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Uit ons leraar se pen...        

Altyd dankbaar lewe 

My geliefde familie 

Oor ‘n paar dae begin die lydenstyd. In hierdie tyd deel ons in 

die medelye van Jesus, ons Verlosser en Saligmaker. In hierdie 

tyd is dit waar ons meer bewus moet word van Jesus se pad 

wat Hy uit dankbaarheid en gehoorsaamheid moes stap. Die 

pad wat Jesus moes stap sou vir meeste van ons (indien nie 

almal van ons nie) onmoontlik gewees het, want ons sou nie 

graag hierdie pad wou aandurf nie. Dit is swaar en moeilik veral 

aan die einde van hierdie pad wat op Golgota geeindig het.Uit 

hierdie pad wat Jesus moes stap laat Hy vir ons ‘n voorbeeld 

van dankbare lewe na wat ons herinner aan ons eie 

dankbaarheid in die lewe. Dankbaarheid vir familie en vriende, 

maar ons dankbaarheid vir dit wat Jesus aan ons kom bewys 

het naamlik Sy liefde vir ons. 

Jesus se hele lewe was ’n offer van dank. Hy het sy Vader in 

alle omstandighede geloof en gedank. Dieselfde gesindheid 

van dankbaarheid wat ons in Hom kan sien, behoort ons ook uit 

te leef. Nie net dankbaarheid wanneer alles goed gaan nie, 

maar áltyd dankbaar, in alle omstandighede. Ons dankbaarheid 



is immers gesetel in die voorregte wat geloof in Jesus vir ons 

moontlik maak. Deur sy kruisdood het ons vrye toegang tot 

God wat dag vir dag vir ons sorg en in elkeen van ons 

behoeftes voorsien. 

Die Griekse woord vir “dank” is “eucharisto” en dit is afgelei van 

die woordstam “charis” wat “genade” beteken. Uit dank vir God 

se groot genade oor jou, kan jy op jou beurt, selfs in 

swaarkrytye, vashou aan elke stukkie skoonheid, elke geliefde, 

elke goeie gawe wat jy uit sy hand ontvang. 

Daarom is my gebed vir elkeen van julle om in dankbaarheid te 

gaan leef en altyd te weet dat niks ons ooit van Sy liefde sal 

kan skei nie.  

GEBED: Here Jesus, ek wil graag soos U ’n lewe van 

dankbaarheid leef. Dankie dat U vir my gesterf het, en daardeur 

God se liefde, vergifnis én die ewige lewe vir my moontlik 

gemaak het. Amen. 

Liefde, seën en vrede vir julle almal. 

Ds. Willie 

 

 



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. 
 

mailto: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 

__________________________________________ 

 

http://www.keurboomfunctionhire.co.za/


Ek bied opleiding en ontwikkelingsgeleenthede aan vir kleinsake 

en korproratiewe kliënte in “soft skills”, onder andere bestuur, 

administrasie, een-dag werksessies, klein-groep opleiding in die 

werksplek en ook “off-site” werkswinkels. 

Vaardighede wat ek aanbied sluit in: interpersoonlike 

verhoudings en kommunikasie, stres-bestuur, konflik hantering 

in die werksplek.  

Bestuurs- en administrasievaardighede sluit in: notule en 

vergaderingskommunikasie, verslag skryf, projekte-bestuur, 

risiko-bestuur, strategiese bestuur en vele meer. 

Kontak my gerus vir verdere inligting en konsultasies. 

William Herrmannsen Tel 082 451 7652 

__________________________________________ 

VAARDIGHEDE/DIENSTE  DATABASIS 

Hier kan gemeentelede gratis adverteer 

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

                                   elnavermeulen35@gmail.com 

 

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 

 

Kaas en joghurt: Cheddar, geel en wit, R80/kg; Feta R60/kg;  

                             Maaskaas R35/500g.   

                             Joghurt: aarbei, perske/appelkoos, grenadilla,   

                             pynappel. R13/500g; R20/1l; R35/2l.   

mailto:/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20elnavermeulen35@gmail.com
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                             Kontak Herman Franken 084 567 1559 

 

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 
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  GEMEENTENUUS   

VERJAARDAE:  Baie geluk aan die volgende senior lidmate met hulle 

verjaardae: Verna Grobler word 84 op 18 Maart en Neethling Maass 

word 83 op 30 Maart. 

 

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 
 
MANNEKAMP 12 TOT 14 APRIL – DIE GESINSMAN VOLG JESUS 
17h00 Vrydag tot 10h00 Sondag.  
Gesinskerkdiens 14 April om 9h00 saam met vrouens en kinders. 
Koste: R250 per man, sluit kos en kamptariewe in. 
Kontak Wimpie 083 254 6023 of Linky 081 379 0863.  
Bespreek asb. voor 7 April. 
 
 
PAASSANGDIENS SONDAG 7 APRIL OM 9H00 
 
 
 
Merk asb hierdie datums in u dagboek.  Meer inligting sal later 
gegee word. 
 
Gesinsoggend Saterdag 4 Mei om 9h00 
Sop en brood-aand Vrydag 7 Junie om 18h30 
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 

 

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 
 

 
 

Wees in alle omstandighede dankbaar, 
want dit is wat God in Christus Jesus 

van julle verwag. 1 Tess. 5:18 

mailto:ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za


Vanuit ‘n ander oogpunt… 

Musiek en sang in ons Godsdiens…   

 
Ek dink as koning Dawid vandag sou geleef het, sou hy ‘n cool band 

gehad het, after all, hy was ‘n man “after God’s own heart”.   En dit 

het my laat vra, wat is dit met die Bybel, musikante en musiek? 

2 Konings 3:15:   

Hierdie is sekerlik my gunstelingvers wat hierdie onderwerp 

aanspreek. “Laat iemand wat die lier kan speel, hiernatoe kom”.   

Dit  was die woorde van Elisa. 

Die agtergrond 

Drie konings kom bymekaar vir oorlog; koning Joram 

van Israel, koning Josafat van Juda en die koning van 

Edom. Hulle het saamgestaan om koning Mesa van 

Moab te verslaan. Drie magtige konings met hulle 

leërs trek op in die woestyn om oorlog te gaan voer. 

Daar was ongelukkig net een probleem…… niemand het gedink om 

kos of water saam te bring nie en daar was ook geen Engen 1-Stops 

langs die pad nie.  

Die nagevolge: 

Toe hulle dit besef het hulle begin PANIC! Ek kan dit net imagine hoe 

gaan hulle tekere in daai tent in die middel van ‘n woestyn. Behalwe 

koning Josafat van Juda.  Josafat vra toe: “Waar is die Dominee?” 

(blykbaar was daar in daai tyd ook ‘n Kapelaan in die army). Elisa is 

toe ingeroep.  Terloops, die naam Juda beteken Om te Prys! En dis vir 



my interessant, die koning van “Om te Prys” is die enigste koning wat 

vir die profeet gevra het!!! 

Nou moet jy verstaan. Hier sit drie konings, seker met hulle generaals 

en kapteine en redeneer en stry. Daar is wanorde in daai tent. Elisa 

het geweet dat God ‘n God van orde was en dat die situasie nie 

bevorderlik vir God se leiding was nie. Elisa vra toe vir ‘n musikant……  

Dis vir my eienaardig….. niemand het kos en water vir die troepe en 

perde saam gebring nie maar iemand bring ‘n kitaar saam???? 

Toe speel die musikant…….. 

Right, toe die musikant sy kitaar begin speel, (dit was ‘n akoestiese 
kitaar want daar was load-shedding in die woestyn), kom die krag 
van die Here oor Elisa. Die Here gee ‘n woord vir Elisa. Die koning 
voer die plan uit en die volgende dag is die koning van Moab 
verslaan.  

Kyk nou ‘n bietjie na die chain of events hier. Eerstens wanorde, 

tweedens musiek, derdens die krag van die Here en laastens 

oorwinning.   

Wat sê dit vir jou?  

Vir my sê dit dat musiek ‘n spesiale plek in God se hart het. En dit is 

vandag nog so. In ons huidige kerkorde, is dit gebruiklik dat ons 

kerkdienste eers met sang begin. Ons sing hoofsaaklik twee tipes 

liedere. Lofprysing vir dit wat die Here vir ons doen en beteken, en 

liedere van aanbidding, want daardeur dring ons deur na God se 

hart. 

Volgende maand wil ek verder hieroor gesels deur meer Bybelse 

voorbeelde te gee oor die belangrikheid van musiek in ons 

godsdiens. Lof en aanbidding kan jou help om jou omstandighede te 

verander. 



 

 



Wat beteken dit om te vas 

Aswoensdag is vanjaar op 6 Maart. Dit is die begin van Lydenstyd, en 

vir baie Christene ook die begin van ’n vastyd wat normaalweg vir die 

duur van die Lydenstyd volgehou word. Dit is ’n tydperk van ses en 

veertig dae. Vir veertig dae vas ons (soos Jesus in die woestyn), maar 

op die ses Sondae in Lydenstyd nie, want Sondae vier ons dit dat 

Jesus die dood oorwin het, en vas ons nie. 

Die profeet Joël (Joël 2:12-13) skryf die volgende oor vas: 

Maar nou sê die Here: 

Kom met julle hele hart terug na My toe, vas, huil en treur! 

Skeur julle harte, nie julle klere nie. 

Kom terug na die Here julle God toe: 

Hy is genadig en barmhartig; 

Hy is lankmoedig en vol liefde. 

As ek Joël reg verstaan, gaan dit in vas nie bloot oor uiterlike 

simboliese handelinge nie. Om te vas beteken baie meer as om maar 

net vir ’n tyd lank iets te los, soos kos, sjokolade, alkohol, TV, 

rekenaarspeletjies, of wat ook al. As jou vas nét daaruit bestaan, 

mors jy jou tyd. Om jou te onthou van iets in die vastyd is net ’n 

middel tot ’n doel. Die doelbewuste ontbering van iets wat vir jou 

lekker is, soos kos, moet jou voortdurend herinner aan wat Jesus ter 

wille van jou verlossing ontbeer het: Hy het sy lewe afgelê, sodat jy 

kan lewe. 

Vas gaan oor iets wat in jou moet gebeur. Dit behels ’n hertoewyding 

aan die Here. “Skeur julle harte,” sê Joël. Dit gaan daaroor dat jy jou 

fokus weer fyn op die Here instel, jou ore moet skoon kry van die 

http://bybelkoerant.co.za/?newsletters_link=970e4256d25e0f419c1dd2bbb3f11745&history_id=263&subscriber_id=3178
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geraas en die geharwar van die daaglikse lewe, sodat jy meer 

ontvanklik raak vir God en sy Woord en die influistering van die Gees. 

Dit gaan oor ’n doelbewuste toegespitsheid op God, op sy 

teenwoordigheid in jou lewe en wêreld. Dit gaan oor ’n nuwe 

vasberadenheid om agter Jesus aan te loop en vir Hom te leef en ’n 

verskil te maak in die wêreld. 

Dit is hiermee wat vas ons help: om beter en bewustelik op God gerig 

te lewe. Dit sal gebeur as jy byvoorbeeld die tyd wat jy sou gebruik 

het om kos te maak en te eet, gebruik om stil te word voor die Here 

en sy wil vir jou lewe te soek. Of as jy elke keer wat jy nié ’n sjokolade 

eet nie, ’n paar ooblikke stil word en die Here dank vir sy genade. Dit 

sal gebeur as jy in die vastyd ophou dink aan jouself en jou eie 

vermaak en plesier, en doelbewus dink aan die Here Jesus, en aan 

ander. 

Vas is dus ’n stroping van jouself. Dit beteken jy is minder op jouself 

ingestel, sodat God meer kan wees (Johannes 3:30). Stroping én 

groei. Hoe meer Hy in jou lewe word, hoe meer vreugde groei daar in 

jou hart, en entoesiasme vir God en sy koninkryk. 

                                                     -  Aangepas uit Jaco se Bybelkoerant 
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   Lag ‘n bietjie...   

'n Tienerseun het pas sy bestuurslisensie deurgekom en vra sy 

pa of hulle nou kan praat oor 'n kar. 

Sy pa sê hy sal 'n deal met hom maak: "Stoot jou punte van 'n 

C na 'n B gemiddeld, lees jou Bybel en gaan vir 'n haarsny. Dan 

kan ons praat oor 'n kar." 

Na omtrent ses weke sê sy pa: "My seun, jy't nou jou punte 

opgestoot en ek sien jy lees jou Bybel, maar ek's teleurgesteld 

dat jy nog nie jou hare laat sny het nie." 

Die outjie sê: "Ek het daaroor gedink pa, en ek het in my 

bestudering van die Bybel gelees dat Simson lang hare gehad 

het, Johannes die Doper, en Moses...en daar is sterk bewyse 

dat selfs Jesus lang hare gehad het." 

Sy pa sê toe: "Het jy ook agtergekom dat hulle orals heen 

geloop het?" 




Die jong bruidjie maak ontbyt. Wors, eiers en roosterbrood.  

Manlief: Liefie hoekom sny jy die wors se punt af? 

Liefie : Ek weet nie, so geleer van kleins af, kom ons gaan vra 

vir ma.  

Na ontbyt ry hulle na ma toe.  

Mamma hoekom het mamma altyd die wors se punte afgesny?  

Ek weet nie my kind, ek het so geleer van kindsbeen af.  Kom 

ons gaan vra vir Ouma.  

Nou ry die klomp na ouma toe.  

Ouma hoekom het ouma altyd die wors se punte afgesny?  

Nee jong , ek weet nie, vandat ek n tjend was op moederskoot 

het Oumie dit gedoen.  

Hier ry die hele familie ouetehuis toe. Oumie hoekom het 

Oumie altyd die wors se punte afgesny? 



Oumie : Ag heigend, het julle nog steeds daai dekselse klein 

pannetjie? 




Juffrou aan klas: “Wat noem jy ‘n vrou wat in die hemel is?” 

Sannie: “’n Engel juffrou.” 

Juffrou: “Mooi geantwoord Sannie.  En as daar ‘n paar vrouens 

in die hemel is?” 

Marie: “’n engelskare juffrou.” 

Juffrou: “Pragtig geantwoord Marie.  En as al die vrouens in 

die hemel is?” 

Pietie: “Vrede op aarde, juffrou!” 

 




Koos staan voor die hemelpoorte se hekke. 

Die engel vra vir Koos:"Het jy enige iets op aarde gedoen wat 

goed is en wat meriete dra?” 

“Ja”, sê Koos. “Ek kan onthou toe ek by ‘n bike rally was en 

'n klomp bikers die een meisie wou aanrand." 

Engel:" Wat het jy gedoen wat so goed is daaromtrent?" 

Koos sê toe: "Ek het reguit na die die grootste biker toe  

gestap, hom met die vuis geslaan, sy neusring uit sy 

neus geruk en sy Suzuki Hayabusa 1300 bike omgegooi. 

Toe sê ek vir hulle: "As julle haar nie nou uitlos nie, dan wys ek 

julle waar Dawid die wortels begrawe het!" 

Die engel vra toe:"Wanneer het dit gebeur?" 

Koos:" So paar minute gelede!!!" 

 

        
 
Mosterdsaadjie geproeflees deur Jaco van Hemert.                


