 1:7 

So, die antwoord op die vraag, “Waaroor moet ek optimisties wees?”, is 
ALLES.   

God laat ALLES ten goede meewerk….Rom 8:2.  

Dank God die Vader altyd oor ALLES in die Naam van ons Here Jesus 
Christus – Ef 5:20. 

 



BYBEL-VASVRA 

1.  Met wie het Jesus die eerste keer gepraat nadat Hy   

 opgestaan het? 

2. Wie het die woorde “Die Here is my Herder, niks sal my 

ontbreek nie”, geskryf? 

3.  Wie se ma het hom in die woestyn weggesteek want sy wou   

 nie sien hoe hy sterf nie? 

4.  Hoeveel seuns het Adam en Eva gehad? 

5.   Wat noem ons die dag wanneer ons Jesus se “verjaarsdag”  

  vier? 

6.   Na Sy opstanding, wat het Jesus gesê oor spoke? 

7.   Watter dorpe was deur vuur vernietig? 

8.   Wat het Noag vir die volk gesê moet hulle doen? 

9.   Die mens sal nie net van ……………. alleen leef nie. 

10.   Jesus het gesê ons moet Hom onthou met watter dinge? 

11.   Watter soort voël het vir Elia kos gebring in die woestyn? 

12.   Watter dissipel is elke keer vyfde genoem? 

13.   Na watter land het Moses gevlug nadat hy die Egiptiese  

        soldaat doodgemaak het? 

14.   Watter dag is deur die Here geseën en geheilig? 

15.   Hoeveel psalms kan aan Moses toegeskryf word? 

                               



  Lag ‘n bietjie...   

Die Tannie is ‘n getroue kerkganger. Haar plek is nooit leeg nie. 

Van die Oom kan nie dieselfde gesê word nie, maar almal het 

dit lankal aanvaar. 

 

Op n dag begin die Tannie by die kerk opdaag met n kardoesie 

in die hand. Sy sit dit sorgvuldig langs haar op die bank neer en 

neem dit weer saam huis toe. 

 

Teen die vierde agtereenvolgende Sondag, kon Dominee sy 

nuuskierigheid nie meer bedwing nie. Wat is die storie van die 

kardoesie wat Tannie deesdae so getrou kerk toe bring?” wil hy 

by haar weet. 

 

“Dominee”, antwoord sy, “die saak staan so: As ek Sondae van 

die kerk kom, wil die Oom eet. Daarom sit ek al die kos op 

stadige hitte op die stoof voor ek hierheen kom. Ek het dit al 

so verfyn dat alles net mooi reg is teen die tyd dat ons moet 

aansit. Maar toe begin die Oom met n nuwe laai. Hy eet al die 

lekkerste stukkies vleis op terwyl ek nog in die kerk is. Nou 

bring ek maar sy tande saam kerk toe.” 

 

 
 
 

Bybel-vasvra antwoorde: 
1. Maria Magdalena;  2. Dawid;  3. Ismael;  4. Drie;  5. Kersfees;   
6.  Hulle het nie vlees of bene nie;  7. Sodom en Gomorra;   
8.  Hulle bekeer;  9.  Brood;  10. Brood en wyn;  11. Kraai;   
12. Filippus;  13. Midian;  14. Sewende dag;  15. Een. 

 
 
 



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 lidmate 60+ jaar – Johnny Jansen  082 493 4647 
Kerkkantoor  – Ilse van Hemert  082 434 6499 
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 
Vrouediens  –  Elma Carelsen  082 786 5109 
                            Ilse van Hemert  082 434 6499 
 

REKENINGDETAILS VIR GEMEENTE 

Debietorders en internetbetalings: 
ABSA  1430 1616 24R Takkode  335 245 
Geldmarkrekening ABSA  910 257 1184   Takkode 335 245 
 
     

             


