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GELOOF ONWANKELBAAR
Lees Titus 2:1-5
1

... Hulle moet onwankelbaar in die Here glo.

Dit gaan nie so goed met Danie nie: Die laaste maand bevind ek
myself in ‘n baie donker deel van my lewe. Dis ‘n daaglikse struweling
om net deur elke dag te kom, storms wat in my woed, eensaamheid
en die totale gevoel van
verswelging en nie weet wat
voorlê nie. Soggens word ek
wakker en ek voel amper
terneergedruk - ek het wakker
geword, ek is nog hier, hoekom
het daar nie maar ‘n einde aan alles gekom nie.
Daar is niks unieks aan my situasie nie. Dit gebeur elke dag regoor die
wêreld met soveel ander mense en soveel te meer nog erger dinge
met ander mense. En tog, as dit met jouself
gebeur waar jy op 47 ingelig word jou
dienste word nie meer benodig nie en jy
staar deur die donker tonnel van
werkloosheid voor jou uit, voel dit of jou
hele wêreld in duie stort.
Hoe gaan ek vir my familie sorg, hoe gaan ek ‘n dak oor hulle kop
hou, klere aan hulle lywe, kos in hul mae, beskut teen die koue?
Ineens, soos ‘n damwal wat breek, word jy meegesleur deur al die
vrae en voel letterlik of jy in totale magteloosheid verdrink.
Maar dis nie net die gewone storms in die lewe nie. Dit gaan ook nie
altyd lekker met hom en God nie:
My verhouding met God is ‘n daaglikse stry en baklei, amper soos ‘n
pa en sy beterweterige tienerseun. ‘n Tienerseun wat teen alles skop

wat sy pa vir hom sê en ‘n Pa wat weet wat die
regte dinge is om te doen. ‘n Tienerseun wat sy eie
kop wil volg en maak net soos hy wil.
Ons almal gaan een of ander tyd deur soortgelyke
seisoene. Seisoene waar dit voel alles teen ons is. Dis die een krisis
na die ander. Dit voel of selfs God Sy rug op ons gedraai het.
Ek leer baie by Danie se hantering van die krisisse in sy lewe: Tans
vind ek vertroosting in die wete dat die Here ‘n plan met my lewe het,
en gehad het, van nog lank voor selfs my grootouers geleef het. Hy
het geweet ek gaan eendag hier sit, verlate, verward.
My vertroosting lê in die wete dat God nog lank nie klaar geskryf het
aan my boek nie. Hierdie deel van my lewe is maar net een hoofstuk
wat gevolg word deur ‘n volgende.
Selfs al voel dit vir Danie dat God vir eers stil is,
hou hy steeds vas aan sy geloof in sy Skepper.
Hy glo dat God vir hom een of ander tyd sal
deurkom. Al maak alles nie nou vir hom sin nie,
weet hy dat die hoofstuk een of ander tyd klaar
geskryf gaan word. Hy glo dat ’n volgende, beter hoofstuk net om die
draai lê, want sy God bly in beheer.
Maak nie saak hoe woes die winde om ons waai nie. God sal ons nie
alleen los nie. Maak nie saak hoe groot die storms om ons waai nie,
God sal ons hande altyd styf vashou. Ons geloof in God moet
waaragtig onwankelbaar wees.
- aangepas uit Kruispad

 GEMEENTENUUS 
VERJAARDAE IN AUGUSTUS: Baie geluk aan die volgende lidmate
met hul verjaardae:
1 Augustus: Ronica Doman
2 Augustus: Wynand Prinsloo
3 Augustus: Liz Bothma (Koster), Hendrik van Reenen
5 Augustus: Joann Bothma
7 Augustus: Alida Begrie, Charles Kelbrick
8 Augustus: Iza Greeff, Conny van Tonder
9 Augustus: Alet McClintock
10 Augustus: Nelius Luus, Sophia Trollip
11 Augustus: Barend Deysel
13 Augustus: Anriette Kruger
14 Augustus: Mari van der Merwe
15 Augustus: Hannelie du Plooy
16 Augustus: Kitty van der Vyver
20 Augustus: Daleen Swart
26 Augustus: Joey Franken
27 Augustus: Liezel Olivier
29 Augustus: Nina Muller
30 Augustus: Nantes de Bruin
31 Augustus: Cilla van den Bergh, Jesica van Reenen
VOORBIDDING:
Ons vra u voorbidding vir die volgende persone:
Gawie en Mari van der Merwe 082 269 2263 / 081 535 0273
Koos Steyn, Fanie Buys, James Greeff, Okkie en Amanda van der
Merwe, Elsa Kritzinger.
EREDIENSTE: dit word op die whatsappgroep Gemeente
Kennisgewingbord geplaas asook op die gemeente webwerf.
Ons herinner net weer, indien u ‘n bydrae kan gee vir kollekte of u
maandbydrae, kan dit per EFT gedoen word of ‘n koevert kan in die

posbus gegooi word by Ilse by Greinhoutstr 1254. Merk asseblief
ook op u EFT of dit kollekte of maandbydrae is. Skryf asseblief ook
die bedrag op die koevert sodat ons beter kontrole het dat ons die
regte bedrag opteken. Baie dankie aan diegene wat reeds gegee het.

REKENINGDETAILS VIR NG GEMEENTE MÔREGLOED
Debietorders en internetbetalings:
ABSA 1430 1616 24R Takkode 335 245
Geldmarkrekening: ABSA 910 257 1184 Takkode 335 245
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


Samantha se tuiskombuis
Vetkoek, pannekoek, jaffels op bestelling
Pannekoek: kaneelsuiker R5, plein R4, chick mayo R15
Vetkoek: plein R10, mince R25, chicken mayo R30
Jaffels: mince R20, chicken mayo R25
Kerrie en rys Woensdae: R35
Kontak Samantha 082 067 1640
Gratis aflewering in Moot.

ONTSYFER DIE BYBELBOEKE...

Nie áf nie, eerder “OP”!
Ek ry na die patoloë vir my maandelikse “INR” bloedtoets. Daar is net
nog een ander kliënt. Ek hoor hom hard vir die verpleegster agter die
monitor sê: “Hy sê dis stres. Hoe dink hy kan 'n mens anders? Ek kan
nie nou ophou stres nie!” Wat hy makeer, weet ek nie. Behalwe die
stres.
Wat ek wel weet, is dat ons breine
hiperaktief is en negatiwiteit nou oral
opmerk. “Negativity bias,” noem die
kenners dit. Dis ons breine se voorkeur uit
primitiewe dae om ons te beskerm deur
eers te kyk of daar moeilikheid is. Ons
breine is ingestel om ons te help oorleef. Daarom is ons as’t ware
geprogrammeer om eers fout te vind en probleme raak te sien voor
ons nadink en geleenthede opmerk. Ons kritiseer en veroordeel voor
ons die goeie dinge dink en sê. Hierdie negatiewe ervarings het 'n
baie erger en langer effek op ons psige as wat ons wil erken. Ons
gaan nog 'n hele ruk sukkel hiermee. Ook by ons kinders en
kleinkinders gaan die effek wys van die traumatiese tyd waarin ons
nou leef.
Ons mense het nie nou post-traumatiese-stres-sindroom nie. Hulle
ontwikkel traumatiese-stres-sindroom as ons mekaar nie help opbou
en bemoedig nie.
Die punt is: Dis makliker om eers “af” te wees en “af” te voel.
Die goeie nuus is: Ons kan werk om “óp” te wees!
Dit beteken nie valse bravade of oordadige positiewe opmerkings
nie. Dit beteken wel dat ons oplet waarop ons werklik fokus. Ons
fokus bepaal ons aandag. As ons meer fokus op en aandag gee aan
wat verkeerd is, bly ons negatief.

Die kuns is om 'n bietjie afstand van die situasie te kry. As ons ons
aandag 'n rukkie kan wegkry van daardie negatiewe spasie, sit ons 'n
afstand tussen ons en die situasie se greep op jou. Dan kry 'n mens
weer meer perspektief. Dan sien jy ook ander moontlikhede en
opsies raak.
Dis hoekom iets soos
mindfulness kan werk. Dis om vir
eers net doelbewus te fokus op
presies wat jy doen. Werklik bewus
te wees van waar jy is. Die maklikste
is om eers op jou asemhaling te
fokus. Daarna op waar jou lyf
gespanne voel. Jy hoef niks daaraan te doen nie. Word net bewus
daarvan en fokus 'n oomblik daarop. Of gebruik kontemplasie. Dis om
'n Bybelteks oor en oor te lees en oordink totdat jy werklik bewus
word daarvan.
In hierdie spasie-van-die-oomblik kom die Heilige Gees ons
tegemoet. Dié Gees bly in ons as tempels (vgl. 1 Korintiërs 3:16). Dié
belofte is vir ons: “Die Gees wat aan julle
gegee is, maak julle nie tot slawe nie en
laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee,
julle het die Gees ontvang wat julle tot
kinders van God maak en wat ons tot God
laat roep: ‘Abba!’ Dit beteken Vader.”
(Romeine 8:15).
Luister wat die Gees vir jou fluister...
Klink dit te maklik? Ja, dis maklik én dis moeilike werk. Maar dis my
en jou werk.Kom ons begin eers hiermee. Volgende keer gee ons
meer. Ons kán werk om “OP” te wees!
Dié Gees help!

-aangepas uit Inspire GuROUX

Vanuit ‘n ander oogpunt…
“Time in a bottle”
Jim Croce het ‘n song geskryf: “Time in a bottle” en ek
dink dit is iets wat ons almal graag sou wil hê. “Time in
a bottle”.
Maar wat beteken dit? Wanneer tyd min raak, hoef ek
net die bottel oop te maak en dan het ek weer tyd om
my doelwitte te bereik of take betyds te voltooi.

Die “rasende kop”
Terwyl ek hierdie artikel skryf jaag my gedagtes
my. Die tyd wat ek hieraan spandeer, is tyd wat
ek elders kon gebruik het. Jy sien, al het ek twee
horlosies, is daar nog steeds net 24 ure in ‘n dag
en ek kan nog steeds net een ding op ‘n slag
doen.
Ek wil nie nou in die “vrouens kan beter multitask
as mans” debat in gaan nie, maar my kop raas
want ek moet prioritiseer tussen al die belangrike dinge in my lewe.

Dis snoeityd in Môregloed….
Ok, so dis nou daai tyd van die jaar waar bome
gesnoei moet word. Een van my jaarlikse jobs wat ek
aantree met ‘n nuwe elektriese saag. Terwyl ek so
“rrrrrr” “rrrrrrr” die bome aanvat, raak
my kop weer stil. Die takke val en die
tuin lyk woes. Maar, ek is heel kalm.
Dis wintertyd, dis droog, die tuin lyk maar vaal. Maar
dis hoe dit werk. Ten spyte van die fêncy
polshorlosies, bly ons nog steeds in seisoene –
winter, lente, somer en herfs.

Al is dit winter, tyd staan nie stil nie.
As ons Prediker 3:1 en 2 lees, wat ons seker almal reeds ken, sê dit:
“Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy
tyd, daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd
om te plant, 'n tyd om plante uit te trek”.
Hierdie teksverse is nie filosofies nie. Dit is beginsels wat nie
geskud kan word nie. Kom ons staan ‘n bietjie stil by die konsep
van tyd uit God se Woord. In Kolossense 4:5 is daar geskryf (2de
gedeelte) … “Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog
buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke
geleentheid.”
Die New King James Bybel sê dit so: “Walk in wisdom toward
those who are outside, redeeming the time.”
Hoekom moet ons die tyd “redeem”? Paulus wil ons bewus maak dat
God ons rentmeesters van ons onvervangbare besitting – tyd,
gemaak het. Dus moet ons die God-gegewe tyd tot die optimum
benut.
Mors ek nou my tyd of wat?
My loopbaan vereis dat ek ‘n redelike porsie van my dag op my
besigheid moet spandeer. Ja, dinge is baie stil
met “lockdown” maar dis nie ‘n verskoning om
tyd te mors nie. Wanneer ek in die aande my
kop gaan neerlê, dan dink ek aan wat ek nie
suksesvol afgehandel het nie. Wanneer ek in
die oggende wakker word, dan lê ek so ‘n
rukkie en dink aan alles wat ek in die dag wil
bereik.
Maar baie keer werk dit nie uit nie, so wat
gaan ek doen – bome weer snoei. Dit help my
brein om weer ‘n bietjie te gaan kalmeer.

Is dit tydmors? Ek weet nie. Vra my brein….



GUNSTELING-RESEPTE
Stuur vir ons maklike resepte vir almal om te geniet.
Whatsapp sommer ‘n foto daarvan na 082 434 6499.

Resep no. 4 William se Blazing Saddles sous
BENODIGDHEDE
5 groen rissies
1 medium ui
1 groen soetrissie
3 knoffelhuisies
1 teelepel growwe sout
1 teelepel growwe peper
15-20 ml medium peri-peri sous
60 ml tamatiesous
60 ml suurlemoensap
3 medium ryp tamaties
Metode
1. Sit tamaties in kookwater vir paar minute en trek skille af.
2. Kap alles fyn.
3. Sit rissies, soetrissie, knoffel en uie in kastrol en braai in olyfolie
vir 5 minute of totdat uie bruin word.
4. Voeg res van bestanddele by. Roer en sit deksel op, en laat prut
vir ongeveer ‘n uur op lae hitte. Voeg bietjie water by om te
keer dat dit uitdroog.
5. Tien minute voor klaar is, voeg bietjie meel by om dit dikker te
maak.
6. Laat afkoel, gooi in glasfles en bêre in yskas.


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, amarulakoek.
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



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


NUUS UIT JAPAN
DRINKBARE RYSBOLLETJIES
Onigiri (Japannese rysbolletjies) is al vir geslagte ŉ gunsteling
Japannese smulhappie. Die
nuutste gewilde uitvindsel
is ‘drinkbare onigiri’, wat die
tekstuur van ryspoeding het.
Hierdie drankie word gemaak
van rys, tunavlokkies, seewier,
suurpruim en water. Dit is gelaai
met 200 kalorieë en het
dieselfde hoeveelheid dieetvesel
as ŉ hele kop blaarslaai.
Die huidige gier om drankies in sakkies te bedien,
het ŉ Japannese maatskappy beweeg om hierdie onigiridrankie te maak, wat die nodige dieetvesel en kalorieë bevat,
en wat vir meer as ŉ jaar teen kamertemperatuur gestoor kan
word. Meer geure word ontwikkel soos wat die gewildheid van
die drankie toeneem.
Drinkbare onigiri word nou ook gebruik vir bejaardes en siek
pasiënte wat sukkel om te kou en te sluk. Die lang rakleeftyd
maak dit ook ŉ gewilde keuse vir diegene wat noodvoorraad
opbou ingeval van rampe.Bron: Die Internet
Dit is merkwaardig hoe hierdie maatskappy so ŉ gewilde
drinkbare produk kon ontwerp met so ŉ lang rakleeftyd en
goeie voeding vir baie.
Die Bybel praat van ŉ bron van voeding wat hierdie drankie ver
uitleef. En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe;
wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My
glo, sal nooit dors kry nie (Johannes 6:35).

Die geestelike betekenis van hierdie vers is tweevoudig:
1. In hierdie lewe, sê Jesus dat Hy net so noodsaaklik is vir
ons oorlewing op aarde as die
voeding wat ons van brood en water
kry. Jesus sê, “Wie in My bly en Ek
in hom, dra baie vrugte, want
sonder My kan julle niks doen
nie” (Johannes 15:5b). Dit is deur
ons geloof in Jesus dat ons elke
dag toegerus word om die nodige
take te kan verrig en om ŉ vol lewe
te lei.
2. In die lewe na die dood, gee Jesus die ewige lewe. Die loon
wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God
gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here (Romeine
8:23). Dit stel ons gerus om te weet dat hierdie selfde geloof
ons ook sal lei na die ewige lewe!
Wat ŉ langdurige en wonderlike geskenk!
Dawid Verwey
JAPANSENDING
7-40 Monzen Cho, Ikoma City, Nara Ken, Japan 630-0266
Tel: (+81)743 73 1754
E-pos: jm@japanmission.org
Webwerf: http://www.japanmission.org/


ONTSYFER DIE BYBELBOEKE – ANTWOORDE
AMOS, DANIËL, DEUTERONOMIUM, EFESIËRS, EKSODUS, ESRA, ESTER, FILEMON,
FILIPPENSE, GALASIËRS, GENESIS, HABAKUK, HAGGAI, HANDELINGE, HEBREËRS,
HOOGLIED, HOSEA, JAKOBUS, JEREMIA, JESAJA, JOB, JOËL, JOHANNES, JONA,
JOSUA, JUDAS, KLAAGLIEDERE, KOLOSSENSE, KONINGS, KORINTIËRS, KRONIEKE,
LEVITIKUS, LUKAS, MALEAGI, MARKUS, MATTEUS, MIGA, NAHUM, NEHEMIA,
NUMERI, OBADJA, OPENBARING, PETRUS, PREDIKER, PSALMS, RIGTERS,
ROMEINE, RUT, SAGARIA, SAMUEL, SEFANJA, SPREUKE, TESSALONISENSE,
TIMOTEUS, TITUS.

 Lag ‘n bietjie... 
Is jy gereed hiervoor, liewe Juffrou?
1. Juffrou, Jaco het my masker geknip en gloopy glue opgesmeer.
2. Juffrou, my masker se bandjie het ge”snap”.
3. Juffrou, Heini het my masker gevat en hy dra dit nou.
4. Juffrou, my masker het in die kar weggeraak.
5. Juffrou, ons kind het met sy masker gespeel toe raak dit weg.
6. Juffrou, mamma het gesê juffrou kan wag tot ons gepay het
voor mamma ‘n masker koop.
7. Juffrou, my masker laat my sweet.
8. Juffrou, my masker is te styf om my ore.
9. Juffrou, maak asseblief my masker vas.
10. Juffrou, Karel sê ek het ‘n lelike masker op.
11 Juffrou : Nico waarom was jy nie gister in die skool nie?
“Juffrou ek het my masker gesoek toe ry my ma sonder my.”
12. Juffrou, ek het pouse water gedrink toe raak my masker nat.
13. Juffrou, my bril raak vol wasem dan kan ek nie van die bord af
skryf nie.
14. Juffrou, hoe eet ek met my masker op?
15. Juffrou, Piet het sy neus met sy masker afgevee.
16. Juffrou, Johan het ‘n gat in sy masker geknip om beter asem
te haal.
17. Juffrou, Jan bly my masker se toutjies trek terwyl ek op die
mat sit en storie luister.
18. Juffrou, Koos bly my rekkies van my masker trek en nou is my
ore al rooi geskiet.
19. Juffrou, die hond het my masker geëet.
20. Juffrou, my masker het pouse in die modder geval!

