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Uit ons leraar se pen...        
 
Familie en vriende 
 

Tema: Hoe diep is jou wortels geanker in die Here? 
 
Ek sit die laaste ruk en dink aan ‘n storie en na baie gesoek vind ek 
toe dié storie. Ek deel dit graag met julle. 
 
Twee afgetredenes het langs mekaar ingetrek. Een van hulle was ‘n 
afgetrede onderwyser en die ander ‘n assuransie agent. Die 
afgetrede assuransie agent was vreeslik geinteresseerd in tegnologie 
en het voortdurend gepoog om die nuutste tegnologiese inligting te 
gebruik in al sy projekte. 
 
Beide van hulle het tuintjies aangelê en verskeie plante geplant in die 
beddings. Die afgetrede onderwyser het sy 
plantjies min water gegee en het nie altyd sy volle 
aandag net aan die plantjies toegewy nie. Die 
afgetrede assuransie agent daarenteen het al sy 
aandag aan sy plantjies gegee en het hulle dag en nag versorg. Hulle 
het baie water gekry en is gepamperlang met die nuutste 
plantvoedings en kunsmis beskikbaar. 
 
Die afgetrede onderwyser se plante was die doodgewone plante wat 
in alledaagse tuine aangetref word, maar hulle was gesond en het 

goed gelyk. Die afgetrede assuransie agent se 
plante was ‘n verskeidenheid van die gewone 
tuin plante en ander eksotiese plante maar hul 
was oor die algemeen baie voller en groener as 

die van die onderwyser. 
 



Eendag was daar gedurende die nag ‘n geweldige 
storm met swaar reën en sterk winde. Die volgende 
oggend het beide bure uitgegaan om die skade te 
ondersoek in hul tuine. Die assuransie agent het 
gesien dat sy plante omtrent almal met wortel en tak 
uit die grond geruk is deur die storm en totaal 
verwoes is. Maar die onderwyser se plante het nog 
almal stewig gevestig gestaan in die grond en die 

skade aan die plante was minimaal. 
 
Die assuransie agent was verbaas om te sien dat die onderwyser se 
plante relatief min skade opgedoen het en hy stap na hom toe en 
vra, “Ons altwee het soortgelyke plante saam aangeplant, ek het 
beslis my plante beter versorg as jy en hulle baie meer water gegee 
as wat jy jou plante gegee het. Steeds het my plante die slegste 
daarvan afgekom met die storm. Hoe is dit moontlik?” 
 
Die onderwyser glimlag en sê, “Jy het jou 
plante baie meer aandag en water gegee, maar 
as gevolg daarvan het jou plante nie nodig 
gehad om te werk om self ekstra water in die 
hande te kry nie. Jy het dit maklik gemaak vir 
die plante, terwyl ek my plante net genoeg 
water gegee het om aan die lewe te bly en 
toegelaat dat hul wortels self soek na ekstra 
water. As gevolg daarvan het hul wortels sterker geword en dieper 
gegaan op soek na water. Dis hoekom my plante die storm oorleef 
het. 
 
Die boodskap van hierdie storie vir wat ek met julle deel is, is die 
volgende. Daar gaan storms kom in jou lewe. Die vraag is net hoe lyk 
jou tuin? Die onderwyser leer ons ‘n baie belangrike les.  
 
Hoe lyk die verhouding wat jy nou met die Here het? Het jy hard 
gewerk aan daardie verhouding en die Here in alles gesoek waarmee 
jy besig was? Selfs deur die moeilikste tye het jy gesoek na die Here? 



Of was jy dalk soos die agent en het alles vanselfsprekend ontvang 
en hoef jy eintlik niks te gedoen het nie.  
 
Elkeen van ons het ‘n verantwoordelikheid en moet daarom 
toegewyd lewe en tot eer van God lewe. Om ‘n kind van die Here te 
wees is nie so maklik nie. Daar is nie ‘n 
resep wat ‘n mens moet volg nie, maar elke 
dag kan ‘n mens daarna strewe om meer en 
meer te lewe nader aan die Here. Deur 
harder te werk aan jou verhouding met die 
Here is om dieper geanker te word in Sy 
liefde vir jou en my en dan sal jy die storms van die lewe kan oorleef. 
 
Groete  

Ds. Willie Korb  

  

Dringendheid 

Lukas 10:2 – Die oes is so groot, maar die werkers is so min. 

Maak dit jou senuweeagtig om te dink jy moet jou geloof met ander 

deel? Is jy bang vir verwerping? Ja dit kan gebeur.   

 

Maar daar is ook mense wat gereed is om van Jesus se liefde te hoor.  

Hulle wag net dat iemand hulle daarvan vertel. Dit is hoekom Jesus 

gesê het die velde is ryp van die oes. 

 

Dit is God se begeerte dat alle mense Hom moet leer ken. Kyk om jou 

na die mense in jou lewe wat nie vir Jesus ken nie. Hulle moet 

dringend van Hom hoor en ‘n geleentheid kry om Hom te kies. 

 

Moenie bang wees vir verwerping nie; wees opgewonde oor die 

moontlikheid om ‘n deur vir iemand oop te maak om ook die 

koninkryk binne te kom. 



  GEMEENTENUUS  
 
VERJAARDAE IN APRIL: 
1 April: Wessel Blignaut 
2 April: Chris Swanepoel 
5 April: Bonnie de Haast, James Greeff 
6 April: Coenie Cochrane 
8 April: Rozel Steenkamp 
9 April: Okkie van der Merwe 
10 April: Phillip Steenkamp 
14 April: Malan Botma, Corne Steynberg, Ilse van Hemert 
15 April: Willie Korb 
19 April: Jurie Doman, HW Helberg 
22 April: Johan van Wyngaarden 
25 April: Mary Cochrane, Kowie Laubscher 
29 April: Philip Turnbull 
 
LET WEL: Indien u naam nie op die verjaardaglys is nie, is u 
besonderhede op ons register nog nie opgedateer nie.  Kontak 
asseblief vir Ilse om dit reg te stel. 
 
VOORBIDDING: 
Ons vra u voorbidding vir die volgende persone: 
Mari van der Merwe  082 269 2263 / 081 535 0273 
Koos Steyn, Fanie Buys, James Greeff, Wynand Prinsloo, Fanie Buys. 
 
VERGADERINGS 
Admin.kommissie: Dinsdag, 13 April, 18h00 
Ouderlinge: Donderdag, 15 April, 18h00 
Diakens: Sondag, 18 April, na die erediens 
Vrouediens: Dinsdag, 20 April, 18h00 
Kerkraad: Donderdag, 22 April, 18h30 
 
 
 



VROUEDIENS PROJEK 
Die Vrouediens gaan deelneem aan die proppies 
en brood "tags" liefdadigheidsprojek en ons vra 
gemeentelede om ook saam deel te neem 
daaraan.  Sommige van julle is reeds betrokke by 
skole daarmee, maar diegene wat nog nie is nie, 
kan dan by die kerk s'n betrokke raak.  Ons gebruik almal brood en 
melk en koeldrank, dis baie maklik om net voor jy die bottel of 
broodsakkie weggooi, die proppies of brood tags in 'n houer te gooi.  
Dit is plastiekproppies van melkboksies, melkbottels en 
koeldrankbottels.  En alle tags wat lyk soos die waarmee die 
broodsakkies vasgemaak word, mens kry partykeer op sakkies vrugte 
ook daarvan. Wanneer dit vol is, kan julle dit vir my bring of kerk toe 
bring, ons sal houers in die voorportaal sit daarvoor.  Vir meer 
inligting, kan julle hier gaan kyk: 
http://sweetheartsfoundation.org/your-help/#topsandtags 
 
Hierdie is 'n langtermyn projek, so julle kan maar rustig 
bymekaarmaak die hele jaar deur.  Wanneer julle houer vol is, kom 
laai julle dit af by my of die kerk en gaan dan weer aan.  Die plastiek 
word herwin en die geld gebruik om rolstoele vir 
minderbevoorregtes te koop.  So elke bietjie wat ons bymekaarmaak, 
bring vir die organisasie 'n paar rand in. 
 

 
 
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 
Kerkraad – ds Willem Kritzinger 082 417 1989 
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/Pieter Avenant  082 371 8430 
Ouderlinge –ds. Willie Korb 084 485 9245 
Saalhuur – Ilse van Hemert  082 434 6499 
Vrouediens  –  Ilse van Hemert      
 

 

 

 

NUUS UIT JAPAN 

DIE EENSAME BESOEKER 

'n Japannese man, Jesse Katayama, is midde in die koronavirus 
pandemie in Maart 2020 in Peru gestrand, terwyl alle lugdienste tot 
stilstand gekom het. Hy wou graag die ou ruïnes van Machu Picchu 
besoek, maar hierdie UNESCO-wêrelderfenisgebied was vir die 
publiek gesluit. 

Hy het vir 'n aantal maande geduldig gewag, maar toe sy geld begin 
opraak, het hy besluit om 'n spesiale versoek aan die minister van 



kultuur in Peru te rig. Sewe maande 
later is Machu Picchu tydelik 
heropen, net vir hierdie enkele 
toeris, nadat hy spesiale 
toestemming gekry het om die 
beroemde ruïnes te besoek, vergesel 
deur die hoof van die park. Jesse was 

verheug toe sy droom bewaarheid is! 

Jesse het later gesê, “Ek het gedink dat ek Machu Picchu nooit sou 
sien nie, maar die regering het aan my hierdie uitsonderlike 
toestemming gegee. Die Peruviane is werklik gaaf. Ek is so 
dankbaar!”                                Bron: Die Internet 

Dit is merkwaardig hoe Jesse se geduld na sewe maande vrugte 
afgewerp het toe hy ’n eensame besoeker aan die ruïnes van Machu 
Picchu geword het, wat gewoonlik skares toeriste het. Die Bybel 
spoor ons aan om geduldig te wag op ’n beloning VER HEERLIKER! 

Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer 
wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig 
daarvoor totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet 
ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan 
kom die Here (Jakobus 5:7-8). 

Ons word aangemoedig om met hoop en afwagting vir ŉ seisoen te 
wag op die Here se wederkoms – net soos die boer wag dat die land 
sy waardevolle oes oplewer. Ons word dus aangespoor om geduldig 
te wees en vas te staan in ons geloof. 

Laat ons moed hou in die hoop op die naderende wederkoms van 
ons Here, en nie moeg word in ons vasberadenheid om God te 
verheerlik in alles wat ons gedurende hierdie Paaseisoen doen nie. 

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



Hoe oortuig jy iemand om te glo? 
 

Dís die vraag waarmee ek al ’n hele rukkie worstel. Baie van ons weet 
dat jy nie iemand kan dwing om te glo nie. Jy kan ’n perd tot by die 
water bring, maar jy kan hom nie maak drink nie, sê die 
spreekwoord. En van die geloof is dit 100% waar. Menige een van 
ons het al die frustrasie beleef dat jy ’n lang gesprek met iemand 
gehad het, of dalk ’n reeks gesprekke, waarin jy die ander persoon 
probeer oortuig het dat God daar is, dat geloof in God se bestaan sin 
gee aan joune, dat Hy leef en jou hele lewe verander het, maar 
telkens versand die gesprek(ke) in ’n skouer-ophaling by die ander 
persoon. Verby is die dae dat jy iemand kan bangmaak met die hel en 
die ewige verdoemenis, of kan wys op sonde en die noodsaak van 
verlossing. Mense steur hulle deesdae al hoe minder aan sulke soort 
emosionele afpersing. 
 
CS Lewis skryf iewers dat niemand nog ooit ’n gelowige geword het 
omdat hy ’n argument verloor het nie. Argumente werk nie baie 
goed as evangelisasie-instrument nie. Dalk het dit vroeër; ek weet 
nie. Dit werk in elk geval beslis nie nou nie. 
 
So, om terug te kom by my vraag: hoe gemaak om iemand by die 
Here uit te bring? 
 
Ek dink ons het te lank die proses agterstevoor-om aangepak. Die 
gesprekke oor Jesus as die enigste Weg, Waarheid en Lewe is 
natuurlik noodsaaklik, maar dis nie waar ’n mens begin nie. Dis 
waarby jy uiteindelik uitkom, nadat jy ’n lang pad met iemand geloop 
het. Die ander persoon sal eers begin belangstel in wat jy sê as hy/sy 
besef jy stel belang in hom of haar; dat dit vir jou om baie meer gaan 
as net sy of haar siel vir die Here wen. Trouens, jou aanpak moet só 
wees dat die ander sal beleef dat hy of sy as persoon vir jou belangrik 
is, ongeag die feit dat hy of sy nie glo nie. 
 



Daarom moet ’n mens nie iemand bevriend met ’n agenda nie. Wees 
net lief vir die ander. Dis tog die groot gebod, dan nie? En bid in jou 
binnekamer dat julle vriendskap uiteindelik die ander een só sal raak 
dat hy ook wil glo soos jy. Jy kan dit nie vir hom ingee nie, dis God se 
deel. Wees jy maar net ’n toegewyde, Geesvervulde Christen. Dís jou 
deel. – uit Jaco se Bybelkoerant 

 
 

 
Resep no. 12 

Francina se Cremoratert 
 

Bestanddele: 
125ml yskaswater 
125ml suurlemoensap 
1 blik kondensmelk 

2½ koppies Cremora 

1 pak Tennisbeskuitjies 
Botter 
 
Metode: 
Meng alles saam behalwe botter en Tennisbeskuitjies. 
Krummel koekies en meng met botter. 
Druk vas op bodem van bak. 
Gooi mengsel oor koekies. 
Krummel ‘n beskuitjie bo-oor. 
Plaas in yskas. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 ‘n Vreemde Evangelie 

Jannie het die Sondag ná die Sondagskool by die huis gekom, en toe 
vra sy ma vir hom wat het die juffrou vir hulle in die klas vertel. Hy 
vertel toe dié storie. Hy sê die juffrou het vir hulle vertel van Moses 
en die Israeliete by die Rietsee. Hy sê Moses en die Israeliete was 
daar in die woestyn, teen die Rietsee vasgekeer, toe hulle die 
Egiptenare op hulle sien afstorm met hulle strydwaens en soldate. 
Die Israeliete was baie bang, maar toe pluk Moses sy selfoon uit en 
ontbied die ingenieurs. Hulle bou toe gou 'n brug oor die Rietsee, en 
toe kon al die Israeliete die Rietsee veilig oorsteek. Maar net toe 
hulle aan die ander kant kom, jaag die Egiptenaars met hulle 
strydwaens en perde ook oor die brug. Moses pluk toe weer sy 
selfoon uit, en hy ontbied sy bomwerper-vliegtuie. Die vliegtuie kom 
toe daar aangejaag, en hulle skiet die brug uit mekaar met hulle 
bomme. Toe verdrink al die Egiptenaars, en die Israeliete was baie 
bly. 

Jannie se ma kon haar ore nie glo nie, en sy vra vir Jannie: “Maar het 
die juffrou régtig dié storie vir julle vertel?” Toe sê Jannie: “Nee, Ma, 
sy het nie die storie heeltemal só vertel nie, maar as ek vir Ma moet 
sê wat die juffrou gesê het, sal Ma my nooit glo nie.” 

Jannie het maar net gedoen wat ons almal so graag doen: die 
boodskap van die Bybel aanpas en laat inpas in ons eie wêreld. Want 
laat ons maar eerlik wees: die evangelie is ’n vreemde verhaal, so 

totaal anders as waaraan ons in die gewone lewe 
gewoond is. Dit vertel dat die God van die heelal 
na hierdie aarde gekom het, maar Hy word nie in 
’n paleis verwelkom nie; Hy word in ’n stal 
gebore as seun van ’n eenvoudige egpaar. Dit 
vertel van ’n Leermeester wat stories vertel het; 
’n Leier wat sy dissipel tereggewys het toe hy 
Hom met die swaard wou verdedig. Dit vertel van 
’n Koning wat nie eens ’n huis gehad het nie, wat 



nog te sê ’n paleis; wat nie op ’n strydros nie, maar op ’n donkie ry, 
en uiteindelik as ’n vervloekte misdadiger gesterf het. Darem met die 
ironiese kennisgewing bokant sy kop vasgespyker: Die koning van die 
Jode. 

G’n wonder nie dat die Jode die aanspraak dat Jesus die Messias is, 
as ’n aanstoot beskou het, en dat die Grieke gemeen het dit is onsin 
(1 Kor. 1:23)! Die kruis-evangelie maak eenvoudig nie sin vir ’n 
gewone mens nie. Dit maak nie sin dat ek die ander wang draai nie. 
Dit maak nie sin dat ek sewentig maal sewe keer moet vergewe nie. 
Dit maak nie sin dat ek inskiklik moet wees nie. Of my vyand moet 
liefhê nie . . . 

Toe ek op ’n dag vir my katkisasieklas vra wat hulle verwagtings van 
die kerk is, het een gesê: “Dit moet net nie boring wees nie.” “Ek wil 
nie die hele tyd in die bank sit en slaap nie,” het ’n ander een dit 
gewaag. Want vir ’n geslag wat grootgeword het op ’n dieet van 
vermaak-gemorskos, van bulderende musiek en flitsende ligte, vir só 
’n geslag is die erediens maar ’n saai besigheid. Wie kan nou verwag 
dat ons jeug vir ’n uur lank in so-iets geïnteresseerd moet wees? 

Om dié probleem te bowe te kom, 
oortref party gemeentes hulleself met 
allerhande vernuwings aan die 
tradisionele erediens. Video's word 
ruimskoots gebruik, vreemde liedere 
word gesing, populêre sangers en 
motiveringsprekers word ingevoer wat 
die erediens kaap. En só kom die 

erediens ook in pas met ons tyd: gebruikersvriendelik. En jy kry weer 
mense in die kerk. Dit is immers nou ’n hele ervaring om kerk toe te 
gaan, en beslis nie saai nie. 

Maar is dit nie alles maar net nuwe maniere om aan die vreemdheid 
van die kruis-evangelie te ontkom nie? Want om aan die moderne 
mens, wat gewoond geword het aan Superman en bioniese helde 



wat die moontlike én onmoontlike kan vermag, ’n Verlosser op ’n 
donkie te verkoop, ’n Verlosser wat boonop nie Homself van die kruis 
kon red nie, is veel gevra. Veral as jy die uitgediende 
kommunikasiemiddel van die prediking daarvoor wil inspan. 

Die versoeking is groot om die kruis-evangelie by ons wêreld te laat 
inpas. Om allerhande dinge in die kerk in te voer sodat dit vir ons 
meer sin, en minder onsin maak. So oorbrug ons dalk die gaping na 
die man op straat. Die vraag is net: het ons dan hoegenaamd iets om 
vir die man op straat te bied as ons evangelie klink én lyk soos dit wat 
hy elders (en meer professioneel) ook kan kry? 

Miskien is dit goed om te onthou dat ons Meester nié ingepas het by 
die mense van sy tyd nie. Daarom het hulle Hom uit hulle 
samelewing geskop, tussen hemel en 
aarde aan ’n vloekhout laat hang. Hy het 
immers ’n vreemde evangelie gebring: 
een wat praat van die koninkryk van die 
hemel waar daar nie plek is vir ons eie 
klein koninkrykies nie. Een wat praat van 
selfverloëning en die navolging van Jesus, 
waar Gód se eer, en nie mý voorkeure nie, die deurslag gee. 

Wie bereid is om Hom, teen menslike wysheid en rede in, heelhartig 
op dié vreemde weg te volg, ontdek weldra dat wat vir die wêreld 
onsin is, groter wysheid is as die wysheid van mense (1 Kor. 1:25). En 
hy ontdek dat God op ’n vreemde wyse, deur “die dwaasheid van die 
prediking” (1953-vertaling), dié red wat glo (1 Kor. 1:21). 

                                                                                               -Uit Jaco se Bybelkoerant 

 
 
 
 
 



  Lag ‘n bietjie...   
 

‘n Amptenaar is op besoek by ‘n boer.   

“As die nuwe treinspoor aangelê word, gaan die lyn dwarsdeur jou 

skuur gaan.” 

Boer: “Dit pla my glad nie.  Maar julle moet net nie dink dat ek vir 

elke trein die deure gaan oopmaak nie.”  

 

 

“Ek het verlede week gesien dat jy saam met jou vrou in die tuin 

hout kap. Is julle dan eindelik weer versoen?” 

“Versoen? Ons was besig om die meubels te verdeel!” 

 

 

Die blondine is besig om `n TV te koop en vra: “Het julle kleur-

TVs?”  

“Natuurlik”, sê die verkoopsman.  

Die blondine: “Gee my `n groene asseblief!”    

 
                                                 
 
 

'n Winkeldief is op heterdaad betrap waar hy probeer het om 'n 

horlosie van 'n eksklusiewe juwelier te steel. “Luister,” sê die 

winkeldief, “Ek weet jy wil nie enige moeilikheid hê nie, ek ook nie. 

Wat van ek KOOP die horlosie, en ons vergeet albei daarvan?”  

Die bestuuder stem in en skryf die aankoop op. Die skurk kyk na 

die kwitansie en sê, “Hierdie is 'n bietjie meer as wat ek beoog 

om te te spandeer. Kan jy my iets goedkoper wys?”  
                                  
 

 Eens op 'n tyd is rock-musiek deur die jonges gesing om die oues 

te irriteer; nou word dit deur die oues gesing om die jonges 

verleë te maak. - Craig Brown  



                                  
 

'n Israelse troep wat so pas by die weermag aangesluit het vra vir 

die bevelvoerder vir 'n pas vir drie dae. Die bevelvoerder sê: 

“Wat, jy het so pas aangesluit en nou wil jy alweer verlof hê? Jy 

sal iets merkwaardigs moet doen om dit te verdien!” 'n Dag later 

kom die soldaat met 'n Arabiese tenk die kamp ingery. Die 

bevelvoerder is so beïndruk dat hy hom sommer 'n week verlof 

gee. Die soldaat se verloofde was net so verbaas en vra hom hoe 

hy dit reggekry het. “Dit was baie maklik,” sê die soldaat “. . . ek 

het tot by die grens met een van ons tenks gery tot ek een van 

hulle tenks gesien het. Ek het 'n wit vlag gehys en vir die Arabier 

gevra of hy 'n driedagpas wil hê!”    

 
                                  
 

Ons dokterskantoor het gebel om my man te laat weet dat die 

resultate van sy bloedtoetse teruggekom het en dat dit goed was. 

Dit het my man nie gepas nie. “Wat is my cholesterolvlak?” vra hy. 

“Mnr. Crocker, dit gaan goed met jou,”  dring die verpleegster 

aan. “Ek wil tog hê dat jy die resultate aan my stuur.” 'n Paar dae 

later het hy 'n poskaart van die dokter se kantoor ontvang. 

Dit lui: “Mnr. Crocker, dit gaan goed met jou! “ 

 
                                  
 

My paramediese span is na noodgevalle ontbied. Voordat ons die 

pasiënt hospitaal toe geneem het, het ek 'n vraag aan sy vrou 

gehad:  

“Het u man enige hartprobleme?” vra ek.  

“Ja,” het sy met kommer gesê. “Sy kardioloog is pas dood.” - Aaron 

Webster  

 
                                  
 



 
 

 

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. 

 
 

 
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 met iets (ek is 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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