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Uit ons leraar se pen...
Jesus bedaar die storm
Na ‘n lang dag sê hy vir die dissipels:
“Kom ons gaan oor na die oorkantste
oewer”. Jesus en Sy dissipels vertrek
na die oorkantste oewer. Nadat hulle
vertrek het, gaan lê Jesus in die
agterste deel van die boot, sit Hy sy kop op ’n kussing en raak
aan die slaap.
Eers was die see normaal stil (almal kon ‘n oomblik van rus
beleef), maar meteens sien hulle die woeste storm van voor die
boot. Hulle word oorval met vrees en raak paniekbevange.
Maar Jesus word nie wakker nie! Almal op die kleine bootjie
lewe in angs en met vrees en wat doen Jesus? Hy slaap!
Die manne werk hard om die boot te stuur, soos hulle al
voorheen in ander storms gedoen het. Maar hierdie keer is dit
anders, en hulle is bang dat hulle gaan verdrink. Vrees word
deel van hulle lewe, en skielik voel hulle alleen en verlate. Hulle
maak Jesus wakker en roep uit: “Here, red ons, ons staan op
die punt om dood te gaan!”
Wanneer Jesus wakker word, sê hy
vir dié by Hom: “Hoekom is julle so
bang? Hoekom het julle so min
geloof?” Dan eers beveel Jesus die
wind en die see: “Bedaar! Wees
stil!” Die stormwind het gaan lê, en
die see het bedaar. Die oomblik
wanneer Jesus praat bedaar die storm en die wind gaan lê.

Wat beteken dit vandag vir jou en my?
Elke dag ervaar ons die storms van die lewe. Meestal is die
storms van voor. Dit voel vir ons dat ons vasgevang is binne
ons eie situasies en ons kan nie daaruit nie. Baie keer wonder
ons waar is Jesus in ons lewe?
Die verhaal van Jesus wat die storm stil maak is vir my as
mens iets besonders. Hierdie verhaal stel my gerus met die
wete dat Jesus steeds in beheer is. Maak nie saak waardeur
ons in die lewe gaan nie. God is in beheer!
Daarom kan ons hoop hê in ‘n tyd soos vandag.
Want ons lees in die woord van die Here in Romeine 8:
“Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of
benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of
swaard? Daar staan immers geskrywe: “Dit is oor U dat die
dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape
behandel word.” Maar in al hierdie dinge is ons meer as
oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek
oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of
teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of
diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die
liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus
Jesus ons Here.”
Vandag is meeste van ons vasgevang in ons huise oor die
Koronavirus. Dalk is ons ook vasgevang met ons eie
geraamtes in ons kas? Dalk het jy finansiële probleme of dalk is
jy net moedeloos?
Weet net dit vandag. Jesus is by jou, Hy is
langs jou om jou hand te neem, Hy is onder
jou om jou op te tel wanneer jy mag val, Hy
is voor jou om die storms van die lewe te
laat bedaar en Hy is agter jou om jou aan te
moedig om nie hoop te verloor nie. Jesus
het jou lief.

Psalm 37:5 sê “Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op
Hom; Hy sal sorg.”
Kom ons gaan vandag op ons knieë en vra die Here om met
ons te wees. Kom ons gaan lewe in afhanklikheid van die Here
en vertrou Hom vir die pad vorentoe.
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

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:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Naam......................................Selno...........................

 GEMEENTENUUS 
VERJAARDAE IN MEI: Baie geluk aan die volgende lidmate met hul
verjaardae:
3 Mei: Jannie Lombard
4 Mei: Christine van Wyk, Mirco Viviers
5 Mei: Boet Grobler
10 Mei: Linda van der Westhuizen
12 Mei: Elsa Kritzinger
17 Mei: Rentia Kruger
19 Mei: Rina Hattingh
22 Mei: Annette Gobey, Wimpie van Reenen
25 Mei: Elsabe Bester, Annalien van Biljon
26 Mei: Corlia Botma
27 Mei: Juan-Pierre Brummer
28 Mei: Ina Leemans
29 Mei: Martie Etsebeth
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
Henry Liebenberg



Bybelvasvra
Kyk uit vir ons gemeente se Bybelvasvra-kompetisie wat ons saam
met Winburg gemeente gaan hou.
Die vrae sal aan gemeentelede versprei word en ook op die webwerf
beskikbaar wees begin Mei.
Laat weet vir ds. Willie as julle wil deelneem.

‘n Lewe van oorvloed
Een van ons groot opdragte as gelowiges is dat ons draers van hoop
moet wees. Paulus skryf so mooi daaroor in sy brief aan die
Kolossense (1:27): Christus is in julle, Hy is julle hoop op die
heerlikheid.
Maar dalk sukkel jy om met hoop te leef, veral in hierdie tyd van
inperking. Hoe behou jy hoop in ’n stukkende wêreld, ’n wêreld wat
ten gronde gaan oor die korona-pandemie? Dalk voel jy iemand moet
jóú eerder moed inpraat in hoop gee, want jy is op die punt om
hande in die lug te gooi.
As jy só voel, moet jy vanoggend weer na Psalm 16 kyk, want die
geheim vir ’n geloofslewe vol hoop en blydskap kry ons in hierdie
psalm. En laat ek sommer dadelik sê: Dit is nie ’n psalm wat geskryf is
toe Dawid ’n tyd van voorspoed beleef het nie – dié psalm kom uit
die hart van ’n man wat in die diepste nood verkeer; waarskynlik op
die vlug voor sy vyand. Daarom begin hy met die woorde: “Neem my
in beskerming, o God. Ek soek skuiling by U.” (vs 1)
Ten spyte van persoonlike beproewing en nood juig Dawid, bruis
hierdie psalm van vreugde. Hoekom? Die antwoord is: Dawid is baie
bewus van die Here se teenwoordigheid, van sy lewende,
beskermende en leidende teenwoordigheid in sy lewe. In vers 8 sê
hy: “Ek het die Here altyd by my ... Daarom is ek bly en juig ek ...”
Die feit dat Dawid bewus is van die sorgende
en leidende teenwoordigheid van die lewende
God het nie sommer vanself gekom nie, dit het
gekom deur ’n doelbewuste inspanning: “Ek
stel die Here altyd voor my.” Ek dink altyd aan
Hom, ek roep Hom altyd voor my geestesoog,
ek “rig my gedagtes op die dinge daarbo.”
(Kol 3:2).

Dawid het moeite gedoen met sy geloof. Hy het doelbewus gewerk
aan sy verhouding met God, en daarom het hy gedurig bewus gebly
van God se lewende teenwoordigheid.
Eers as ’n mens jou doelbewus toelê
daarop om die Woord van die Here te
lees en te oordink, om gedurig aan die
Here te dink as ’n lewende werklikheid
in jou lewe, eers as ’n mens die Here
gedurig voor jou stel, altyd voor oë
hou, eers dán sal jy iets begin beleef van sy kragtige teenwoordigheid
in jou lewe. Dan sal jy ook ervaar hoe Hy lei, hoe Hy duidelikheid
bring in keuses wat jy moet maak, hoe Hy woorde gee om te sê as jy
vir Hom moet getuig en nie kan nie, hoe Hy die pad vir jou aanwys as
jy nie verder weet nie.
Ons dien ’n lewende Here wat altyd by ons
is. Daarom hoef ons nie moedeloos in ons
geloof en met lang gesigte rond te loop
nie. Ons kan met hoop leef! Maar dan
moet ons ons doelbewus instel op sy
teenwoordigheid. Godsdiensvreugde en
geloofsvervulling kom nie vanself nie. Ps 16 leer vir ons: jy ontvang
dit in ’n ontmoeting met die lewende Here elke dag, en na die mate
dat jy op Hom fokus.
“Ek hou die Here altyd voor oë; omdat Hy aan my regterkant is, sal ek
nie struikel nie.”
Mag dit jou ervaring wees in hierdie tyd!
- aangepas uit Jaco se Bybelkoerant



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 ANDER WêRELDDELE - JAPAN
DIE OLIMPIESE FAKKEL
Die fakkel wat vir die Olimpiese
Spele in Tokio 2020 ontwerp is, is
ontwerp met 'n kersiebloeisel motief.
Vyf afsonderlike vlamme verskyn uit
die blomblare en kom in die middel
van die fakkel bymekaar om 'n
glansende beeld van die 2020
Olimpiese Spele tema, “Pad vir Hoop” te weerspieël.
Die tema van die fakkelaflos sal "Hoop verlig ons pad" wees.
Die fakkel is vervaardig uit ongeveer 30 persent herwinde
aluminium afkomstig uit die aluminiumafval van die tydelike
behuising wat gebou is as gevolg van die nagevolge van die
2011 Groot Oos-Japan aardbewing en tsoenami.
Weens die coronavirus-pandemie en die besluit om die
Olimpiese Spele vir ’n jaar uit te stel, is daar ook besluit om
die Olimpiese vlam in Fukushima, wat die middelpunt van die
ramp was wat die gebied in 2011 getref het, te hou.
Daar word gehoop dat, na ŉ jaar, sowat 10 000 fakkeldraers
die Olimpiese vlam in 'n 121-dae-fakkelaflos sal dra, met die
hoogtepunt die 2020 Olimpiese
Somerspele. Die fakkelaflos, wat deur
857 plaaslike munisipaliteite en al 47
prefekture van Japan sal beweeg, is
bedoel om ’n baken van hoop vir
almal dwarsoor die land te wees.Bron:
Die Internet

Dit is opmerklik om te sien hoeveel kreatiwiteit by die ontwerp
van die Olimpiese fakkel betrokke was, om die hoop in die
harte van die mense van Japan te bevorder!

Christene het 'n kosbare nuwe hoop gekry deur die
opstanding van Jesus Christus. Aan God, die Vader van ons
Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot
ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die
opstanding van Jesus Christus uit die dood (1 Petrus 1:3).
Terwyl ons hierdie onskatbare gawe omhels, belowe God dat
Hy ons hoop sal gee en ons die pad vorentoe sal wys. Ek
weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie
teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n
verwagting! (Jeremia 29:11)
Ons loof die Here wat vir ons deur die opstanding 'n ware
hoop vir die toekoms gegee het!



DIE PAAR SKOENE
Ek was vars gestort en netjies geskeer. Ek het my mooi das nog
eenkeer reggetrek en toe vertrek. Ek het net betyds by die kerkbank
ingeskuif en wou net my oë toemaak in gebed, toe ek uit die hoek
van my oog ‘n paar skoene sien wat langs my ingeskuif het.
Ek het gesug...was dit nou nodig om so naby aan my te sit dat ons
skoene aan mekaar geraak het. Ek het my oë gesluit....ONSE
VADER....toe onthou ek dat die Here ook sy Vader is...Maar nog
steeds ontsteld wonder ek of hy nie net sy
skoene kon skoonmaak nie. Die skoene se
punte was afgekrap...’n dik laag stof het op die
skoene gelê en sowaar daar was nog ‘n gat aan
die eenkant van die skoen.
Sekerlik het die man geen skaamte of trots nie... DANKIE VIR U
SEËNINGE het die gebed aangegaan. Amen, het die paar skoene langs
my hardop gesê.

Ek het so hard probeer om op die gebed te konsentreer, maar elke
keer het my oë gedwaal na die paar skoene langs myne. Sekerlik
moet ons altyd probeer om op ons beste te lyk wanneer ons by die
kerk deure instap. Wel, sekerlik het hierdie paar skoene langs my nie
baie moeite gedoen nie.
Die gebed het geeindig, en die lofsange het begin. Die paar
skoene langs my het met volle oorgawe saamgesing.
Met oë gesluit en hande omhoog het die skoene in
volle bors met diep oortuiging die lofliedere aan ons
Skepper geoffer.
Ek was seker dat nie net die Here nie, maar die hele dorp hierdie
man se lofliedere gehoor het.
En toe kom die tyd vir die offerhande. Ek het ‘n stewige bydrae
ingegooi, en toe die bordjie aangegee na die skoene langs my. Daar
was diep in die sakke gekrap...eers die een en toe die ander een en
diep onder in die sak is sy bydrae uitgehaal en met ‘n helder geklink
het die muntstukkie in die pragtige silwer bord geval.
Ek het gesteurd na die skoene langs my gekyk maar hy het so ‘n
salige uitdrukking op sy gesig gehad, so dankbaar dat hy wel iets
gehad het om te gee.
Toe was dit tyd vir die Woord. En laat ek nou maar eerlik wees, dit
het my tot in my siel verveel tot ek na die
skoene langs my se gesig gekyk het. Groot
trane het by sy wange afgerol... Hy het met
diep aandag geluister...en ek het gewonder
wat ek dan gemis het.
Ek was so besig met die skoene en die oordeel in my hart, dat ek die
seëninge van die Woord totaal en al gemis het. Sy hart was vol...sy
honger was gestil....en ek....ek het gewonder waarom ek dan nog so
leeg gevoel het.

Toe besef ek...ek het nie soos die skoene langs my gekom met ‘n
verwagting nie...daarom het ek niks ontvang nie, en sy beker loop
oor. Golwe van skuldgevoel het oor my gespoel, en ek het geweet
dat die stukkende skoene my vandag ‘n baie duur les geleer het.
Dit was ons gewoonte om altyd na die diens vreemdelinge te laat
welkom voel...en na die slotgebed het ek my hand na die skoene
uitgesteek. Die gesig was oud en verrimpeld van baie son, weer en
wind..en die hand wat myne vasvat was vol eelte.
Die skoene het na my gekyk en gesê...My naam is Charlie en ek is so
bly om jou te ontmoet...sy oë was vol hartseer en
pyn.. Ek kom al ‘n paar maande hier, maar jy is die
eerste om my te groet...Ek weet my kleredrag is nie
op standaard nie, maar ek probeer baie hard om
altyd op my beste te lyk...en ek politoer gereeld my
skoene, maar die lang stap hierheen op die stof pad
laat dit altyd weer vuil en vol stof...
My hart het begin pyn en ek het swaar gesluk aan die groot knop in
my keel... ek was stil want ek het geweet as ek iets sou sê, sou my
woorde leeg en blikkerig klink teenoor die opregtheid van die
stukkende skoene.
Ek het weer sy vereelte hand gedruk en toe met trane bely...Jy het
my siel aangeraak en vandag het jy my n groot les geleer ......dat die
mooi van die mens in sy hart lê, en nie in sy blink nuwe skoene nie.
Dankie dat jou skoene vandag vir my ‘n groot les geleer het, dat
daardie vuil stukkende skoene my geleer het om anders te sing...om
meer intens te luister en om altyd met ‘n verwagting te kom sodat ek
vol en tevrede kan uitstap. Ons sorg dat ons uiterlik getooi is, maar
innerlik is ons brandarm en uitgehonger.

WOORDSOEK

ERFGENAAM
REDDER
VERLOSSER
PAASLAM
WERELD
AMEN
LEWENDE
LEIDSMAN
LYDING
RABBI

GETUIE
LEEU
JODE
WEG
VERLOSSING
MIDDELAAR
HEMEL
BROOD
IMMANUEL
ADAM

OMEGA
HOEPRIESTER
WOORD
WINGERDSTOK
EWEBEELD
HERDER
MENS
DAWID
LIG

 Lag ‘n bietjie... 
Dominee: “Jannie, hoekom sit jy nie so stil in die kerk soos
Pappa en Mamma nie?”
Jannie: “Ek is nie so vaak soos hulle nie, Dominee.”

Klein Jannie sien vir die eerste keer die kollektebordjie in
die kerk, hy tik sy pa op die skouer en sê:
“Pa moet nie vir my betaal nie, ek is nog onder vyf.”

Jannie: “Ouma, is jy van karton gemaak?”
Ouma: “Hoekom vra jy dit my kind?”
Jannie: “Want pappa sê jy is uit die oude doos.”

Klein Jannie en sy (nog kleiner) boetie stap huis toe na
Sondagskool.
“Wat dink jy van die duiwel en al daai goete Jannie?” vra sy
boetie.
“Wel, jy weet wat met die Kersvader-storie gebeur het,” sê
Jannie, “dis tien teen een pa.”

‘n Dame wat haar handsak in ‘n winkelsentrum verloor het is
vreeslik verlig toe eerlike Jannie by haar huis opdaag met
die handsak in sy hand. Sy is egter baie verbaas wanneer sy
dit oopmaak.
“Daar was ‘n R50-noot in my beursie toe ek dit verloor het,”
sê sy, “nou is hier 50 R1-stukke in.”
“Dis nou wonderlik,” sê Jannie, “die vorige keer het die
tannie geen kleingeld gehad vir ‘n beloning nie.”


Jannie se ouers wys vir hom hul troufoto’s.
Jannie: Pappa, is dit die dag toe mamma vir ons begin werk
het?

Jannie: Pa, hoekom is Adam eerste gemaak?
Pa: Om hom ´n kans te gee om ook iets te sê.

Die boer stuur sy seun mark toe met ‘n krat hoenders. Net
toe hy die stad inry gly die krat van die bakkie af, breek oop
en die hoenders hardloop die wêreld vol.
Die seun hou dadelik stil, druk die krat weer aanmekaar en
begin hoenders soek. Hy loop woonbuurte plat om sy vrag
hoenders bymekaar te maak. Net voor toemaaktyd kom hy
by die mark en verkoop sy hoenders.
Terug by die huis oorhandig hy die geld aan sy pa, maar
vertel hom niks van die ongelukkie nie.
“Ek moet jou meer mark toe stuur”, sê die boer. “Jy is hier
weg met 24 hoenders, maar het wragtig 52 verkoop aan die
manne by die mark.”

Woordsoek antwoorde

