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Uit ons leraar se pen...        
 

Die Here is met jou! 

Familie en vriende, Wat ‘n voorreg is dit 

nie om te weet dat die Here met jou is 

nie!  

Die Here is met jou! 

Die Here is met jou in die goeie en slegte tye! 

Die Here is met jou! 

Die Here is met jou daar waar jy hartseer is en op soek is na 

betekenis in jou lewe. 

Die Here is met jou! 

Die Here is met jou waar jy deur die 

storms van die lewe ingesluk word. 

Die Here is met jou! 

Die Here is saam met jou wanneer jy as oorwinnaar opstaan uit 

die dal van doodskaduwee. 

Die Here is met jou! 

Die Here is daar waar jy in stilte voor Hom sit en 

huil, wanneer jy jou woede en frustrasies aan Hom 

openbaar, daar is die Here… 

 

Ek luister hierdie week ‘n lied wat ek graag met julle wil deel. In 

hierdie lied ervaar mens dat selfs al gaan ons deur moeilike tye 

dan is die Here daar en wanneer ons opkyk sien ons die hand 

van ons Here en Verlosser raak en Hy sê vir jou, My kind dit 

maak nie saak waardeur jy gaan nie, maak nie saak hoeveel 

keer ons voel ons misluk in ons roeping nie, Ek is met jou! By 

MY is en sal jou waarde altyd 10/10 wees. Jy is is my en EK 

is jou Here. Ek is met jou. 



You Raise Me Up 

When I am down, and, oh, my soul, so weary 

When troubles come, and my heart burdened be 

Then, I am still and wait here in the silence 

Until you come and sit awhile with me 

You raise me up, so I can stand on mountains 

You raise me up to walk on stormy seas 

I am strong when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be 

You raise me up, so I can stand on mountains 

You raise me up to walk on stormy seas 

I am strong when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be 

You raise me up, so I can stand on mountains 

You raise me up to walk on stormy seas 

I am strong when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be 

You raise me up, so I can stand on mountains 

You raise me up to walk on stormy seas 

I am strong when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be 

You raise me up to more than I can be 

 

Mag ons in hierdie tyd net dit onthou: 

 Deur aan die Here vas te hou het elkeen 

van ons HOOP.  

 

Mag die Here ook vandag en vir altyd saam met 

jou wees. Hy het jou lief en Hy wil hê jy moet dit 

weet. 

Groete    Ds. Willie Korb  

 



  GEMEENTENUUS   
 
VERJAARDAE IN NOVEMBER:  Baie geluk aan die volgende lidmate 
met hul verjaardae:   
3 November: Margaret van Schalkwyk 
4 November: Danie Botma, Johnny Jansen 
7 November: Elmien Liebenberg 
9 November: Miemie du Toit 
12 November: Chael TerBlanche 
13 November: Jan Brummer, Erika Pelcher 
14 November: Willie Begrie 
16 November: Bennie van Staden, Jan Venter 
19 November: Dylan Davidson, Gert Laubscher, Andries van Tonder 
20 November: Ferdi Cochrane 
24 November: Erna Lombard 
25 November: Jackie Kelbrick 
27 November: Annamarie Korb 
28 November: Armandt Kruger 
 
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. 
 
VERJAARSDAGDANKOFFER: 
November is ons gemeente se verjaardagmaand en soos gebruiklik 
vra ons ‘n spesiale bydrae indien dit vir u moontlik is. U kan ‘n 
koevert by die kerk ingooi of by Ilse in die posbus of u kan ‘n EFT 
betaling doen.  Merk asseblief in alle gevalle die betaling/koevert as 
Verjaarsdagdankoffer. 
 
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  –  Ilse van Hemert      
 

 

 

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. 
 



Resep no. 7 
Amelia se Hoendernoedel-gereg 

 
Bestanddele: 
 
500g klein skulpie noedels, 
gaargemaak 
Gaar hoender in stukkies 
2 koppies mayonnaise 
2 koppies room 
1 blikkie hoenderroomsop 
 
Meng laaste drie bestanddele saam 
en meng dan met boonste twee. 
Skep in glasbak. 
Maak 1 pakkie Bacon kips of Tuc koekies fyn en gooi bo-oor. 
Bak in oond tot koekies bruin is. 

 
    

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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TUINWENKE VIR NOVEMBER 

In die groente en kruie tuin: 

Plant: 

Aartappels, artisjokke, aspersies, 
basielkruid, beet, blaarslaai, blomkool, 
 brokkoli, dille, eiervrugte, kamille, kattekruid, komkommers, 
komkommerkruid, koljander,  kool, kruisement, laventel, 
marjolein, mielies, orego, pampoen, patat, pietersielie, radyse, 
rape, rissies, roosmaryn, salie, soetrissies, spanspek, spinasie, 
skorsies,  stam- en rankbone, stevia, tamaties, tiemie, vinkel, 
waatlemoen & wortels. 

In die blomtuin: 

Plant: 

Amaryllis, begonias, dahlias, jakobregoppe, 
impatiens, kappertjies, lobelias & petunias. 

Ander tuin take: 

 Snoei rankrose en jasmyn. 
 Voed bessies. 
 Snoei poinsettias terug. 
 Snoei hibiskusse om hulle aan te moedig om in die laat 

somer en herfs weer te blom. 
 Bind nuwe klim rooslote aan hul stutte. 
 Haal uitgeblomde lente bolle uit en bêre dit. 
 Knip nuwe groei by struike en meerjariges af, om hulle 

bosagtiger te maak. 
 Maak plante gereeld nat. 

 
 



Bybel-speletjies 
Leidrade: Wie is ek? 
o Ek word die Vader van die Geloof genoem. 
o God het my naam verander. 
o Ek het met my halfsuster getrou. 
God het ‘n baie vreemde opdrag aan hierdie man gegee. 
Gebruik die emoji’s en kyk of jy weet wat die opdrag was. 

 
 
Leidrade: Wie is ek? 
o Ek was een van Jesus se dissipels gewees. 
o Jesus het my naam verander. 
o Ek het iemand se oor afgekap. 
God het ‘n baie vreemde opdrag aan hierdie man gegee. 
Gebruik die emoji’s en kyk of jy weet wat die opdrag was. 

 
 

Pas die name van Jesus by die prentjies… 

 



 



 
 

Hemel toe of is die hel sy voorland? 
 

Hy was ’n baie goeie mens, maar het nie Jesus bely nie. Gaan hy 
hemel toe? 
Toe ek nog ’n jong dominee was, was hierdie ’n maklike vraag om te 
antwoord. Natuurlik nie, sou ek destyds dadelik gesê het. Jesus het 
tog uitdruklik in Johannes 14:6 gesê: “Ek is die weg en die waarheid 
en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.” 
Watter onduidelikheid kan daar dan tog wees? 
 

’n Gebeurtenis wat my sekerheid 
oor hierdie saak hewig geskud 
het, was ’n begrafnis. Die oom 
was ’n korrelkop, het nooit sy 
voet in die kerk gesit nie, en het 
nie eens ’n Bybel besit nie. Net 

voor die diens wou sy seun by my weet of sy pa in die hemel is. 
Maklik, sou jy seker sê. So ’n ou kan mos nie in die hemel kom nie? 
Maar dit was net voor die begrafnisdiens, en ek het taamlik gesukkel 
om vir die seun so saggies moontlik te sê ek dink nie sy pa is in die 
hemel nie. 
 
Ek het gedink die saak is daarmee afgehandel, maar ’n jaar later kom 
die seun by my aan en sê hy loop nou al ’n jaar met ’n groot seer in 
hom oor die manier waarop ek sy pa se begrafnis hanteer het. Hy het 
nie verwag ek moet kategories verklaar sy pa is in die hemel nie, 
maar, sê hy, die manier waarop ek gepraat het, het nie ruimte gelaat 
vir God se oneindige groot genade nie.  
 
Wie weet, miskien het die genade van die Here tog iewers langs die 
pad ook sy pa aangeraak. Inderdaad. Wie weet wat in ’n ander se 
hart omgaan? En wie is ek en jy om te besluit dié een gaan hemel toe 



en daardie een nie? Of om grense aan die wonderlike genade van 
God te stel? 
 
Maar wat nou van daardie dierbare, wonderlike man wat baie meer 
as wat jy ooit kan, vir ander gedoen het? Hy het nou wel nie Christus 
as sy Verlosser bely nie, maar sy werke spreek tog boekdele, dan nie? 
Sal ’n God van liefde só ’n goeie mens na die ewige verdoemenis 
stuur? Tel al die goeie dinge wat hy op aarde gedoen het, dan niks by 
God nie? 
 
Hier moet ons versigtig trap, want wie kan vir God besluit wat Hy 
moet en nie moet doen nie? Ons wéét gewoon nie hoe wyd God se 
genade loop nie. Al wat ons weet, is wat Hy in sy Woord vir ons 
gegee het. En op grond van dié Woord het die kerk deur die eeue 
bely: buite Christus is daar geen verlossing nie.  
 
Daarom dat mense soos Paulus en talle en talle sendelinge na hom, 
tot op vandag, hulle lewe daaraan gewy het om die boodskap van 
verlossing in Christus aan die mensdom te verkondig. Want jou dade, 
hoe goed ook al, kan jou nie red nie. Net Christus kan dit doen. (Lees 
gerus wat Paulus hieroor skryf in Romeine 9:30-10:15.) 
 
Dít is die boodskap van die Bybel, en dit is al wat ons weet. Dat God 
se Raad meer is as wat ons verstaan, is sekerlik so. Maar ons kan 
(mag!) nie méér of ánders praat oor God se verlossingsplan as wat 
God in die Bybel vir ons gee nie.  
 
Prof. Dirkie Smit sê ons is met die verkeerde vraag besig as ons vra of 
iemand wat ’n goeie lewe gelei het, hemel toe gaan al het hy nie 
Christus bely nie. Hy sê ons moet eerder sê: Hoe jammer dat hy Jesus 
nie geken het nie! Dan sou ons nie gewonder het of God dalk in sy 
genade iewers vir hom ’n plekkie sal hê nie. Dan het ons mos gewéét 
die Here Jesus het ook vir hom in die Vaderhuis gaan plek berei, soos 
Hy in Johannes 14:2 belowe. En dink net hoeveel heerliker sou sy 
lewe nie gewees het as Christus hom nuutgemaak het nie! 
                                                          -  Aangepas uit Jaco se Bybelkoerant 



NUUS UIT JAPAN 

 

TREINWIELE EN SPORE 
 

Japannese treinwiele en spore word baie hoog op prys gestel, 
as gevolg van hul duursaamheid en betroubaarheid. 
 

Japannese spore word op vragspoorweë 
in die VSA en Australië gebruik, omdat 
vragtreine wat meer as 200 waens kan 
hê, die gewig van die vragte op die 
spore aansienlik verhoog. Die spore is 
gemaak van ŉ harder staal en het bewys 

gelewer van slytasie-weerstand. Toetse het gewys dat spore 
wat in die VSA vervaardig is, 18 maande gehou het in 
vergelyking met Japannese spore se 30 maande 
duursaamheid. 
 

Japannese treinwiele word as baie taai en kraakweerstandig 
geag en is ook hoog in aanvraag. Hierdie wiele word op Japan 
se Shinkansen koeëltrein gebruik en word ook na 17 
verskillende lande uitgevoer, waar dit onder andere gebruik 
word op Duitsland se hoë-spoed spoorweg, die New York 
substasies, vragtreine in die VSA, asook op spoorweë in Asië, 
die Midde-Ooste en Afrika. 
 

Die chemiese samestelling van die staal is ŉ sleutelkomponent 
om die wielslytasie weerstandig te maak. 
Die staal word eers gesmelt, gevorm en 
gesmee -- wat toelaat vir groter 
metaaldigtheid. Die wiel word dan 
oorgeplaas na ŉ ronddraaiende smee-
drukpers, waar die wiel in ŉ voorafbepaalde grootte gevorm 
word.  Hierdie proses is stadiger en duurder maar die 
eindresultaat is ŉ wiel wat meer betroubaar is.  

Bron: NHK World 
 

 



Die wêreld maak staat op Japan, omdat hulle die 
vervaardigingsproses van duursame treinwiele en spore 
vervolmaak het, deurdat hulle ŉ voortreflike proses gebruik om 
die staal te louter en te vorm. 
 

Die Bybel noem dat ons deur ŉ vuur gelouter 
word, sodat ons geloof sal hê om te kan 
verduur. 
 

Kyk, Ek het jou gelouter, maar nie soos 
silwer nie; Ek het jou beproef in die 
smeltkroes van ellende (Jes 48:10). 

 

Daarin verheug julle jul,                       as dit nodig is – 
ŉ k  t ty  i  b     f            h     b p    i g , s   t 
die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is 
as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind 
mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring 
van Jesus Christus (1 Pet 1:6-7). 
 

God laat partykeer toe dat ons moeilike tye ondervind sodat 
ons geloof getoets en gelouter kan word. 
 

Laat ons dan hierdie beproewinge vir ŉ wyle verduur, sodat ons 
Sy Naam kan vereer en verheerlik. 

 

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

 
 
 
 
 
 

http://www.japanmission.org/


  Lag ‘n bietjie...   
As jy my vra of ek more iets doen, en ek sê 'Nee,'  beteken dit 

nie ek is beskikbaar om vir jou te kom kuier nie.  Dit beteken net 

ek doen niks nie.  

 

Ek kry uiteindelik agt ure slaap. Weliswaar neem dit my drie dae. 

 

Ek het my geduld getoets.  Ek is negatief. 

 

Wat noem jy 'n priester wat homself vol sonbrandolie gesmeer 

het? - 'n Romerige katoliek 

 

In die ou Suid-Afrika was 10 Oktober Krugerdag of Heldedag. Ek 

vind die volgende storie oor oom Paul Kruger in  

www.labuschagne.info: 

Een van sy interessantste jagondervindinge is een waarvan min 

mense bewus skyn te wees. Dis moeilik om presies te sê wat 

regtig gebeur het, maar die storie is dat Kruger olifante gaan jag 

het, en soos dikwels gebeur het weens die primitiewe wapens wat 

toe in gebruik was, het dinge nie glad verloop nie. Kruger kry hom 

dat hy moet weglê voor 'n trop woedende olifante, toe hy skielik 

'n leeu sien wat voor hom in die gras lê en slaap. Dit was te laat 

om weg te spring of te swenk en hy struikel oor die leeu en rol in 

die gras en bosse. Die leeu, daarenteen, skielik wakker gemaak, 

sien dadelik die trop stormende olifante en besluit wyslik om die 

rieme saam met die mens neer te lê. So het dit dan gekom dat 

Paul Kruger en 'n leeu langs mekaar moes hol om van 'n trop 

moorddadige olifante te ontkom - en beide het oorleef om die 

verhaal te vertel!    

 

Corona helplyn: Inbeller: 'Ek het ‘n gesin van drie en wil graag 

vriende met ‘n gesin van sewe uitnooi, mag dit?'   Helplyn: Nee, 

want jy mag maksimum vier mense buiten jou gesin uitnooi. ' 

'OK,so as hulle ons uitnooi is dit geen probleem.'    Helplyn: '.......'  

http://www.labuschagne.info/


 
 

Ek wonder of jy rêrig besef hoe groot die 
liefde is wat God vir jou het? 

Staan op en sê dit vir jouself. Plak dit teen jou 
skerm en spieël.  

Jy is geliefd. God het jou ondenkbaar lief. Sy 
goddelike liefde loop oor vir jou. Jesus het 
reeds klaar jou pakkie swaarkry oorgeneem. 
Alleen uit liefde. 

Jy is geliefd. Jy is spesiaal. Jy is God se eerste 
liefde.  

Gaan leef dit! 

 

 

 



Bybelmedia se Bybelboekboks-projek - om liefde 

en hoop te verspei 

HELP ONS OM ‘N BOKS GRATIS GELOOFSBOEKE, BYBELS EN LEWENSLEERS 

BY ‘N OUETEHUIS OF AFTREE-OORD VAN JOU KEUSE AF TE LEWER. 

Bybel-Media het besluit om in hierdie uitdagende tyd uit te reik na Suid-Afrika se 

aftreeoorde, versorgingsoorde en tehuise vir bejaardes.  Ons het jou hulp hiermee nodig. 

HOE KAN JY ONS HELP? 
Word deel van ons Bybelboekboks-projek en bederf ’n tehuis of aftreeoord van jou keuse 
met ’n boks gratis geloofsboeke, Bybels en Lewenslêers. 
 
HOE WERK DIT? 
• Word ons vennoot. 

• Identifiseer ‘n oord van jou keuse. 

• Gee aan ons die naam van die tehuis en die korrekte adres vir die aflewering van die 

boeke.  

• Identifiseer ook ’n spesifieke persoon in die tehuis of aftreeoord wat die boks boeke kan 

ontvang en namens ons kan uitdeel. 

• Skenk die koerierkoste van R99 en ons skenk ’n boks vol boeke.   

Die boks bevat Geestelike boeke, Bybels en Bybelstudies. Ons sluit ook ’n paar 

eksemplare van die boek Lewenslêer in. Die Lewenslêer is spesiaal ontwerp om mense 

te help beplan vir die onverwagte gebeure van die lewe en seker te maak al hulle 

papierwerk is in orde en maklik om in die hande te kry. 

Maak ’n impak en bemoedig mense in hulle geloof. 

Besoek www.bybelmedia.co.za om jou R99 vir die korierkoste te skenk en ons 

skenk ‘n boks vol Christelike boeke en Bybels. 

Jy kan ’n direkte inbetaling maak of EFT na Bybel-Media se bankrekening. 

Bybel-Media Handel 

Absa, Wellington 

Tjekrekening: 405 433 6340 

Takkode: 632 005 

Verwysing: e-pos en naam 

As jy wil help, stuur vandag nog jou inligting aan hannelie.matthee@bmedia.co.za en ons 

kontak jou. 

https://eshop.bybelmedia.org.za/?email_id=355&user_id=8417&urlpassed=aHR0cDovL2JvdWJsb2trZS5ieWJlbG1lZGlhLm9yZy56YS9ieWJlbGJvZWtlYm9rcy8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
mailto:hannelie.matthee@bmedia.co.za

