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Uit ons leraar se pen...        

My Familie.   

Wanneer ons ‘n legkaart sien, is daar verskeie redes hoekom ons dit 

in ons hand neem en begin bou. Soms is dit die uitdaging van ‘n 

klomp aparte stukkies wat deurmekaar lê en slegs met 

vindingrykheid, geduld en moeite inmekaar gepas kan word om ‘n 

beeld te vorm wat voor daardie oomblik nie bestaan het nie. Meestal 

is dit die prentjie op die buitekant van die 

boks wat ons aantrek en inspireer om hierdie 

legkaart te koop en huis toe te neem. By die 

huis is dit die potensiaal van al die stukkies 

om die mooie beeld te skep wat ons aanmoedig om die boks oop te 

maak en die uitdaging aan te pak. 

In die boek Joshua word beskryf hoe God en die Israeliete die 

beloofde land inneem. God se kinders was 

opgewonde oor die potensiaal van Kanaan, 

omdat hulle God se belofte geken het. God se 

belofte aan Abraham was die ‘prentjie op die 

boks’ waaraan hulle vasgehou het en na verwys 

het om voorwaarts te gaan. Daar was verskeie 

uitdagings wat hulle beeld verdraai het, maar 

God lei hulle telkens terug. God het ook vir Josua 

toegerus om die volk te lei om te verseker dat hulle Sy goedheid sal 

ervaar. 

Die verhaal van Josua leer ons daarom dat ons moet glo en vertrou, 

selfs al sien ons nie die groter prentjie raak nie. God beplan soveel vir 

elkeen van ons, al wat ons moet doen is om te glo en vertrou en in 



ons donker omstandighede net die Here se hand te vat en SAAM met 

Hom moet loop.  

Die Here lei ons na die beloofde land, dalk net 

dalk is dit nou die tyd om die Jordaan oor te 

steek en jou beloofde land in te neem. As God 

aan jou kant is, wie kan dan teen jou staan? 

Die leeukuil is nie te diep nie, geen 

verwerping te groot nie. Die Here is getrou en sal uitkoms gee aan 

die wat op Hom wag. Hy het vir Josua die beloofde land laat inneem, 

Josef het Hy gelei om vir ander hoop te gee en hulle onvoorwaardelik 

te vergewe, Daniël en sy vriende het Hy gehelp toe die wêreld (die 

wêreld waarin hulle gelewe het) hulle kwaad wou aandoen.  

God was en is en sal vir altyd getrou wees, Hy verander nooit. Net 

soos wat hy by Josua, Josef en Daniël en sy vriende was, so sal Hy ook 

by jou en my wees!                               Groete, Ds Willie 

 
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 
Kleingroepe – ds. Willie Korb  084 485 9245 
Koster – Liz Bothma  071 569 8030 
Mosterdsaadjie –  ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za 
Orkes – Ilse van Hemert  082 434 6499 
Ouderlinge –ds. Willie Korb 084 485 9245 
Saalhuur – Ilse van Hemert  082 434 6499 
Vrouediens  –  Elma Carelsen  082 786 5109                            



  GEMEENTENUUS   
 

SENIOR VERJAARDAE:  Baie geluk aan die volgende senior lidmate 

met hul verjaardae:  Fanie Buys word 82 op 6 Februarie, Trix 

Swanepoel word 83 op 15 Februarie. 

 

VOORBIDDING: 

Ons vra u voorbidding vir die volgende persone: 

Gawie en Mari van der Merwe  082 269 2263 / 081 535 0273 
Andre Roos 
Koos Steyn 
 
HELPMEKAARKLUB:  
Byeenkoms op Vrydag, 14 Februarie, om 09h30.  Alle lidmate van 60 
jaar en ouer is baie welkom om dit by te woon. 
 
VERGADERINGS: 
Kerkraad:  Neem asseblief kennis dat die datum verskuif word na 
Donderdag, 13 Februarie, om 19h00. 
 
VERSKEIDENHEIDSKONSERT:  Die datum is verskuif na Vrydag, 28 
Februarie.  Daar gaan ‘n aansitete wees saam met die konsert.  
Barend Deysel gaan optree en ‘n paar ander mense gaan ook items 
lewer.  Enigiemand kan deelneem aan die konsert.   
Kontak asseblief vir Elma Carelsen 082 786 5109 indien u wil 
deelneem of weet van iemand wat sal wil deelneem hieraan. 
 

REKENINGDETAILS VIR NG GEMEENTE MÔREGLOED 

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



            Gemeenteprojekte en –aksies 
 

Daar is soveel geleenthede waar gemeentelede betrokke kan raak:   
 

 teeskink na eredienste, hulp by begrafnisse 

 mooimaak van kerk, tuin en badkamers  

 blomme/plante in kerk Sondae 

 onderhoudswerk en herstelwerk van gebouekompleks 

 oppas van motors tydens eredienste en ander geleenthede 

 hulp met besoek en bemoediging van siekes en senior 
lidmate        

 orkes, lei van voorsang, deurdiens 

 funksies wat deur die Vrouediens aangebied word 

 Helpmekaarklub, Vrouediens, kleingroepe, kinderkerk 
 

Indien u by enige van bogenoemde wil betrokke raak, kan meer 
inligting by ds Willie of Ilse van Hemert verkry word.  U kan ook die 
onderstaande vormpie invul om aan te dui waaraan u wil deelneem 
en dit in die kollektesakkie gooi. 
Kom ons stel ons gawes opnuut weer in diens van Sy gemeente. 
 

 
                                    GAWEBANK 
(vul asb die vormpie in en plaas in kollektesakkie) 

 
Ek wil graag deelneem aan:  

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

................................................................................... 



Christenskap is nie vir sissies nie 

Hulle sê mos oud word is nie vir sissies nie, want kyk nê, 
alles raak ’n uitdaging. Soms net om uit die bed op te 
staan gebeur in kompartemente. Soos ek wat 
Saterdag besef dis nou die tyd om al die 
swembadpype te vervang. 

Ek wou nie eintlik nie, maar daar is êrens ’n lek. 
Vanuit my gemakstoel besluit ek om eerder ’n 
kwotasie te kry, want ek het nie nou tyd vir 
sulke pret nie. Maar toe ek die kwotasie kry, val ek summier uit my 
gemakstoel en besluit om dit self te doen. Eintlik het dit nou ’n 
kompetisie geraak waar ek net vir myself wil bewys hoe goedkoop ek 
die takie self kan doen. Ek en twee manne klim verwoed in en grawe 
dat die biesies bewe. Dit gaan heel maklik, want die grond is sag na 
die lekker reën. Toe kom die pype lê en draaie en T’s ingom. Dit was 
eintlik maklik, maar ons moes so ’n meter of wat onder die plaveisel 
ingrawe om by die spuite te kom wat die water terugneem swembad 
toe. 

Ek vermoed dis hier waar die moeilikheid begin 
het. Om die ou lyfie van my daar in te wurm 
moes ek ’n paar snaakse voue maak. Met my 
arms wat bo my kop werk, terwyl ek eintlik 
engtevrees aan die ontwikkel is, het ek ’n paar 
spiere gebruik wat nie gewoond was aan werk 
nie. 

Sondagoggend toe ek in sulke kompartemente opstaan, het ek besef 
dat ek nie meer alles kan doen soos toe ek nog jonk was nie. Ek het 
’n hele paar duisend rand die dag gespaar, maar ja, oudword is beslis 
nie vir sissies nie.   



Dis nou ’n lang storie, maar Christenskap is ook nie vir sissies nie. Dis 
nie altyd so maklik nie en dit voel vir my hoe langer ons hier op die 
aarde woel, hoe moeiliker raak dit. Hoor nou weer hier vir Paulus: 
24Iemand wat vir die Here werk, moet nie baklei nie. 25Nee, hy moet 
liewer gaaf wees met almal.  (2 Tim.2:20-26) 

Dis moeilik om, wanneer iemand hier voor jou invleg met sy bussie, 
te keer dat die bloed kook. Dis moeilik as die regering dinge wil doen 

wat jou hele lewe kan verander. Dis 
moeilik as jy al die hoeveelste keer gesê 
het dit moet so gedoen word en mense 
vang net hulle eie goed aan. Dis moeilik as 
iemand goeters sê van jou en van jou 
geliefde wat ver van die waarheid is. Dan 
wil ’n mens baklei. Dan wil jy die ding 

sommer nou uitsorteer – op jou manier. Dan is gaaf-wees glad nie op 
die kaarte nie. Eintlik voel dit onmoontlik. 

En nou hoor ek ’n klompie wat dink dat dit eintlik nie vir hulle bedoel 
is nie, want die vers praat net met die dominees, pastore en 
priesters. Wel, ek het nuus vir jou. Hierdie vers het betrekking op alle 
Christene, want ons almal is diensknegte van Jesus en ’n dienskneg 
werk ook vir die Here. 

Dit is nie altyd maklik om ’n kind van God te wees nie. Soms voel dit 
vir ons of dit eenvoudig net onmoontlik is om die pad te stap en dis 
asof dit moeiliker raak by die dag. Maar ons moet bewustelik ons 
staal teen die aanvalle en ons uiterste bes probeer om nie kwaad te 
word en terug te gee wat die ander verdien nie. 

Ons moet eerder ons visier sit op plekkies waar ons 
goed kan doen en gaaf kan wees. Dit is wat die wêreld 
nodig het. Dit is wat die wêreld gaan verander. Ja, die 
wêreld sal vir seker anders lyk as ons almal vriendelik 
teenoor mekaar is. Dan sal dit makliker wees vir ons 
almal om ware kinders van God te wees.       - Aangepas uit Kruispad                                                                         



 
 

LEES Eksodus 24-31 
DWARS 
2.    Moses en Aaron se verwantskap. 
5.    Moses het dit op die volk gesprinkel as teken van die verbond. 
6.    Dit kom saam met tummim in die priester se borssak. 
8.    Soort hout wat vir die verbondsark gebruik is. 
9.    Daar moes twee van hulle op die ark se deksel kom. 
12.  Een van die kleure van die voorhangsel. 
13.  Aantal klippe wat vir die altaar gebruik is. 
16.  Een van die edelstene op die priester se borssak. 
18.  Moses se assistent. 
 
AF: 
1.   Die ark moes daarmee oorgetrek word. 



2.   Dit moes met ‘n blou toutjie aan Aaron se tulband vaskom. 
3.   Materiaal waarvan tent van die tabernakel gemaak is. 
4.   Die brandofferaltaar is met hierdie metaal oorgetrek. 
7.   Hierdie voorwerpe van doringhout moes die tabernakel regop  
       hou. 
10.  Dier wat by priesters se wyding gebruik is. 
11.  Daar moes elke dag twee van hulle geoffer word. 
14.  Hy en sy seuns is as priesters aangestel. 
15.  Twee van hierdie edelstene is op die skouerbande van die  
        priesters vasgewerk. 
17.   Die Israeliete moes dit as offergawe bring vir die lampe. 
 

 
 

Lukas 6:27-28 – Julle moet julle vyande liefhê.  DOEN 
GOED aan die wat julle haat.  SEËN dié wat julle 
vervloek. BID vir hulle wat julle seermaak. 
 

Kom nou. Jou vyande liefhê?  Regtig?  Besef Jesus wat 

Hy hier van ons verwag?  Natuurlik weet Hy.  Kom ons 

wees eerlik – dit is maklik om mense lief te hê wat jou 

ook liefhet en jou goed behandel.   

Onthou, Jesus het gesê die tweede grootste gebod is 

om jou naaste lief te hê soos jouself. 

Die ware toets van Christelike liefde is om lief te wees 

vir mense wat anders as jy is, wat leuens oor jou vertel, 

wat jou verneuk, wat gemene dinge van jou sê of jou net 

oor die algemeen sleg behandel.   

As jy hierdie mense kan liefhê en vir hulle bid, 

openbaar jy WARE JESUSLIEFDE. 

 



    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 
 

 
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 7557834 

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 

Platters:  Kontak Annalien van Biljon 082 573 4273 

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

Tupperware agent: Rentia Kruger 071 5333 066 

http://www.keurboomfunctionhire.co.za/
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  Lag ‘n bietjie...   

 

Pieter: “Jan, het jy gehoor Koos het geval uit ’n boom wat 30 

meter hoog is?” 

Jan: “Nee. Hy lê seker nou in die hospitaal?” 

Pieter: “Nee. Hy het net ’n meter hoog geklim toe sy voet gly en 

hy val.” 
                                             
Dosent: “Watter boek het jou tot dusvêr die meeste in jou lewe 

gehelp?” 

Student: “My pa se tjekboek.” 
                                             
’n Toeris op reis deur Skotland tref dit sleg, want dit reën dae 

aaneen. Hy kom ’n jong, Skotse man teë en vra: “Reën dit dan 

altyd hier?” “Nee,” antwoord die jong man, “soms sneeu dit ook.” 
                                             
Twee ouens praat oor hulle vrouens se eienaardighede. Die een ou 

sê: “Ek kan net nie my vrou laat afsien van die gewoonte om tot 

vyfuur soggens wakker te bly nie.” 

Die ander ou vra: “Nou wat doen sy die hele nag?” 

Nommer een sê: “Sy wag vir my om huis toe te kom.” 
                                             
V: Wat was die grootste prestasie van die vroeë Romeine? 

A: Om Latyn te praat. 
                                             
V: Wat is ’n staatsubsidie? 

A: Om ’n bietjie van jou eie geld terug te kry 
                                             
Ek wonder … 

Hoekom is daar nie ’n soort katkos op die mark wat na muis smaak 

nie? 

Hoekom is walvisse so vet as swem sulke goeie oefening is? 
                                             
V: Hoekom was die wiskundeboek hartseer? 



A: Dit het te veel probleme gehad. 
                                             
’n Dominee soek vergeefs parkeerplek, raak haastig en parkeer 

toe maar op ’n rooi streep. Hy sit ’n briefie op sy ruit: “Ek het 10 

keer om die blok gery. As ek nie hier parkeer nie, gaan ek laat 

wees vir my afspraak – ‘vergewe ons ons sondes’”. 

Toe hy terugkom, kry hy ’n boetekaartjie op sy voorruit met ‘n 

briefie van die verkeersbeampte. “Ek ry al 10 jaar om hierdie 

blok. As ek nie vir u ’n kaartjie gee nie, gaan ek my werk verloor. 

‘Lei ons nie in die versoeking nie’”. 
                                             
Buurman: ''Koos, kom gou! Jou hond het so pas ’n man gebyt 

terwyl hy op sy fiets gery het!'' 

Koos (onthuts): ''Wat makeer die verbrandste hond? Ek het hom 

spesifiek verbied om vandag met sy fiets te ry!'' 
                                             
Eerste posman: '' ’n Hond het my vanoggend aan my been gebyt.'' 

Tweede posman: ''O ja? Het jy darem salf aan jou been 

gesmeer?'' 

Eerste posman: ''Nee, hy't verkies om dit te eet sonder enigiets 

daarop.'' 
                                             
 

Klein Koos oefen in die sitkamer met sy viool terwyl Pa Koos in sy 

slaapkamer probeer om ’n uiltjie te knip. 

Die gesin se hond lê op ’n matjie voor Pa Koos se bed, maar elke 

keer wanneer Klein Koos ’n ekstra hoë noot uit die viool wring, 

vlieg die hond regop en tjank iets aller verskrikliks. 

Pa Koos verduur die hond en die viool so lank as wat hy kan. Toe 

knak hy, spring vervaard orent en gil soos ’n besetene bokant al 

die lawaai uit: ''Nee vrek, Klein Koos, kan jy dan nie iets speel wat 

die hond ken nie?!'' 
                                             
 


