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Uit ons leraar se pen...        
 

Hemelvaart – Ons Here het opgevaar! 
Daarna het Hy (Jesus) hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar 
het Hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl Hy hulle seën, het 
Hy van hulle af weggegaan en is Hy in die hemel opgeneem.  
 
Familie en vriende, die Skrif leer dat Jesus van die hemel gekom het, 
mens geword het, en weer na die hemel opgevaar het. Ons noem dit 
sy Hemelvaart. Lukas 24 beskryf die laaste oomblikke wat Jesus vir sy 

dissipels sigbaar was: Terwyl Hy hulle seën, het 
Hy van hulle af weggegaan en is Hy in die 
hemel opgeneem.  Terwyl Hy hulle seën ... so 
kan ons Jesus onthou. Sy seën gee sekerheid, 
vreugde, hoop. 
Jesus se seën beklemtoon sy Godheid. Hy is 
nie aan plek en tyd onderworpe nie. Hy is 
alomteenwoordig. Deur sy Gees is Hy by en 
met ons, want die Vader, Seun en Heilige Gees 
is een. Hy laat ons nie as weeskinders agter nie. 
Hy is steeds met jou as sy volgeling en kind.  
Niks kan ons skei van God se liefde in Hom nie. 

Hy lei, bewaar, tel op, bring terug, troos en gee nuwe krag. Hy is met 
ons tot Hy weer sigbaar sal kom om alles nuut te maak. 
 
Jesus is na sy hemelvaart “aan die regterhand van God”. Jesus het 
Homself eers verneder om mens te word en aan die kruis te sterf. 
Jesus het opgestaan uit die dood en so is ek en jy vrygekoop! Nou is 
die tyd reg dat Jesus Sy ereplek gaan inneem op die troon.  
 
Jesus se hemelvaart is dus bevestiging van sy koningskap. Hy is 
Heerser oor alles en almal. Nadat Hy as Verlosser aan die kruis 
gesterf en weer uit die dood opgestaan het, ontvang Hy hierdie eer.  



Dit is my gebed dat ons in hierdie komende tyd 
nie sal vergeet van die Here se grootheid nie, 
net soos wat die Here by die volk van Israel 
was, is en sal Hy by ons ook wees. Amen. 
 
Groete in Christus 

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      

 

 
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.  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  



  GEMEENTENUUS   
 
VERJAARDAE IN JUNIE:  Baie geluk aan die volgende lidmate met hul 
verjaardae:   
3 Junie: Hermien Vermaak 
6 Junie: Koos Steyn 
9 Junie: Jolene Hattingh 
10 Junie: William Herrmannsen 
12 Junie: Annie van Vuuren 
17 Junie: Johan Claassen, Rina Jansen van Rensburg 
18 Junie: Simon du Toit, Willem Kritzinger 
21 Junie: Sally Pienaar 
22 Junie: Francois, Jeandre en Leandri Lombard, Nols Steenkamp 
23 Junie: Pieter du Toit 
26 Junie: Emmie Avenant 
28 Junie: Pierre Barkhuizen 
30 Junie: Frans Grobler 
 
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 
Rika Pelcher 
 
EREDIENSTE:  dit word op die whatsappgroep Gemeente 
Kennisgewingbord geplaas asook op die gemeente webwerf. 
 

 
Gemeente se Verslag aan Ring van Derdepoort 

 
Vraag 1.   Hoe gaan dit in die gemeentes van die ring?  Die lidmate 
wil weer kerk toe gaan. Daar is ŉ gevoel dat die gemeente 
vereensaam omdat hulle mekaar nie op gereelde basis sien nie.  



Daar is ‘n klompie mense wat in die hospitaal was en ander wat tuis 
siek is, ds. Willie is in kontak met hulle en hulle name word ook aan 
die gemeente deurgegee met die afkondigings. 
 
Vraag 2.   Nood 
Die gemeente het ‘n koskas waaruit gemeentelede gehelp kan word, 
maar tot dusver was daar geen versoeke uit die gemeente ontvang 
vir hulp nie. 
As gemeente is ons nie tans betrokke by ander hulpverlening nie. 
 
Vraag 3.   Uitdagings 
Ons grootste uitdaging op die oomblik is finansieel.  Sien verslag na 
Vraag 5. 
 
Vraag 4.   Hoe help ons mekaar? 
Ds. Willie is besig om die lidmate telefonies te kontak om te hoor hoe 
dit met hulle gaan en of hulle gesond is en alles reg is. 
Daar is ook ‘n whatsappgroep waar inligting aan gemeentelede 
deurgegee word oor eredienste, afkondigings, ens.  asook op 
Facebook en die gemeente se webwerf. 
Ons weet egter nie hoeveel van die gemeentelede daarvan gebruik 
maak nie. 
Ons maandblaadjie word ook per epos uitgestuur en op die 
whatsappgroep en webwerf geplaas.  Daar is wel ‘n klompie mense 
wat nie whatsapp het nie en waarskynlik ook nie internet nie, en dus 
moeilik is om so te bereik. 
 
Vraag 5.   Hoe sien julle die pad vorentoe? 
Sien die finansiële verslag hier onder.  Ons gaan finansiële probleme 
kry as die lae inkomste voortduur, maar ons vertrou dat die Here nog 
groot planne het met Môregloed gemeente, aangesien Hy ons nog 
altyd in die verlede op ‘n wonderbaarlike manier met ons finansiële 
verpligtinge bygestaan het. 
 
 



Finansiële verslag aan Ring van Derdepoort – NG Kerk Môregloed - 
Inperking Maart 2020 – Mei 2020 
 
Erediens offergawes 
April Jaar tot Datum 2020 – R 5 497  
April Jaar tot Datum 2019 – R 10 445 
Verskil - R 4 948 negatief 
(April 2020 slegs R570 ontvang) 
 
Maandelikse dankoffers  
April Jaar tot Datum 2020 – R 71 028  
April Jaar tot Datum 2019 – R 85 295 
Verskil- R 14 267 negatief 
( April 2020 R 30 920 ontvang teenoor begroting van R 44 294) 
 
Huurinkomste ( Pastorie, Kleuterskool, Woonstel,Saal) 
April Jaar tot Datum 2020 – R 55 650 
April Jaar tot Datum 2019 – R 51 330 
Verskil- R 4 320 positief 
(Die kleuterskool het R4 000 kort betaal op hulle huur vir die 
woonstel in April 2020 , en op hierdie stadium is hulle onseker of 
hulle huur vir Mei sal kan betaal van R17 500 vir kleuterskool en 
woonstel) 
 
Diverse inkomste 
April Jaar tot Datum 2020 – R 9 411 
April Jaar tot Datum 2019 – R 7 323 
Verskil- R 2 088 positief 
 
Opsomming 
  
In Maart 2020 het ons slegs ‘n tekort van R 1 663 gehad, teenoor ‘n 
begrote tekort van R 1 094, wat ‘n negatiewe verskil van R 569 is. 
 
In April 2020 het die prentjie egter verander, en het ons ‘n tekort van 
R 19 212 getoon, teenoor ‘n begroting van R 1 399 surplus, dus ‘n 



negatiewe verskil van R 20 611, hoofsaaklik as gevolg van 
verminderde erediens inkomste (R 4 329 negatief), maandelikse 
dankoffers (R 13 374 negatief) en huur (R 4 450 negatief) 
 
Indien die tendens voortduur in Mei en Junie, en die kleuterskool ons 
glad nie kan betaal nie, kan dit ons inkomste met tot R 40 000 
maandeliks verminder.  
 
Ons geldmarkrekening aan die einde van April 2020 het op R 233 000 
gestaan, waarvoor ons baie dankbaar is, maar ons het nog geen 
instandhouding gedoen waarvoor ons begroot het nie. 
 
Indien ons dus maandeliks ‘n tekort van R 40 000 toon, kan dit ons 
reserwes uitwis in 6 maande. 

 

 
 

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 
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GUNSTELING-RESEPTE 
Stuur vir ons maklike resepte vir almal om te geniet. 

Whatsapp sommer ‘n foto daarvan na 082 434 6499. 

Resep no. 2: Francina se dadelbolletjies  
 
Bestanddele: 
1 blok dadels 
1 pak Marie koekies 
1-2  koppies klapper 
3-4 eetlepels margarien 
 
Sny dadels en smelt dit saam met die 
margarien tot sag. 
Gooi gebreekte koekies in en meng. 
Gooi in ander bak sodat dit vinniger kan afkoel. 
Rol in balletjies en rol dit dan in die klapper. 

 
 

    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 

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


Ballonne is soos vreugde 
‘n Onderwyser het ballonne skool toe gebring en die kinders gevra 
om almal op te blaas en dan elkeen hul 
name op hul ballon te skryf. Hulle gooi al 
die ballonne in die saal terwyl die 
onderwyser hulle van die een einde na die 
ander meng. Die onderwyser gee hulle dan 
5 minute om die ballon te vind met hul naam daarop. Die kinders 
hardloop rond, kyk waansinnig, maar toe die tyd uitloop - niemand 
het hul eie ballon gevind nie ... 

 
Toe sê die onderwyser vir hulle om die 
ballon naaste aan hulle te neem en dit 
aan die persoon te gee wie se naam 
daarop was. In minder as 2 minute het 
almal hul eie ballon gehad. 

 
Uiteindelik het die onderwyser gesê: “Ballonne is soos vreugde. 
Niemand sal vreugde vind as hulle net na hulle s'n soek nie. In plaas 
daarvan, as almal omgee vir mekaar, sal hulle dit so vinnig as 
moontlik vind. ”  Jy kan vinniger jou vreugde vind as jy ‘n ander syne 
gee! 

 
 
 
 

Vetkoek en pannekoek op bestelling 

Pannekoek: kaneelsuiker R5 

                   plein R4 

     Vetkoek: R10 plein 

Kan afgelewer word. 

Kontak Samantha 082 067 1640 

Gratis aflewering in Moot. 
 



Vanuit ‘n ander oogpunt… 
 

 
Dag Vier……….. 
 
Hallo almal, ek skryf hierdie artikel op dag vier van die “Lockdown” - 
wie het gedink ons sou deur so ietsie gaan in ons leeftyd. Dit sal in 
die geskiedenisboeke opgeskryf word verseker. Maar ek gaan oor 
ietsie anders skryf…… 
 

‘n Besetene word bevry. 

Lukas 8:26 tot 27: Daarna het hulle verder gevaar na die land 
van die Geraseners, wat reg 
teenoor Galilea lê. Toe Jesus daar 
aan wal gaan, het 'n man van 'n 
dorp af Hom tegemoet gekom. Hy 
was van bose geeste besete en 
het 'n hele tyd al nie meer klere 

gedra nie en ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen grafte. 

Ok, ek is seker ons kan met hierdie man identifiseer. Dinge wat pla, 
issues wat ons wakker hou in die nag, onopgeloste emosionele sake 
wat ons terughou of keer om te vorder met dié wat belangrik is. Maar 
ek wil nie oor dit skryf nie. Kom ons lees verder…… 

Lukas 8: 38 to 39: Die man uit wie die bose geeste uitgevaar het, 
het Jesus gesmeek om by Hom te kan bly. Maar Jesus het hom 
weggestuur en gesê: “Gaan terug na jou huis toe en vertel alles 
wat God vir jou gedoen het.” Hy het toe gegaan en die hele dorp 
deur bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. 
 

‘n Goeie leier verstaan “connecting” met ander 
mense. 

Wat ek van hierdie Bybelteks raaksien is hoe Jesus sy leiers-
eienskappe wys deur eerste met die man te konnekteer voordat hy 
ietsie van die man verwag. 

As ‘n goeie leier, het Jesus eerste die man se behoefte 
aangespreek. Hy moes EERS die man verlos voordat die man vir 



Hom ‘n getuienis kon wees. Na sy verlossing het die man na Jesus 
toe gekom en gevra of hy verder saam met Jesus kon gaan. Toe sê 
Jesus vir hom hy moet huis toe gaan en daar gaan getuig wat God vir 
hom gedoen het. 
 
Dis ‘n eenvoudige les. 
As jy in iemand anders se lewe ietsie wil beteken, identifiseer daai 
person se behoeftes. Dit is nie altyd geld of besittings nie, maar ook 
emosionele- en welstandbehoeftes.  
 
 

 Miskien is jy ‘n bestuurder in die 
werksplek, kyk na jou werknemers 
een vir een. Probeer daar vir hulle 
ietsie beteken en dan sal jy beter 
resultate van hulle kant af begin 
sien. 

 Ondervind jy dalk uitdagings met verhoudings van geliefdes. 
Weer eens, kyk waar jy hulle kan help voordat jy net jouself 
eerste plaas. 

 Dié lys is ver van volledig maar ek gee maar net ‘n paar 
voorbeelde. 

 
‘n Beginsel is onbuigbaar – wat sê God se 
Woord verder hieroor: 
1. Behandel ander mense soos julle self 

behandel wil word  – Lukas 6:31.   
2. Wat jy saai sal jy maai – Galasiers 6:7 

 

 

 



NUUS UIT JAPAN 

 

Toe 'n Amerikaanse Lugdiensvliegtuig in Tokio land is 
vasgestel dat daar 'n paneel net bokant 
die regtervlerk, ongeveer 1 m x 1 m groot 
en wat 2 kg weeg, weg is. Dit was 'n 
Boeing 777-200ER, wat as vlug AA61 
van Dallas, VSA, bedryf word. Die 

ontbrekende paneel kon nie op die aanloopbaan gevind word 
nie en geen vallende voorwerpe is op die landingstrook 
aangemeld nie.Bron: Die Internet 

 

Dit was die nuus wat die dag nadat van ons werkers op hierdie 
vlug in Tokio geland het, bekend geword het! Hulle het genoem 
dat die vlug baie onstuimig was. Dit moes so erg gewees het 
dat dit veroorsaak het dat die paneel êrens oor die Stille 
Oseaan afgeval het! 
 

Ons het besef dat hierdie voorval veel erger kon wees en het 
dadelik die Here vir Sy getroue beskerming gedank. 
 

Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd 
wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek 
hou jou vas, met My eie hand red Ek jou (Jes. 41:10).  
 

Die Bybel vermaan ons om nie bang te wees nie. Ons kan vol 
vertroue wees dat die hand van die Here ons sal ondersteun en 
onderhou. 
 

God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog 
altyd bereid om te help in nood (Ps. 46:1). 
 

Ons kan staatmaak op die Here om vir ons te sorg, ongeag 
watter probleme ons vandag ook al mag ondervind! 
 

Kom ons leef elke dag sonder vrees en met harte vol 
dankbaarheid vir die Here se getroue beskerming! 

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



 
 
DWARS 
 
2.   ŉ ... op die oog (Lev.21:20) 

5.   Slagveld in Israel 

6.   Bossie in Eksodus 

7.   ŉ Dwaas se woorde is ŉ .... (Spr.18:7) 

9.   Ons het hulle altyd by ons (Matt.26:11) 

10. Inwoner van Jerigo (Jos.2:1) 

11. Wanordelike plek in die Bybel 

13. Sippora se pa (Eks. 2:21) 

15. Paulus was dikwels hier 

21. Giftige slang in die Bybel 

22. Berge ... weg onder Hom (Miga 1:4) 

23. Dag waarop God die mens maak 

24. Dit was van brons (Eks.38:20) 



AF 
 
1.   Petrus genees hom (Hand.9:34) 

3.   Opvolger van Elia 

4.   Laat staan dit (Kol.3:8) 

8.   Almal het dit 

12. Deel van nagmaal 

14. Hy was ŉ dokter 

16. Die verlore seun kry dit (Luk.15:22) 

17. Hy trou met Sippora 

18. Hulle omring Daniël 

19. Ook Hadassa genoem 

20. Bybelse profeet 

 
 

 

 
ŉ Pakkie vir ŉ prys  2 Tim 4:6-8 

 
Daar was ’n stadium in my lewe toe ek vir elke kompetisie wat daar 
was ingeskryf het. Ek wou so graag ietsie wen. Ek wou so graag ’n 
pakkie met my naam by die poskantoor gaan optel. Ek het al in my 
geestesoog gesien hoe ek die pakkie oopmaak en die groot geskenk 
vir my uithaal, maar nodeloos om te sê, dit was my nie beskore nie. 
 
Dit laat dink my nou aan my weermag dae daar aan die grens. Kyk 
nè, daar het ’n mens mos die wêreld se tyd 
en kom jy met die kreatiefste idees na vore. 
Met die groot lus vir ’n pakkie by die 
poskantoor, trek ek ’n pen nader en skryf vir 
Simba ’n pragtige brief.  Ek kan nie meer 
alles onthou wat daarin gestaan het nie, 
maar ek weet dit was soetsappig en dat die afsluiting plus-minus 
soos volg was: En as ’n soldaat ’n pakkie van die States ontvang en 
daar is nie ’n produk van Simba in nie, was die pakkie maar ’n flop. 
 

https://kruispad.247.org.za/?newsletters_link=e8b1a7405c62df8014f7a05296753973&history_id=1023&subscriber_id=17761


Groot was my verbasing toe daar ’n moewiese pakkie van Simba 
aankom met al hul lekker produkte, genoeg vir al die 
manne in die tent om vir ’n paar dae lekker saam te 
smul. Sjoe, dit was so lekker om ’n pakkie vol geskenke 
by die poskantoor te gaan optel. 
Toe dit werk met Simba, het ons natuurlik vir alle groot 
maatskappye die mooi soetsappige briewe gestuur. Ek 
moes gereeld my pakkie by die poskantoor gaan optel. 
Dit was so lekker om al die produkte as geskenk te kry. 
Ek onthou nog in Cadbury se pakkie was ook nuwe sjokolades wat 
nog nie eers op die mark was nie. 
 
My vrou is meer gelukkig met kompetisies. Net nou die dag koop sy 
drie sjokolades en skryf daarmee in vir ’n kompetisie. En wraggies 
waar hier bel hulle. Sy moet Spar toe kom en haar prys kom optel. 
Nogal ’n kisvrieskas. Groot was die opgewondenheid. 
 
Tog wag daar ’n groter opgewondenheid op ons wat in God glo. By 
die hekke van die hemel sal ons elkeen ’n groot prys wen. Kyk net 
hier: 8God sal vir my die prys gee wat sal sê dat my saak met 
Hom heeltemal reg is. Wanneer God besluit om die prysuitdeling 
te hou, sal die Here, wat die pryse regverdig sal uitdeel, vir my 
my prys gee. Nie net ek sal ’n prys kry nie, maar almal wat 
daarna uitsien dat Christus Jesus weer moet kom. 
 
Sien jy die prentjie waar jy instap in die hemel en die 
oorwinnaarskroon word op jou kop gesit? Sjoe, ek 
sal op en af spring van opgewondenheid. Ek weet 
die trane sal oor my wange rol. My mond sal 
oophang, want eintlik sal ek dit nie kan glo dat ek 
dit gemaak het nie. Ek sal my arms omhoog gooi 
en stil gaan staan en alles net indrink. 
 

Wat ’n vooruitsig! Iets wat almal van ons wat 
in Jesus glo, gaan wen. 
Gaan leef daarom die lewe as ’n wenner. 
Weet wat jou identiteit in Jesus is en gaan 
lewe so dat Hy eendag ook nie kan wag om 
’n kroon op jou kop te sit nie! 

 
                                                             -  Uit Kruispad aangepas 



  Lag ‘n bietjie...   
 

‘n Man loop in die park waar hy 'n vrou op 'n bank sien sit met 'n 

hond wat langs haar lê. Hy is baie lief vir honde en wil die hond 

streel, maar eers vra hy haar: "Mevrou, byt jou hond?" 

"Nee, my hond byt nie." 

Die man vryf oor die hond se kop, maar die dier hap sy hand dat 

die bloed loop. Woedend skree hy vir die vrou: "Ek dog jy sê jou 

hond byt nie!" 

"Hierdie hond,” sê die vrou koel, “is nie my hond nie." 

 

Die vrugteverkoper kom by die kar verby en sê: “Perskes, 

perskes, lekka perskes. Net vyf rand vir die meneer.” Die ou in die 

kar sê: “Is hulle soet?” Antwoord die vrugteverkoper: “Ja 

Meneer, kyk hoe stil sit hulle!” 

 

'n Dominee moes een Sondag die diens op 'n verafgeleë 

plattelandse dorpie lei en ry toe reeds Saterdagmiddag deur en 

gaan by een van die ouderlinge tuis. Sondagoggend toe die gasvrou 

hom nooi om te kom aansit vir ontbyt bedank hy daarvoor en sê hy 

sal liefs nie ontbyt nuttig nie, want hy het ondervind dat hy nie op 

'n vol maag kan preek nie. 

Die gasvrou gaan toe nie kerk toe nie ten einde 'n goeie middag 

maal voor te berei. Toe haar seuntjie uit die kerk kom vra sy hom: 

“Jannie, en hoe het die dominee toe gepreek?” 

 “Ag Ma,” sê hy. “Hy kon maar net sowel sy brekfis geëet het.” 

 

Mike was net besig om aan die slaap te raak toe sy vrou hom 

wakker skud en sê die telefoon lui. As die telefoon so laat lui, sê 

sy, is dit sekerlik vir hom en nie vir haar nie en sy maak haar oë 

toe. Mike strompel uit die bed uit. Toe hy weer terugkom, is sy 

vrou al aan die slaap, maar sy word wakker. “Dit was toe nie vir my 

nie”, sê Mike. Sy vrou rol uit die bed uit en is al halfpad deur toe, 

toe Mike byvoeg: “Dit was die verkeerde nommer...” 


