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Uit ons leraar se pen...
God lei ons deur die storm
Vanoggend sit ek en dink bietjie oor prediking en gesprekke en
sommer alles in my bediening en een vraag wat by my opgekom het
was: “Is ons alleen?”
Die afgelope tyd het daar baie mense my pad gekruis en gesprekke
het spontaan ontstaan.
Ek het vir ‘n oomblik stil geword en waarlik stil
gebly en skielik hoor ek die honde wat blaf,
bure wat kuier en die voëltjies wat sing.
Natuurlik weet ek nie wat diere
sê nie, maar daar in my
binnekamer besef ek dat ek nie alleen is nie.
Soms in die lewe is ons so besig met alles wat rondom ons gebeur, in
die kerk of by die huis, selfs die werk, en dan gryp ons soms na die
Bybel en lees vinnig ‘n paar versies en raak aan die slaap na ‘n kort
gebed.
Ons fokus is met ander woorde nie altyd op die regte dinge nie, ons
sê wonderwerke gebeur nie, of ons sien nie dat wonderwerke meer
gebeur nie. Dalk is dit die rede waarom ons soms voel of ons niks en
niemand is in die oë van die Here nie. Dat ons alleen is en alleen deur
die storms van die lewe gaan.
As jy dalk so voel, eensaam, alleen en verlate,
sonder God en as dit voel dat die Here nie meer
omgee nie, dan wil ek jou terug neem na twee
Bybelversies waar die Here juis ‘n belofte maak aan

jou en my dat Hy ons nie sal vergeet nie en ook nie alleen sal laat nie.
In Psalm 37 vers 4 en vers 5 lees ons hierdie
ongelooflike vertroostende woorde, waar die Here
vir jou en my sê ons moet AL ons kommer en vrese
na Hom toe neem en met ons hele wese moet ons
op Hom vertrou. Hy was en is en sal altyd dieselfde wees.
As mens gaan ons deur ‘n storm en ons sien die storms as hierdie
groot golwe van 10 meter hoog, maar wanneer ons AL ons kommer
en vrese op die Here werp, is HY getrou. Hy lei ons in en deur hierdie
storms van die lewe en bring ons by ‘n eiland waar ons die vrede en
teenwoordigheid van die Here ervaar.
Op hierdie oomblik is ons lewe omgekeer, ons ervaar hierdie
eensaamheid en wens dat alles net kan terugkeer na normaal. Ons
staan dikwels by grafte van geliefdes, ons hoor die stories van mense
wat in die hospitaal opgeneem word met siektes, sommiges van ons
werk daagliks met siek mense en dan voel dit asof die druk al meer
en meer toeneem.
As jy voel dat jy op breekpunt is, dan wil ek
jou vra om weer na die woorde van Psalm 37
te gaan kyk. Ons staan nooit alleen nie, God
is in die storms van die lewe saam met ons
en Hy lei ons deur hierdie storms na vrede
en rus.
Gemeente, dit is my gebed vir julle almal, dat ons nooit sal vergeet
hoe groot en goed die Here is nie, die vraag wat ek wil vra, is: fokus
ons op die storms van die lewe of op die veilige hande van ons
Herder. Mag die Here julle elkeen ryklik seën en bewaar, die Here
julle troos en aan julle Sy goedheid bewys en mag ons die Here
toelaat om ons deur die lewe te lei en mag ons Sy vrede ervaar.
Amen Ds. Willie Korb

 GEMEENTENUUS 
VERJAARDAE IN AUGUSTUS: Baie geluk aan die volgende lidmate
met hul verjaardae:
2 September: Johanѐ Breytenbach, Corrie Luus
4 September: Amanda Barkhuizen, Cobus van Wyk
5 September: Sarie Dreyer
10 September: Jack Conradie
11 September: Maria Turnbull
13 September: Donae Mynhardt, Piet Swart
15 September: Daleen Smuts
18 September: Leonie Deysel, Rudi Hattingh
27 September: Deon Jonker
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, Okkie van der Merwe, Elsa
Kritzinger.
EREDIENSTE: Daar gaan op 20 en 27 September ‘n toetslopie gedoen
word met eredienste in die kerkgebou. Slegs 50 mense op ‘n slag
mag dit bywoon en COVID regulasies sal toegepas word. Daarom
moet u asseblief by ds. Willie Korb bespreek as u die dienste wil
bywoon. 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 – Elma Carelsen 082 786 5109



Die reguit pad
Sorg dat jy baie gou op goeie voet met jou teenstander kom; anders
gaan daardie persoon jou aan die regter oorhandig, en die regter
oorhandig jou aan die hofbeampte. Matt 5:5
Gesonde verhoudings is vir Jesus baie belangrik. Jy hoor dikwels
daarvan in sy leringe. Daarom is dit belangrik om verskille tussen jou
en ander baie gou en kalm op te los. Hoe? Sluk jou trots en neem die
inisiatief om dinge uit te praat.
Jy weet as jy probleme ignoreer, word hulle net al groter en groter,
en dan neem dit soveel meer tyd en energie in beslag om op te los.
Kies die reguit pad waarvan Jesus die voorbeeld gestel het en los jou
geskille op ‘n kalm manier op.
Gemoedsrus is niks anders nie as die eggo van genade wat jou
vryspreek – William Gurnall

Vanuit ‘n ander oogpunt…
“Ek het ‘n hond” –
Hier by ons bly ‘n hond en sy naam is Yoda. Hy is een jaar oud.
Baie liefdevol maar ook baie stout. Hy kou ALLES wat hy kan en
mense het gesê hy gaan so stout
wees totdat hy so 18 maande oud
is.

Onskuldig…..
Yoda lewe lekker. Ons speel met
hom, hy kry goeie hondekos en
baie speelgoed. Maar elke dag
word hy oor ietsie wat hy destroy
het, berispe. Hy weet goed
wanneer hy stout was want hy kan
baie goed sy ”Ek is onskuldig” uitdrukking op sy gesig wys.
Maar hy is nog ‘n puppy en is basically onskuldig.

‘n Hond se onvoorwaardelike liefde:
As hy aanjaag en stout of vernielsugtig is, word hy berispe. Hy hou
nie daarvan om berispe te word nie so gewoonlik hardloop hy weg.
Dis ‘n kat-en-muis speletjie wat vir hom lekker is. Maar eventueel
corner ek hom en dan laat ek hom goed verstaan hy is in die
moeilikheid. Dan moet jy daai uitdrukking eers sien, dit verander van
“Ek is onskuldig” na “Ek is verwaarloos en mishandel”. ‘n regte
afdraend gesig soos ‘n dors bobbejaan….
Nou gewoonlik as ek en jy deur iemand aangespreek word voel ons
nie lus om verder met daai persoon te verkeer nie. Ons is geneig om
dikbek te wees of stilstuipe te kry.
Nie Yoda nie!!
Dit is asof hy nie eers in die moeilikheid was nie. Hy is vinnig terug by
my voete en kyk my in my oë en al wat ek sien is sy

onvoorwaardelike liefde. Net solank hy by my kan wees, ek hom op
sy kop kan vryf, sal hy sy liefde terug gee.

Wat is hierdie ding “onvoorwaardelike liefde?
Volgens Wikipedia: Unconditional
affection without any limitations,

love is known as

Onvoorwaardelike liefde
kom met
verantwoordelikheid –
moenie ‘n ander persoon se
onvoorwaardelike liefde
misbruik nie.
Wat is onvoorwaardelike liefde nie?

or love without conditions.
Dit is maklik om te verstaan.
Ongeag wat se foute die ander
persoon maak of swakhede hy of
sy het, onvoorwaardelike liefde
beteken dat daai goed nie saak
maak nie, die liefde bly staan.

Vereistes in ruil vir liefde beteken dat jy sekere gedrag aan ‘n
ander voorskryf. “As

jy dit doen, dan sal ek dat doen”.

In 1 Korinthiers 14:7 is daar geskrywe; “Dit (liefde)
bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.


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



GUNSTELING-RESEPTE
Stuur vir ons maklike resepte vir almal om te geniet.
Whatsapp sommer ‘n foto daarvan na 082 434 6499 of
epos na ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za

Resep no. 5 Annamarie se Viskoekies
Meng saam in ‘n bak:
1 blik tamatievis, fyn gedruk
1 blikkie tuna, dreineer
1 klein gekapte ui
½ fyn gekapte green pepper
1 gerasperde aartappel
1 eier
2 snye brood, in water geweek, en
water uitgedruk
4 E bruismeel
1 E visspeserye
1. Meng goed deur.
2. Bak lepels-vol in medium-warm vlak olie tot goudbruin aan
een kant, draai om en bak verder tot gaar.
3. Bedien met kapokaartappels of aartappelskyfies, en slaai of
groente.



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

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.

BYBELBLOK SPREUKE 25-30

DWARS:
3. Iemand wat reg doen kan dit doen (twee woorde)
Spr 29
6. Dit bring eer. Spr 29

7. Hy bewerk 'n ander se ondergang. Spr 26
11. Die waarde van silwer word daarin getoets. Spr 27
14. Iemand wat so is, ontsien niks. Spr 27
15. As jy genoeg geëet het, is selfs dit nie meer lekker
nie. Spr 27
18. Wie dit vir 'n ander grawe, val self daarin. Spr 26
19. Geskinder is soos sulke kos. Spr 26
20. Soos yster wat yster slyp doen vriende hierdie met
mekaar. Spr 27

AF:
1. Wie hom besig hou met nuttelose dinge word so.
Spr 28
2. Liewer arm wees en eerbaar wees as so lewe en ryk
wees. Spr 28
4. Hulle het nie 'n koning nie. Spr 30
5. Hulle sal jou klere voorsien. Spr 27
8. Sulke mense bring 'n stad in oproer. Spr 29
9. So 'n mens veroorsaak rusie. Spr 28
10. Hy gee vrye teuels aan sy woede. Spr 29
12. Die luiaard steek sy hand daarin. Spr 26
13. Kry hom in koninklike paleise. Spr 30
16. Wees spaarsaam daarmee by jou buurman. Spr 25
17. Hulle sit kos weg in die somer. Spr 30

NUUS UIT JAPAN

ROOMYS WAT NIE SMELT NIE
Japannese wetenskaplikes het ŉ volkome
organiese manier ontdek om roomys sy
vorm te laat behou en nie te laat smelt vir
etlike ure nie, en jou tong sal nie eers die
verskil agterkom nie!
Wetenskaplikes by die Biotherapy Development Research
Center het per ongeluk op die wonderwerk afgekom. ŉ Kok is
gevra om ŉ nagereg met ŉ natuurlike aarbei polifenol-ekstrak te
skep, met die doel om aarbeiboere wie se gewasse gely het
onder die tsoenami en aardbewing in oostelike Japan in 2011
te help. Die gefrustreerde kok het navorsers vertel dat die
suiwelroom oombliklik gestol het nadat die aarbei-polifenolekstrak bygevoeg is.
Een van die navorsers het onmiddellik besef dat die natuurlike
samestelling groot moontlikhede inhou. Na verskeie
probeerslae, het Tomihisa Ota, professor by die Kanazawa
Universiteit, gou nie-smeltende roomysstokkies ontwikkel.
“Polifenolvloeistof het eienskappe wat dit
moeilik maak vir water en olie om van
mekaar te skei, sodat ŉ roomysstokkie
wat polifenol bevat, sy oorspronklike
vorm vir ŉ langer tydperk as gewoonlik
behou en moeiliker smelt,” het hy
verduidelik.
Toe hitte van ŉ droëer aangewend is in ŉ lugverkoelde kamer,
het ŉ gewone roomysstokkie om die kante amper onmiddellik
begin smelt. Toe dieselfde metode toegepas is op die nuutontwikkelde roomysstokkie, het dit na vyf minute nog steeds sy
oorspronklike vorm behou en ook nog koel gesmaak! Verskeie
geure roomys is van toe af ontwikkel met soortgelyke resultate.
Bron: Die Internet

Dit is oorbluffend hoe ŉ wetenskaplike roomys ontdek het wat
nie smelt nie en nog steeds dieselfde proe as die oorspronklike
produk. Dit was die gevolg van ŉ wetenskaplike wat ŉ groot
moontlikheid in die fout, wat deur ŉ gefrustreerde kok gemaak
is, raakgesien het.
C.S. Lewis se woorde was, “Mislukkings is rigtingwysers op die
pad na prestasie”.
Die Bybel vertel ons hoe God ons mislukkings in suksesse kan
verander en hoe “alles ten goede meewerk vir hulle wat God
liefhet.”
Die Here bepaal die koers van die mens
met wie se pad Hy tevrede is, en Hy
ondersteun hom. As so iemand val, bly
hy nie lê nie, want die Here help hom op
(Ps 37:23-24).
Ons kan verseker wees dat as ons, ons verlustig in die weg van
die Here, sal Hy ons in stand hou in ons tye van nood.
Corrie Ten Boom is bekend vir haar woorde, “Wanneer ek
probeer, misluk ek. Wanneer ek vertrou, oorwin Hy.”
Ons moenie op ons eie pogings vertrou nie, maar op God
vertrou om ons te help om ons mislukkings te oorwin.
Laat ons dan nou die Here vertrou en ons verlustig in Sy weg
regdeur die komende jaar!
Dawid Verwey
JAPANSENDING
E-pos: jm@japanmission.org
Webwerf:
http://www.japanmission.org

Vind die 10 verskille…..

 Lag ‘n bietjie... 
Jy besef jy is besig om oud te raak as ...
* Jy agterop 'n nuwe CD nie kan agterkom watter is die lied se
naam en watter is die sanger(s) s'n nie.
* Mense sleg voel om jou na 9 saans te bel.
* Daar niks meer is wat jy nog op die harde manier moet leer nie.
* Jy partykeer aandete eet as die son nog skyn.
* Jy jouself as 'n kenner van mediese fondse en pensioenplanne
beskou.
* Spoedbeperkings nie meer vir jou 'n uitdaging is nie.
* Jy nie meer gebodder kan wees om jou maag in te trek nie, maak
nie saak WIE in die vertrek inkom nie.
* Jou gewrigte beter weervoorspellers is as die Weerburo self.
Destyds in die ou wilde weste het ‘n ossewa-konvooi verdwaal
geraak. Vir dae het hulle geen ander mense gesien nie. Toe,
skielik, sien hulle eendag 'n ou Jood wat onder 'n boom sit. “Is
daar 'n plek waar ons kos kan kry?” vra hulle. “Vell, I tink so,”
sê die ou man, “but I wouldn't go up dat hill und down de udder
side. Somevun tole me you'd run into a big bacon tree.” “A bacon
tree?” vra die ossewatrekleier. “Yah,a bacon tree. Vould I lie?
Trust me. I vouldn't go dere.” Die trekleier gaan terug en vertel
sy mense wat die ou Jood sê. ”So hoekom het hy gesê ons moet
nie soontoe gaan nie?” vra een. ‘n Ander een sê: ”Ag julle ken die
Jode - hulle hou nie van varkvleis nie.” So gaan die ossewatrek oor
die bult en ander kant af . Skielik val Indiane hulle van alle kant
af aan en maak die hele lot dood behalwe vir die trekleier wat
ontsnap en weer by die Jood uitkom. Hy skree: “Jou gek! Jy het
ons na ons dood gestuur! Daar was geen 'bacon tree' nie, net
honderde Indiane wat almal behalwe my doodgemaak het! Die ou
man sê: ”Vait a minute.” Hy vat sy Engels-Yiddish-woordeboek en
begin daardeur te blaai. Toe sê hy: “Oy, I made such ah big
mishtake! It vuzn't a bacon tree... It vuz a ham bush....”

Jonas soek van trou. Oubaas: Het jy haar lief, Jonas?
Jonas: Oubaas vra nog. Ekke soek hom sterrik. Ekke wil hom lief.
Oubaas: As mens wil trou moet mens iets weet van die Bybel, ken jy jou
Bybel?
Jonas: Auk, Oubaas ekke ken hom soos die bennekant van my hand.
Oubaas: Nou vertel bietjie dat ek kan hoor.
Jonas: Eendag daar was twee mense, Adam en Eve. Hulle bly by die tyn.
Nou hulle mag eet van al die perretjies maar van die jam se perretjies
hulle mag nie eet nie. Toe die boomslang hy sê vir Eve: Auk, wat se
nonsens jy praat, die jam perretjies is nou mooi gar en soet en too much
lekker. Nou hulle gasteel die jam peretjies. Auk, nou Adam hy sien sy
broek is weg en die nooi se rok is ok weg. Shame, die nooi kry so skaam,
hy kryp sommer weg en Adam hy gou-gou maak die kleer van troksvy se
blaar maar nou moet hulle yt by die Radys se akker. Twee groot
engelsman staan by die hek met skerp asgaai. Nou hulle sweet baie sos
hulle loop en Eve sy loer so by die skouer oor, net so bietjies. Sy word
sommer sout - die beeste het hom kant en klaar opgevvreet die volgende
dag al. Nou Adam, die arme baas, hy het ok nie nou vrou nie. Hy loop nog
so toe vra die tsotsie ja? Wat jy gemaak? Hulle slat hom met die
knopkierie en gooi hom met die kleppe. Gelokkig daar kom parmantig
Samertaan hy gery met sy doinkie. Sos hy gaan onder by die doringbos,
sy kroesies hak by die dorings en hy gehang daar 40 days en 40 nights
tot Delliah, 'n nooi van die Tempentyne, sny sy kroesies af en hy val by
die leeukuil in, maar die leeus vreet hom nie eers nie want hy stenk too
much. Nou hy gably daar tot Ruben wil hom verkoop aan die parasiete
maar galokkig hy hardloop weg dat hy so bars tot hy kom by die groot
water. Sommer so vennig hy plik die knopkierie eit by sy kombers en hy
slaat en hy slaat die water tot hy maak oop en wat gesien? Big national
road van skoon teer en white stripes en yellow stripes, die lot. Nou hy
lop by die national road met sy strykwa-os en perre tot hy kom halfpad.
Sjoeps... die water net gemak soos twaksak, dit lyk of dit gereent het
40 days en 40 nights. Gelokkig, hy, die groot snoekves, hy slek hom in.
Nou hy gebly binnekant die ves se pens. Oubaas, ekke gelieg nie vir jou
nie, 40 days en 40 nights. Mar omdat hy stenk al weer too much en die
ves hy kan nie toehou sy neus by die water nie, hy gaspoeg hom uit by
die land van siermelk en putupap.
Oubaas sien ekke ken hom, die Bybel...

