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Uit ons leraar se pen...        
 

God se verbond met ons 

Die verbond wat die Here met Abram gesluit het, word vervul. 

In die begin van die Eksodus verhaal lees 

ons van God se volk. Die Here is besitlik oor 

sy volk. So is God besitlik oor almal wat aan 

Hom behoort.  

Die Israeliete is nie maar net ’n volk nie. Hulle is God se 

kinders. Ons het vandag die voorreg om deel te wees van God 

se kinders. God voel net so passievol oor ons as wat Hy oor die 

volk van Israel gevoel het. Deur Jesus Christus word elke 

gelowige ’n kind van God, al is ons nie Israeliete nie.  

Die Here roep Moses om sy volk uit die slawerny van Egipte te 

lei, na die land wat die Here vir hulle bestem het. Hy het alles 

haarfyn beplan. God se volk kry die belofte 

van hul eie tuiste. So het ons ook die 

belofte van ’n land, ’n tuiste. Die Here 

belowe ons in Johannes 14: 3 dat Hy gaan 

om vir ons plek gereed te maak in die 

koninkryk van sy Vader. 

Ons moet soos Moses en die volk van Israel 

bereid wees om deur die woestyn van 

hierdie lewe te trek om ons finale 

bestemming te bereik. Ons is 

Koningskinders wat op pad is na die huis van ons Vader.  



As kinders van God is ons vry. Daar is ’n land vir ons. Daar is 

vir ons vryheid in Christus Jesus. God vergeet nooit sy verbond 

nie, en ons is deel van sy verbond. Hy is 

ons Skepper en ons Koning, en Hy berei ’n 

plek vir ons voor. Kom ons vat Sy hand en 

hou vas aan Sy beloftes want Hy sorg 

steeds vandag vir ons. Die Here het ons 

oneindig baie lief! 

Gebed 

Here, help my om vas te hou aan u beloftes. Al kan ek nie nou 

sien waarheen ek op pad is nie, help my om vas te glo in my 

finale bestemming. Gee my die moed om elke dag aan te hou 

stap. Amen. 

Ds. Willie Korb  

 

  GEMEENTENUUS   
 
VERJAARDAE IN OKTOBER:  Baie geluk aan die volgende lidmate met 
hul verjaardae:   
1 Oktober: CJ Steynberg 
6 Oktober: Juann de Beer 
9 Oktober: Hannie Luus 
11 Oktober: Hetta Kotze 
13 Oktober: Annie Buys 
14 Oktober: Joyce van der Walt 
22 Oktober: Thys van Vuuren 
25 Oktober: Lize-Marie Bothma 
28 Oktober: Jeanette 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, Elsa Kritzinger. 
 
EREDIENSTE:  Indien u eredienste in die kerkgebou wil bywoon, 
kontak asseblief vir ds. Willie.  Die dienste sal steeds ook op die 
webwerf en whatsapp geplaas word. 
 
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      
 

 



Staan in die ry 
Saterdag staan ek in die ry om die nodige aan te skaf en soos die 
afgelope tyd is my gedagtes my enigste vriend wat ek het.... 
Soos ek na die lyne op die vloer kyk en na almal om my wat 1m van 
mekaar moet wegstaan, ons ‘n “token” kry om by die deur in te gaan 
en as jy nie ‘n masker aanhet nie word jy weggewys...net so...jy word 
nie gevra hoekom het jy nie een nie... JY KAN NIE INGAAN NIE, punt  
Jy het lank tyd gehad om ‘n masker te kry, geen verskoning nie... 
 
Ek staan daar met emosies wat my verteer en met trane wat my oë 
vul en ek besef: WAT AS DIT DIE DAG VAN OORDEEL WAS... 
Wat as daai deur, die deur van die ewige lewe was... Wat as ek nie 
die wapenrusting van God aangehad het nie en ek was weggewys... 
Ek het baie tyd gehad, geen verskoning nie, ek kan nie in nie, PUNT. 
En as die token van die ewige lewe nie in my hand gesit was nie? Wat 
dan?? 
 
Ek was nog nooit so benoud in my lewe omdat ek so buite beheer 
gevoel het nie, maar ook nog nooit so rustig omdat ek nie in beheer 
hoef te wees nie... 
Die realiteit het my erg geslaan...jy staan ALLEEN op daai lyn, daar is 
NIEMAND saam met jou wanneer jy by daai deur gaan kom nie... 
So as jy vandag voel jy het nie genoeg geld nie, GEEN geld gaan jou 
laat ingaan nie... As jy nie genoeg vriende het nie, jou vriende gaan 
jou nie laat ingaan nie... Jou aardse besittings gaan jou nie laat 
ingaan nie... 
 
NIKS, net JY en JY alleen gaan eendag voor daai deur staan, net JY en 
GOD alleen kan daai besluit neem; mag ons NOOIT as ons by daai 
deur kom, hoef te twyfel of ons daar kan ingaan nie... 
Hou vas aan Koning Jesus en Sy beloftes... 
Hy sal jou nooit begewe of verlaat nie... 
Deur die goeie, en nie so goeie tye, Hy is altyd daar...AL BEWE JY VAN 
VREES! 
                                                                               - Past. Jannie Hasebroek 



 

Resep no. 6 
Amanda se Vra na meer-hoender 

 
Bestanddele: 
 
1 hoender of hoenderstukke  
1 pakkie bruin uiesop 
250 ml blatjang  
sout en peper  
250 ml kookwater  
250 ml mayonnaise  
 
Meng al die bestanddele en 
gooi oor hoender.  
Bak bedek vir ‘n uur by 180º C.  
Haal deksel af en bak tot bruin. 

 
 
    

 

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. 

 



KOM ONS KLEUR IN... 

 

 

 



Die regte dinge om te doen (Titus 2:6-8) 

Ek dink aan Liewe Heksie wat maar ’n beperkte 
woordeskat gehad het en as Koning Rosekrans 
’n groot woord gebruik wat sy nie verstaan nie, 
het sy skaam met haar toon in die grond 
gekrap. Ek het ook nou so ’n oomblik waar ek 
my groottoon staan en draai in die grond, want 
wat presies beteken die woord integriteit?  
8Maak God se wil op die regte manier 
bekend. Tree altyd met integriteit op. 

Gelukkig is ons vir Heksie vandag een 
voor en kan ons vir Oom Google vra 
om die betekenis van integriteit vir ons 
oop te breek. Die eerste webwerf is ’n 
taalwoordeboek en tot my verbasing is 
die derde voorbeeld die 
volgende: Jesus was ’n man van 
integriteit, en dit is waarom Hy so 
hoog geag word. 

Verbasend dat ’n sekulêre webtuiste so ’n voorbeeld gebruik. 
Tog het Jesus so ’n inpak hier op die aarde gemaak dat baie na 
Hom opkyk en Hom graag as die perfekte voorbeeld gebruik. 

’n Persoon wat integriteit het, is altyd eerlik, lewe in die lig en is 
nie bang dat alles wat hy of sy doen of sê verlig gaan word nie. 
Maak nie saak wat hulle doen nie, mense sal altyd na die tyd 
sê: Dit was die regte ding om te doen. Almal weet dit. 

Nou die dag gaan soek ek ’n nuwe dakkie 
vir my gazebo. Die son het die ou ene pak 
gegee. By die een tak van ’n groot 
buitemuurse winkel kry ek die prys, maar 
hulle het nie voorraad nie. Ek ry by die 
naburige dorp aan en sien nog so ’n 



winkel. Hulle het wel voorraad van die dakkie, maar nie die prys 
nie. Ek wag lank, maar op die ou end kom die bestuurder daar 
aan. Die prys is dieselfde as die vorige winkel s’n. 

Ek wonder hoekom het ek hom nie gesê wat die prys is nie? 
Het ek gehoop hy kry dit nie en gee vir my ’n goedkoper prys? 
Sou ek vir hom gesê het as dit minder gekos het, dat hy die 
verkeerde prys beet het? 

As integriteit my eerste oorweging was, sou ek sommer van die 
begin af die prys gesê het en dit betaal het. 

Kom ons bring dit nog nader aan die lyf. As iemand by die 
kasregister vir jou te veel kleingeld gee, gee jy dit terug of hou 
jy dit? Dis mos sy of haar fout, nie joune nie. Integriteit sou dit 
net daar, sonder om twee keer te dink, teruggee. 

Ek sien in Vrouekeur ’n artikel wat vra wat mense met integriteit 
in gemeen het: 

1. Hulle is eerlik. 
2. Hulle is opreg. 
3. Hulle het waardering vir mense. 
4. Hulle het respek vir ander mense se tyd. 
5. Hulle misbruik mense nie. 
6. Hulle hanteer konflik beskaafd. 
7. Hulle is op ander mense se gevoelens ingestel. 
8. Hulle weet hoe om jammer te sê. 
9. Hulle is nederig. 
10.Hulle doen goed waar hulle kan. 

As ek die lysie so kyk, besef ek ek moet so ‘n bietjie aan my 
integriteit werk, want dis die regte ding om te doen. 

Om oor na te dink 
Hoe sterk is die rol wat integriteit by jou speel? 
Waar het jy die wa al gemis? 
Waar moet jy met meer integriteit optree?                                                                                   
                                                                             -  Uit Kruispad 



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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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
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


WOORDSOEK 

 

AFGODSDIENS 
BESITTINGS 
BRANDARM 
DWAAS 
ENGELE 
EREDIENS 
GEDULDIG 
GEITJIE 
GIERIGE 
HEUNING 

JALOERS 
KUIERS 
KWAAD 
LEKKER 
LIEFDE 
LIGSINNIGE 
MIERE 
NEDERIGHEID 
ONEERLIK 
ONWAARDIG 

PROFESIE 
SKAPE 
SMELTKROES 
SPRINKANE 
VLEIER 
VORM 
VRIENDELIK 
VROLIK SING 

 

 

 



NUUS UIT JAPAN 

ŉ KLEIN BOOSDOENER 

Gedurende Mei 2019 is 26 treine in Japan gekanselleer weens 

ŉ klein boosdoener. ŉ Klein doplose slak het dit reggekry om in 

ŉ elektriese kragtoestel naby die treinspoor in te kruip en ŉ 
kragonderbreking te veroorsaak, wat 12 000 pendelaars 
vertraag het toe die treine tot stilstand gebring is. 
 

 ŉ Woordvoerder het gemeld dat die oorsaak van 
die kragonderbreking te wyte was aan ŉ doplose 
slak se oorskot. “Ons het al probleme ondervind 
met takbokke wat voor treine inspring, maar nog 
nooit met slakke nie! Hierdie slak moes dit 
reggekry het om deur ŉ baie klein opening in te 
kom by die toestel wat die elektrisiteit outomaties 
afskakel.”      Bron: Die Internet 

Dit is opspraakwekkend dat iets so klein soos ŉ slak soveel 
mense in ŉ gevorderde land tot stilstand kon bring! 

Die Bybel het baie te sê oor klein goedjies wat baie mense se 
lewens kan beïnvloed: Kyk, ook die skepe, 
alhoewel hulle so groot is en deur hewige 
winde voortgedryf word, word gestuur 
deur ŉ baie klein roer net waarheen die 
stuurman wil.  

Net so is die tong ook ŉ klein lid en beroem hom op groot 
dinge—kyk hoe ŉ groot hoop hout steek ŉ klein vuurtjie 
aan die brand. Die tong is ook ŉ vuur, die wêreld van 
ongeregtigheid. Net so ŉ plek neem die tong onder ons 
lede in; dit besmet die hele liggaam en steek die hele 
lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek 

(Jakobus 3:4-6). 



Ons kan die Here bedroef en met die tong baie skade aanrig. 
Die Bybel leer ons wanneer om te praat en wanneer om stil te 
bly: Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie; praat 
net wat goed en opbouend is volgens die eis van 
omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan 
kom (Efesiërs 4:29). 

Mag die Here ons help om eer aan Hom te bring deur wat ons 
vandag aan ander sê. 

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

 

 
Waarom dink julle sulke slegte dinge in julle harte?  

Matt 9:4 

 

Was jy al ooit kwaad vir jou man/vrou of ‘n vriend/vriendin, maar 

daardie persoon het dit nie eers geweet nie omdat jy niks gesê het 

nie?  Jy weet hoe dit gaan: jy raak ontsteld oor iets en dan maal dit in 

jou kop en in jou hart rond – jy het dan privaat argumente in jou kop 

en wen altyd daardie argumente. 

 

Wanneer bose, selfsugtige gedagtes by jou opkom, kry hulle dadelik 

uit jou kop uit. Vul jou hart met aangename en goeie gedagtes. Dink 

aan dinge wat van jou ‘n beter mens maak, iemand wat meer 

liefdevol en hulpvaardig teenoor ander is.  

 

Vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, 

lieflik en lofwaardig is. Fil 4:8 

 

http://www.japanmission.org/


TUINWENKE VIR OKTOBER 
 

 Strooi ‘n kunsmis met baie stikstof oor jou grasperke. ‘n 
Voorbeeld is 10 tot 15 gram 3:2:1(28) per vierkante meter 
(3:2:1 kunsmis bevat 3 dele stikstof, 2 dele fosfaat en 1 deel 
kalium). Benat die gras dadelik na hierdie toediening. 

 

 Verwyder al die bossies op die grasperk. Gebruik ‘n klein 
handvurkie. Selektiewe onkruiddoders mag eers gebruik word 
wanneer die gras aktief groei. 

 

 Dit is nou tyd om eenjarige blomplantjies vir die somer te 
plant (bv Impatiens). 

 

 Strooi ‘n kunsmis met baie kalium oor blom- en roosbeddings. 
‘n Voorbeeld is 10 tot 15 gram 2:3:4(36) per vierkante meter 
(2:3:4kunsmis bevat 2 dele stikstof, 3 dele fosfaat en 4 dele 
kalium). Benat die bedding dadelik na hierdie toediening. 

 

 ‘n Groot verskeidenheid groente kan nou geplant word, bv. 
aartappels, beet, eiervrugte, geelwortels, komkommers, kool, 
kropslaai, lemoenpampoentjies, pampoene, patats, skorsies, 
soetmielies, soetrissies, spinasie, tamaties en waatlemoen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Lag ‘n bietjie...   
 

Die onderwyseres hoor klein Johnny se lelike taal en is geskok. 

'Johnny, sulke taal gebruik jy nie naby my nie, nooit nie! Waar op 

aarde het jy dit geleer?'   

'By my pappa, Juffrou,' antwoord Johnny. 

 'Wel, jou pappa behoort hom te skaam. Ek hoop nie jy weet wat 

dit alles beteken nie?'   

'Ja, Juffrou!' antwoord Johnny selfversekerd. 'Dit beteken die 

kar wil nie vat nie.'    

 

'n Nuwe restaurant wat in Boston geopen is, se kos word alles 

deur robotte gekook. Dis 'n bietjie anders as menslike kokke. In 

plaas van 'n haar in jou kos, sal jy nou 'n USB-kabel kry. - James 

Corden  

 

Die sokkerspeler kom tuis en sê entoesiasties vir sy vrou dat hy 

twee doele in die wedstryd aangeteken het.  

'Baie geluk! Ek's trots op jou!  En wat was die telling?' vra sy.  

'1-1,' antwoord hy.  

 

Ek is 'n adjunkbalju toegewys aan hofgebousekuriteit. As deel van 

my werk verduidelik ek hofprosedures aan besoekers. Eendag 

neem ek 'n groep graad nege's op toer in die hofgebou. Die hof 

was in reses en net die klerk en 'n jong man in aanhouding en 

boeie was in die hof. 'Dit is waar die regter sit,' begin ek, 

wysende na sy bank. 'Die regsmense sit by hierdie tafels. Die 

hofklerk sit daar. Die hofrekordhouer sit hier. Naby die regter 

staan die getuie en daar is waar die jurie sit. Soos julle kan sien,' 

sluit ek af, 'is daar baie mense wat hierdie stelsel laat werk.' Toe 

lig die gevangene sy geboeide hande en sê: 'Ja, maar ek is die ou 

wat alles laat gebeur!'    
 



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

