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Uit ons leraar se pen...        
 

Geseënde Kersfees NG Môregloed 
Kersfees is een van daardie dae wat mense so na uitsien elke 

jaar en tog word dit op verskeie maniere gevier. Daarom is dit 

vir my ‘n voorreg om hierdie boodskap aan julle, my familie en 

vriende, te stuur en dit is my gebed dat julle in hierdie tyd die 

Here se nabyheid sal ervaar daar waar julle saam met familie 

en vriende die koms van ons Verlosser na die aarde vier. 

 

Kersfees gaan nie net oor die geskenke 

nie, maar ook oor die feit dat dit beskou 

kan word as familietyd. Tyd saam met 

mekaar in die afwesigheid van konflik. 

Dit is ‘n tyd waar mens die nabyheid 

van die Here ervaar met die gelag en lekker kuiers. Dit is ‘n dag 

van liefde en genade van ons Here, wat vir jou en my gebore 

is, en daarom kan ons met alles wat ons doen na die Here 

gaan en weet dat Hy jou en my oneindig baie liefhet.  

 

Daarom die eenvoud van Kersfees vir jou en my. Ons vergeet 

soms waaroor Kersfees werklik gaan en daarom is hierdie die 

eenvoud van die evangelie en speel die verhaal van Jesus se 

geboorte vir ons in eenvoud af.  

 

Hierdie eenvoud word as volg beskryf in die 

evangelie van Lukas: “Sy (Maria) het Hom styf 

in doeke toegedraai en neergelê in ‘n krip 

waaruit die diere hulle kos geëet het. Daar was 

geen ander plek vir Josef en Maria in 



Betlehem nie. Al die gastekamers en herberge was vol.” Ja die 

Koning van alle Konings verlaat Sy hemelse heerlikheid en daal 

neer in nederigheid en eenvoud om aan ons as mense gelyk te 

word. Die Messias kom in die gestalte van ‘n Kind.  

 

En dan verskyn die engel aan die 

eenvoudige skaapwagters. Ja aan hulle 

daar in die nag, in die oop veld word die 

boodskap van die geboorte van die 

Messias geopenbaar. En die teken is dat hulle Hom in die krip 

sal vind.  

 

Die boodskap van die koms van die Messias word nie aan die 

profete, Skrifgeleerdes en voorste geestelike leiers van Israel 

bekendgemaak nie, maar aan eenvoudige skaapwagters. 

 

Die verhaal herinner aan ‘n ander 

skaapwagter, Dawid, wat in hierdie selfde 

omgewing jare gelede ook skape opgepas 

het. Dit is hier waar hy sy roeping ontvang 

het as koning van Israel.  

In 1 Samuel 16 word die verhaal vertel hoe 

Isai sy seuns aan Samuel voorstel, sodat een 

van hulle as koning gesalf kan word. Isai los dan vir Dawid in 

die veld om die skape op te pas. In sy eie pa se oë was Dawid 

glad nie geskik, nie goed genoeg nie, te klein en te eenvoudig 

om koning te wees, maar God het anders beslis. 

 

Dit is interessant dat baie mense eers in die tweede fase van 

hulle lewens die ontdekking maak dat hulle lewensvervulling en 

vreugde nie lê in die dinge wat vir die wêreld belangrik is, soos, 

materiële dinge, rykdom, status en roem nie, maar in die 

eenvoud, afsondering, en selfs in die stilte.  



 

Baie trek dan weg van die gewoel, die gejaag en luukshede na 

stiller plekke. Hulle kry weer opnuut bewondering en 

waardering vir die natuur, vars lug, stilte, vir 

die eenvoud van die lewe. Hulle vind hul 

tevredenheid en genoegdoening in die klein 

en eenvoudige dingetjies van die lewe. 

Hulle kom tot die diepe besef, soos die 

Prediker, dat die lewe in ‘n groot mate, maar “‘n gejaag na wind 

is”. 

 

Dit is my gebed hierdie jaar vir ons as kerkfamilie dat ons sal 

stil raak en dieper dink oor die betekenis van 

Kersfees en dat ons met ‘n dankbare hart en 

in eenvoud, dankbaarheid en nederige 

erkentlikheid aan God, hierdie Kersfees vier. 

 

Groete in Christus en geseënde Kersfees aan elkeen van julle. 

Ds. Willie Korb  

 

 

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  –  Ilse van Hemert      



  GEMEENTENUUS   
 
VERJAARDAE IN DESEMBER:  Baie geluk aan die volgende lidmate 
met hul verjaardae:   
1 Desember: Tinie Trollip 
3 Desember: Hannes Verster 
4 Desember: Carla van Wyngaarden 
6 Desember: George Deysel 
8 Desember: Renier Snyders 
10 Desember: Pieter Avenant 
11 Desember: Rouxle Grobler, Susan Roos, Hendrik Schoeman 
12 Desember: Armand Smit, Ronnie Tait, Rina Vuyk 
13 Desember: Francina Kearns 
14 Desember: Gerald Strydom 
15 Desember: Paula Roeland 
16 Desember: Madelein Brummer 
17 Desember: Hendrik Beukes, Lalie Oliver, Riana Schultz, Attie   
                          Smith, Gawie van der Merwe, Helen Venter 
19 Desember: Pieter Venter 
21 Desember: Ria Miles 
22 Desember: Andre Roos 
23 Desember: Mattie Fick 
24 Desember: Daantjie van der Walt 
25 Desember: Chris Schutte 
26 Desember: Johan Matthysen 
27 Desember: Ankia Breytenbach 
31 Desember: Piet Oosthuizen, Ida van Wyk 
 
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, Elsa Kritzinger, Sarie Dreyer. 
 
KERSDAG EREDIENS: vind plaas om 09h00.  Alle eredienste in 
Desember sal waargeneem word deur ds. Stanley Strydom. 



 
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 
 
 

 

 

Samantha se tuiskombuis 
Vetkoek, pannekoek, jaffels, ens. 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 vir ander spesiale 

aanbiedinge. 

Gratis aflewering in Moot. 
 

 

MOTORHUIS TE HUUR KARRIBOOMSTRAAT 

 

Kontak Rentia by 072 686 9813 

 

 



 
 

 

Resep no. 8 
Annemarie se mieliepaptert 

 
Bestanddele: 
Stywe mieliepap 
Ui 
Tamatie 
Sampioene 
Spek 
250 ml room 
Gerasperde kaas 
Blikkie suikermielies (opsioneel) 
 
Metode: 
Laat mieliepap effens afkoel, rol bolle so groot soos frikkadelle, 
pak in oondskottel. 
Braai die uie, tamatie, sampioene en spek saam. 
Maak ‘n lekker groot gat in elke bal met jou duim en skep die 
mengsel daarin.  Suikermielies kan ook by die mengsel gevoeg 
word. 
Gooi die room bo-oor en genoeg gerasperde kaas. Maak seker 
die room gaan tussen die balle in. 
Bak teen 180 ºC vir ongeveer een uur. 
Bedien warm. 

 
    

 
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 

mailto:/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20elnavermeulen35@gmail.com
mailto:/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20elnavermeulen35@gmail.com


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 

 

 
 

TUINWENKE VIR DESEMBER 

In die groente en kruie tuin: 

Plant: 
Aartappels, aspersies, basielkruid, beet, 
blaarslaai, echinacea, eiervrug, 
kattekruid, koljander, komkommers, 
komkommerkruid, marjolein, mielies, orego, pampoen, radyse, 
rissies, roket, salie, spanspek, spinasie, skorsies, soetrissies, 
stam- en rankbone, stevia, tamaties, vinkel & waatlemoen. 

In die blomtuin: 
Plant: 
 Begonias, celosias, impatiens & salies. 
 
Ander tuin take: 
Voed sitrus bome. 
Hou plante deeglik nat in warm weer indien reën effens skaars 
is. 
Bedek beddings met ’n goeie deklaag om te help om vog in die 
beddings te hou en verdamping te voorkom. 

mailto:ferdigec@gmail.com
mailto:3066/rentiakruger1970@gmail.com
mailto:7529/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ferdigec@gmail.com
mailto:7529/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ferdigec@gmail.com


 
 

NUUS UIT JAPAN 

TIENER LOOP AAN 

Ten spyte daarvan dat Japan bekend is daarvoor om ŉ 
besondere veilige land te wees, is Japan steeds bedag daarop 
om jeugmisdaad te beveg. Treinstasies is veral bedag op dié 
probleem, omdat groot groepe jong mense ten alle tye van die 
dag deur die stasies beweeg. 

Om die Japannese se kommer oor die leeglopery en 
vandalisme van jong pendelaars aan te spreek, het baie 
treinstasies ultrasoniese afskrikmiddels (klein onopvallende 
toestelle wat ŉ hoë frekwensie klank vrystel) begin gebruik. Die 
spesifieke frekwensie wat gebruik word (17 kilohertz), kan in 
die algemeen slegs deur mense onder die ouderdom van 25 
gehoor word. Ouer mense kan, as gevolg van ouderdoms-
verwante gehoorverlies, nie die frekwensie hoor nie. Die 
toestelle     ŉ uitvindsel van ŉ  alliese uitvinder en wat ook 
gebruik word om jeugvandale in die  SA en  uropa af te 
skrik     is met entoesiasme in Japan in gebruik geneem. 

As ŉ mens buite een van Tokiostasie se vele uitgange staan, is 
die doeltreffendheid van die afskrikmiddel duidelik te sien. 
Moeë werkers en ouer dames stap verby die ultrasoniese 
afskrikmiddel sonder om hul pas te versnel. Maar leerders in 
skooluniforms stap duidelik vinniger, met ŉ uitdrukking van 
verbasing en ongemak op hul gesigte en skree 
dikwels “urusai!” (“Dis luid!”). Dit wil voorkom of niemand die 
geraas met die afskrikmiddels, wat in die plafonpanele bokant 
hulle geïnstalleer is, verbind nie.Bron: Die Internet 

Dit is merkwaardig dat so ŉ eenvoudige toestel so wyd gebruik 
word om leeglopery en vandalisme te bekamp. 



Dit is die wêreld se oplossing vir sulke probleme, maar die 
Bybel het ŉ ander oplossing. Julle moenie aan hierdie 
sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle 
verander deur julle denke te vernuwe (Romeine 12:2a). 

As ŉ  jong mens kies om nie die weë van die wêreld te volg nie, 
maar besluit om ŉ pad met die Here te stap, is hulle ŉ 
inspirasie vir diegene om hulle!  Niemand mag op jou 
neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die 
gelowiges ŉ voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, 
geloof en reinheid (1 Timoteus 4:12). 

        Laat ons ŉ voorbeeld wees vir die mense om ons! 

Dawid Verwey 
JAPANSENDING 
E-pos: jm@japanmission.org 
Webwerf: http://www.japanmission.org/ 
 

 

‘n Baie geseënde Kersfees word toegewens aan 

elke gemeentelid en hul families. Mag die liefde 

van Jesus met jul wees vandag en altyd. 

 

Geniet ‘n wonderlike Christusfees. 

 

http://www.japanmission.org/


 

Dwars: 
2.  Vir die Christen gaan Kersfees oor Sy geboorte. 

5.  Wat het die skaapwagters gehoor die nag van Jesus se geboorte?    

      ‘n Engele... 

6.  Maria het op een gery op pad na Betlehem. 

7.  Waar het die herders Jesus gevind? 

8.  Die profetes wat gewag het op die verlossing van Jerusalem. 

11. Hy het uitgesien na die koms van die Verlosser van Israel. 

15. Johannes die Doper se ma. 

16. Johannes die Doper se pa. 

17. Die skaapwagters sou die Verlosser vind in die stad van ..... 

18. Hulle het die geboorte van die Verlosser aangekondig. 

19. Wie of wat het die besoekers uit die vreemde gelei na Jesus toe? ‘n .... 

20. Die besoekers het daarvandaan gekom. 



22. Uit watter stam was Josef? 

24. Hulle het by die koning gaan uitvind waar die toekomstige Koning  

       gebore is. 

25. Jesus was ongeveer .... jaar oud toe die besoekers Hom hulde gebring  

       het. 

26. Hy was die koning van die land. 

27. Waarheen moes Josef met Jesus en sy ma vlug? 

 

AF: 
1. Waar het die wyse manne uit die Ooste voor Jesus gekniel en hulle  

     geskenke gebring? 

2. Die een wat die pad moes voorberei vir die Verlosser se koms. 

3. Jesaja 7:14 verwys na Jesus se geboorte.  Wat sou Sy ma Hom noem  

     hiervolgens? 

4. Wie het eerste die goeie nuus gehoor van Jesus se geboorte? 

9. Hy was Maria se man. 

10. Hoekom was Maria se swangerskap so besonders? Sy was ‘n .... 

12. Hoe het Maria swanger geraak? Die ... ... het oor haar gekom. 

13. Miga 5:1: “Maar jy, .....Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar  

       daar sal iemand kom wat aan My behoort en hy sal in Israel regeer.” 

14. Een van die name vir Jesus (Jes. 9:5) 

21. Jesus sou genoem word die ....van die Jode. 

23. Deur Jesus kan ons die ... hê. 

 

NUUSBROKKIE 

Chris en Beatrix (Trix) Swanepoel, van                         

 Karriboomstraat, woon al 50 jaar hier in die              

 gemeente.                                                                                 

Plus:  Hulle vier op 10 Desember hulle 60ste          
huweliksherdenking!  Baie geluk!                              
 



Feite oor Kersfees gebruike 
Meeste van die tradisies en gewoontes wat ons elke jaar in die 

Kerstyd laat herleef, is baie ouer as Kersfees self, en het hulle 

oorsprong in eeu-oue feestradisies van die voor-Christelike Europa. 

Veral die tradisies rondom die winter-oesfees en die fees van die 

terugkerende son het in ’n gewysigde vorm in ons huidige 

Kersfeesgebruike voortgeleef. Tydens hierdie feesvierings het die 

mense hulle huise versier met groenigheid, is daar lekker geëet, baie 

gesing en geskenke uitgedeel. 

                                                         

Hoekom 25 Desember? 

Niemand weet op watter dag Jesus gebore is nie 

(vermoedelik was dit eerder in die Europese lente, 

d.w.s. Maart/April; keiser Augustus sou nie ’n 

groot sensus in die middel van die winter gehou 

het nie). Dis eers in die jaar 336 n.C. dat ’n 

Romeinse kalender 25 Desember aandui as Jesus 

se geboortedag. Dit is waarskynlik om saam te val met die jaareinde-

feesvierings van destyds ter ere van Saturnus, die oesgod, en Mitras, 

die god van lig.  So is die gelowiges weggehou van die heidense 

feeste van dié tyd, en is talle gebruike uit die heidense feeste 

oorgeneem in ons Kersfeesvierings. 

 
Die naam “Kersfees” 

Die naam verwys nie na die baie kerse en liggies wat tydens dié fees 

aangesteek word nie, maar kom uit die ou Nederlandse benaming vir 

dié dag, en beteken letterlik Christusfees. (Die Nederlandse vorm 

Kerst vir Christus gebruik ons ook nog in die woord “kersten”, wat 

beteken om mense tot die Christendom te bekeer.) 

 
Waar kom die Kersboom vandaan? 
In die Middeleeue (omtrent die 11de eeu n.C.) het godsdienstige 
opvoerings in Europa gewild geword. Een van die gewildste 



opvoerings in Duitsland was ’n toneelstuk oor Adam en Eva en die 
sondeval. Die Tuin van Eden is voorgestel deur die “Paradysboom” – 
’n denneboom wat vol appels gehang is, as simbool van die boom 
van die lewe en die boom van alle kennis wat in die middel van die 
tuin gestaan het. Die toneelstuk het geëindig met die profesie van 
die komende Verlosser (Gen. 3:15). 

Hierdie toneelstuk is gereeld in die Advent (die vier weke voor 

Kersfees) opgevoer. Een deel van die dekor, die Paradysboom, het ’n 

gewilde item geword in kerke en later ook in huise. Dit is opgerig as 

simbool van die Verlosser, omdat die boom nie net herinner het aan 

die paradys en die mens se verlorenheid nie, 

maar ook ’n simbool was van die belofte van 

verlossing. Daarom is die boom nie net met 

appels versier nie, maar ook met stukkies 

brood (wat aan die Nagmaal moes herinner) 

en dikwels ook lekkers (wat die soetheid van 

die verlossing verkondig het). ’n Ou Engelse 

Kerslied sing vandag nog van “Jesus Christ 

the Apple Tree”. 

Omdat regte vrugte baie swaar is en die boom se takke laat hang het, 

het Duitse glasblasers gou reeds glasappels gemaak om die regte 

appels aan die Kersboom te vervang, en gaandeweg het die 

versierings simbole van die vreugde en lig van Kersfees geword. ’n 

Ster aan die bopunt van die boom verteenwoordig die Betlehemster 

wat die sterrekykers uit die Ooste na die Jesuskind gelei het. 

Mettertyd het hierdie gebruik uit Duitsland na die res van die wêreld 

versprei. 

Adventskrans 

Advent is die tyd van afwagting op die koms van Christus, en word 

die vier weke voor Kersfees gevier (die woord “advent” beteken 

“koms”). n Krans was reeds in die Griekse en Romeinse tyd die teken 



van oorwinning en feestelikheid, en die Adventskrans kom 

waarskynlik van dié gebruik. Daar word vier kerse, 

een vir elk van die vier Adventsondae, tussen die 

takkies in die krans gesit: drie purper of donkerblou 

en een ligroos. Elke Sondag word een van die kerse 

aangesteek, Die ligroos kers word op die derde 

Adventsondag aangesteek om aan te dui dat die 

helfte van die wagtyd verby is. ’n Laaste rooi of wit kers, wat Christus 

simboliseer, word op Kersdag in die middel van die krans bygevoeg. 

Elke Sondag het sy eie tema: die eerste is verwagting, die tweede 

verkondiging, die derde vreugde en die vierde reinheid. 

 
Kersversierings 

Die tradisionele Kersfees-kleure is groen en rooi: groen as simbool 

van groei en lewe in die lang koue wintermaande in Europa en die 

ewige lewe wat Christus gebring het, en rooi as teken van Jesus se 

bloed. ’n Bekende versiering op Adventskranse en Kerskaarte is die 

huls of steekpalm (“holly”), ’n plant met donkergroen, 

skerppuntige blink blare en rooi bessies. Die skerp punte 

van die blare herinner aan die doringkroon wat Jesus by 

sy kruisiging moes dra, en die rooi bessies simboliseer die 

druppels bloed wat Hy gestort het. 

 
Stomp van Isai 

’n Minder bekende gebruik in SA is die plaas van ’n droë houtstomp 

in die huis of tuin met Advent. Die stomp kan met ’n 

rooi lint versier word, en gryp terug na die voorspelling 

in Jesaja 11:1, waar ons lees dat ’n takkie uit die stomp 

van Isai sal uitspruit (dit is ’n voorspelling dat Jesus uit 

die nageslag van Dawid, die seun van Isai, sal kom).                              

Dit is hierdie tradisies, en die bepaalde kleur wat elke gesin daaraan 

gee, wat Kersfeestyd ’n kosbare tyd in elke gelowige se lewe maak. 

Daarsonder sou ons geloof baie armer gewees het. 



  Lag ‘n bietjie...   
 

Dokter: “Hoe gaan dit met u slapeloosheid?” 

Pasiënt: “Niks help nie, dokter, ek is uitgeput.” 

Dokter: “Maar ek het genoeg slaappille voorgeskryf om ‘n perd te 

verdoof!” 

Pasiënt: “Ek het dit gekoop en ek het geslaap ook, maar ek het 

gedroom dat ek die hele tyd wakker was.” 

 

Twee prokureurs is in 'n bank toe gewapende rowers skielik 

toeslaan. Terwyl een rower geld van die tellers vat, gaan die ander 

een sistematies tussen die kliënte wat teen 'n muur gemaak staan 

is deur en beroof hulle van hul geld en besittings. Terwyl hulle 

wag op hul beurt stop prokureur nommer een 'n rol note in 

prokureur nommer twee se baadjiesak.  

Prokureur nommer twee fluister: “En dit??”  

Prokureur nommer een: “Dis die R5 000 wat ek jou skuld.”  

 

Wyshede 

*  Onthou, as jy 'n sokkie in die wasmasjien verloor, kom dit terug   

    as 'n Tupperware-deksel wat op geen bak pas nie.  

*  Hoe ouer ek word, hoe vroeër word dit laat.  

*  As ek sê: 'nou-die-dag,' beteken dit enigiets tussen gister en  

    15 jaar gelede.  

  

Moenie bekommerd wees oor die ouderdom nie. Jy doen nog 

dieselfde simpel goed, net stadiger...  

 

Vriende van my moes onlangs hulle moeder begrawe.  Hulle daag 

toe by die ondernemer op om reëlings te tref vir die begrafnis.  

En raai net watter tydskrifte lê op die tafel vir wagtende 

besoekers om solank deur te blaai?  “Weg”!    


