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Uit ons leraar se pen...        
 

‘n Nuwe jaar, ‘n nuwe begin 
 
My familie 
Hierdie maand het ons baie gesels oor die genade van onse Here 
Jesus Christus. Tydens die week van gebed het ons oor die volgende 
temas gesels, dat ons ‘n goeie begin saam met die Here moet hê. Ons 

moet elke dag in volle afhanklikheid van die 
Here lewe en nie toelaat dat die storms van 
die lewe ons lewens oorheers nie, maar 
eerder moet ons fokus op die genadepad 
saam met die Here.  

 
Ons moet steeds aktief betrokke wees in mekaar se lewens en 
mekaar aanmoedig en ophelp wanneer ons val en deur ons getuienis 
moet ons die boodskap van vreugde en hoop verkondig aan dié wat 
moedeloos word en wil opgee. Daarom is ons die priesterlike volk 
wat hierdie boodskap moet gaan uitleef. Ons 
moet in liefde na mekaar uitreik en mekaar 
versorg. Daar wees vir mekaar in die goeie en die 
slegte tye van die lewe. Ons moet gasvry wees 
en vir mekaar bid. Dit is ons verantwoordelikheid 
as die liggaam van Christus om Sy woord te gaan uitleef. Ons moet 
saam daarna streef om elke dag naby aan mekaar te lewe en ook 
nader aan ons Here te lewe.  
 
As kinders van die Here moet die liefde van God uit jou en my straal 
en moet ons harte brandend wees tot ons mekaar weer sien. Ons 
dink ook in hierdie tyd aan almal wat geraak is en geraak word deur 



Covid 19, ons dink ook aan ons lidmate, die wat siek is 
en die wat gesond is, ons dink aan hulle wat in hospitale 
werk en ons kinders in die skole en onderwysers. Ons 
dink aan almal wat ingeperk is en die wat met vakansie 

is. Ons dink aan die geliefdes  van dié wat nie meer saam met ons is 
nie en weet dat die Here steeds in beheer is. Die 
Woord van die Here, familie en vriende, sê 
uitdruklik vir ons dat niks ons ooit sal kan skei van 
die liefde van God nie en ons glo dit tog.  
 
Dalk is dit ‘n tyd soos hierdie waar ons moet opstaan en sê, Here 
dankie. Dankie dat u steeds in beheer is van my 
lewe. Dankie dat die storms van die lewe my nie 
oorweldig nie, maar ook dankie dat U steeds my 
hand vashou wanneer ek in die storms inbeweeg.  
 
Dit is my gebed vir elkeen van julle. Mag julle in 
hierdie jaar nie fokus op die storms nie, maar eerder 
op Jesus wat ons binne in hierdie storms ontmoet. 
 
Familie en vriende, bly veilig en pas julle mooi op. Moenie onnodig 
kanse vat nie, maar wees veilig. 
 
Die Here sal julle seën en beskerm, die Here sal tot julle redding 
verskyn en julle genadig wees, die Here sal julle gebede verhoor en 
aan julle vrede gee. Amen. 
 
Groete  

Ds. Willie Korb  

 

 

 

 



  GEMEENTENUUS  
 
VERJAARDAE IN FEBRUARIE:   
2 Februarie:   Armand Botma, Ans Janse van Vuuren, Anna Jansen,  
                       Riekert Kritzinger, Ané van Reenen 
4 Februarie:   Marnu Mynhardt 
5 Februarie:   Carel van Hemert 
6 Februarie:   Zelma Breytenbach, Fanie Buys 
7 Februarie:   Michiel Smuts 
8 Februarie:   Nick Jansen van Rensburg 
9 Februarie:   Jan Bothma 
10 Februarie: Esther Steenkamp 
15 Februarie: Trix Swanepoel 
17 Februarie: Vanessa van Reenen 
19 Februarie: Elsabe Grassman, Coenie van den Bergh 
20 Februarie: Colin Davidson 
22 Februarie: Sonique Deysel 
23 Februarie: Alta de Bruin 
24 Februarie: Henry Liebenberg 
 
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. 
 
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      
 

 

 

 
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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Sout en lig vir die wêreld 
 
Matteus 5: 13-16 
 
Jesus gee twee mooi beelde wat verduidelik hoe dissipels is en leef. 
Julle is die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld. Daarmee sê 
Hy: julle is vir die wêreld bedoel. Nie: julle behoort aan die wêreld nie. 
 
Die geure eie aan elke kossoort kom beter na vore as daar ’n bietjie 
sout by is. Só verduidelik Jesus vir 
sy dissipels hoe ’n burger van die 
Koninkryk se lewe werk. Soos sout: 
Dit gee smaak aan dinge. Dit werk 
verrotting teë. Dit bring die 
Godgegewe geure na vore. Die sout 
werk byna ongesiens, maar kragtig! 
 
Só werk dissipels om die Godgegewe nuanses van menswees na 
vore te bring. Waar dissipels só werk, dink mense: Jy laat my onthou 
dat God my raaksien en in my werk. Ek is ’n geliefde kind van God, 
wat God se hart baie bly maak – nes Jesus. Die klein dingetjies wat 
jy doen omdat jy by Jesus leer hoe om te lewe, is deel van ons sout 
wees. 
 

Jesus sê ook hulle is die lig vir die 
wêreld. Die kers moet niks anders as 
ligdraer probeer wees nie. Die eintlike 
lig is Christus. Sonder lig weet jy nie 
presies waar jy, ander en dinge is nie. 
Dis chaos. Met lig by eindig die chaos 
en kom daar orde en sin. Net so kry 

mense se lewens sin wanneer Christus se lig daarop val. Dissipels 
moet hierdie lig laat skyn! Hoe? As die mense dan julle goeie werke 
sien, dan sal hulle julle Vader in die hemel verheerlik. 

                                                                            -aangepas uit SA Gemeente 

 

 

 

 

 



BYBELBLOK – Lees Johannes 1 
 

 
 
 
 



 
DWARS: 
1. God het dit deur Moses gegee. 
4. Rivier waar Johannes gedoop het. 
5. Uit God s’n het ons almal genade op genade ontvang. 
7. Kan daar uit die plek iets goeds kom? 
8.   Dit en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. 
11. Dit beteken leermeester. 
12. Die Woord het so geword en onder ons kom woon. 
15. Johannes is die een wat daar roep. 
17. Hulle het Hom nie aangeneem nie. 
21. Niemand het God ooit ... nie. 
22. Hy het na sy ... toe gekom. 
24. Johannes maak die pad so vir die Here. 
25. Dit beteken Christus. 
 
AF: 
1.  Dit was in die begin daar. 
2.  Dit was aan kom na die wêreld toe. 
3.  Hy moes van die lig getuig. 
6.  Broer van Simon Petrus. 
9.  Jesus het aan hom gesê: “Volg My!” 
10. Die Jode het Leviete en priesters daarheen gestuur. 
13. Hy wat ná my kom, is my .... 
14. Die wat in Hom glo word dit van God. 
15. Dit skyn in die duisternis. 
16. Daar is die ... van God. 
18. Jesus het hom onder die vyeboom gesien. 
20. Jesus het gesê dis hoe Simon genoem sal word. 
21. Dit het soos ‘n duif uit die hemel gekom. 
 

 

 

 

 



Resep no. 10 
Snackwich kaasskons 

 
Bestanddele: 
4 eetlepels olie 
1 eier 
¾ koppie melk 
1 koppie meel 
2 teel bakpoeier 
1½ koppie kaas 
Sout 
 
Metode: 
Meng alles en skep lepelsvol in elke vormpie (onder) van jou 
snackwich. 
Maak toe en bak tot goudbruin. 
 
Bron: Frieda Greyling/Watertand resepte vir oud en jonk 

 
 

 

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. 

 
 

 



INPAS 
 

Julle is die sout wat die aarde ‘n beter plek moet maak. 
Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier 
weer sout nie.  Dit is totaal onbruikbaar. Matteus 5:13 

 
Die versoeking is soms baie groot om in te pas.  Dit is net soveel 
makliker om nie opsigtelik te wees nie; om nie uit te staan nie; om 
nie aandag te trek nie; en enige ander manier hoe jy dit moontlik kan 
stel. Soms is dit goed om in te pas, maar soms is dit nie. 
 
Die blote feit dat jy ‘n volgeling van Christus is, beteken dat daar tye 
sal wees wanneer jy moet uitstaan omdat jy “die sout van die aarde” 
is.  
 
Jou teenwoordigheid – wat Christus se teenwoordigheid 
verteenwoordig – sal beteken dat jy soms die stem van liefde, vrede 
en rede is. Moenie jou soutgehalte verloor nie. 
                                                          - uit Die geillustreerde woorde van Jesus vir vroue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Breakdowns, breakthroughs en seisoene 
Filemon 1:15-20 

So deur die jare tel ’n 
mens wysheid langs die 
pad op. Baie daarvan is as 
jy op die swaarkry-pad 
loop. Ek het geleer dat 
baie dinge deur seisoene 
gaan. In die besigheid was 
daar goeie seisoene, maar 

wat baie keer gevolg is deur seisoene toe dit swaar getrek het. 

In verhoudings is daar seisoene wanneer alles net so lekker loop en 
dan seisoene wanneer alles haak. Selfs in ons huwelike. Ek wonder 
baie keer hoekom die goeie seisoen nie net aan en aan kan hou nie, 
maar as ek weer sien, dreig die donder wolke orals om ons rond. 

Selfs in ons finansies kan die seisoene gou swaar draai en dan verlang 
’n mens woes na die seisoene waar daar altyd ’n geldjie was vir iets 
lekkers. En natuurlik in ons gesondheid kom klop ’n nuwe seisoen 
sommerso onaangekondig aan die deur as ons in die spreekkamer 
sit. 

Gelukkig het ek geleer dat seisoene nie net ’n begin het nie, maar 
ook ’n einde. Die swaarkry waardeur ons nou moet trek, se einde 
word aangekondig met die begin van ’n nuwe seisoen. 

En wanneer ek dan so terugkyk oor die seisoen en sien dat ek aan die 
einde van die seisoen op ’n ander plek staan as waar ek die seisoen 
ingeloop het, besef ek die volgende: Sometimes you need a 
breakdown to get a breakthrough. Soms is ons so vasgeval in iets wat 
ons terughou dat ons ’n bietjie van ’n skudding nodig het om daaruit 
te kom. 

http://kruispad.com/?newsletters_link=217197a45c4ff21e735fed90e339687a&history_id=19&subscriber_id=4397


Filemon het heel waarskynlik 
’n breakdown gehad toe Onesimus gedros 
het. Ek kan net sien hoe hy sy speelgoed 
uit die kot gegooi het. Hy het heel 
waarskynlik na God gedraai en kwaad 
gevra wat hy nou gedoen het om dit te 

verdien. Hy was dan so goed vir die slaaf en het alles vir hom gedoen 
en blah-blah en met ‘n gemor het hy aangegaan, soos ons gewoonlik 
maak as die swaarkry ons tref. 

15Dit is eintlik goed dat jy Onesimus so ’n rukkie lank verloor het. 
Nou kry jy hom vir altyd terug. En gelukkig ook op ’n heeltemal 
ander manier as wat jy gedink het. 

Filemon het egter nie besef dat dit net ’n seisoen is waarin hy en sy 
slaaf is nie. Hy het nog minder besef dat wanneer die seisoen 
klaarmaak, daar ’n nuwe een begin. ’n Veel beter een. Hy kry ’n slaaf 
terug wat vry is van die verkeerde dade van die verlede. Maar hy kry 
nog meer terug. Hy kry ’n broer in Jesus terug. Hy kry ’n vriend wat 
vir hom alles sal doen. 

Dis waarin God goed is. Hy ken van slegte dinge omdraai in goeies. 
Hy ken van breakdowns om breakthroughs te kry. Hy weet ook hoe 
om slegte seisoene te laat eindig, sodat die goeies weer kan afskop. 

Sit jy dalk nou in so ’n seisoen? Is jy nou vol 
tot bo van die swaar? Is jy nou al moeg vir 
die breakdown waarin jy vasgevang is? 
Miskien moet jy vir God vra om die seisoen 
nou te laat stop en die breakthrough op die 
horison te laat verskyn. 

Dalk het jy dit al baie gevra, maar vra weer. 

Wees eerlik en sê jou sê en bring al jou versugtinge voor God. Bly 
hoop en bly vertrou. 



NUUS UIT JAPAN 

KRAGTIGE LIG 

ŉ Groot Japannese lig-vervaardiger, Ushio Inc., het ŉ ultraviolet 
(UV) lig vrygestel wat die koronavirus kan vernietig sonder om 
die mens se gesondheid te benadeel – die eerste van sy soort 
in die wêreld. 

Die Care 222 UV-lampe, wat Ushio saam met 
Columbia Universiteit ontwikkel het, word 
gebruik om ruimtes waar mense die risiko 
loop om die virus op te doen, soos op 
busse, treine, hysbakke en in hospitale te 
ontsmet. 

UV-lampe word baie gebruik as ŉ doeltreffende manier van 
sterilisasie, veral in die mediese- en voedselverwerkings-
bedrywe, maar konvensionele UV-strale kan nie in ruimtes 
waar daar mense is, gebruik word nie, want hierdie strale 
veroorsaak velkanker en oogprobleme. 

Maar Ushio se nuwe lamp, gee UV-strale af, met ŉ golflengte 
van 222 nanometer, in vergelyking met die konvensionele 254-
nanometer golflengte, wat dit dodelik vir kieme maak maar 
skadeloos vir die mens is. Woordvoerders van die firma 

verseker ons dat, op hierdie spesifieke 
golflengte, UV-strale nie die oppervlak van 
die vel of die oë kan deurdring nie, en 
daarom kan dit nie kanker-veroorsakende 
genetiese afwykings of ander skade aanrig 
nie. 

Wanneer dit aan ŉ plafon geheg is, maak die Care 222 binne 7 
minute 99 persent van virusse en bakterieë in die lug, asook 
op ŉ 3-vierkant-meter oppervlak van voorwerpe binne 2.5 meter 
van die lamp, onskadelik.                         Bron: Die Internet 



Dit is merkwaardig hoe wetenskaplikes uitgevind het hoe om ’n 
lig te maak wat só 'n kragtige uitwerking op kieme het, sonder 
om mense skade aan te doen. Die Bybel praat van ŉ ander lig 
wat ŉ kragtige invloed het. 

Jesus het gesê dat ons die helder lig is wat mense na die 
Vader in die hemel wys. “Julle is die 
lig van die wêreld. ŉ Stad wat bo-
op ŉ berg lê, kan nie weggesteek 
word nie; en ŉ mens steek ook 
nie ŉ lamp op en sit dit onder die 
maatemmer nie, maar op die 
staander, en dit skyn vir almal wat 
in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat 
hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die 
hemel is, verheerlik” (Mattheus.5:14-16). 

Ons goeie dade is ŉ bewys van ons 
wandel met die Here Jesus, 
wat ŉ sterk invloed op die wêreld 
kan hê. Jesus het vir ons gesê om 
ons lig so te laat skyn dat ander ons 
goeie dade sal sien. 

Sal hulle ons dan loof? Nee! Hy het gesê dat hulle die Vader in 
die hemel sal verheerlik. God kan ons goeie dade op ŉ kragtige 
manier gebruik om mense na Christus toe te wys, as ons dit op 
so ŉ manier doen dat dit God verheerlik. 

Mag die Here ons help om die lig binne ons te laat skyn deur 
die goeie dade wat ons gedurende 2021 doen! 

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

 
 
 



  Lag ‘n bietjie...   
 

Dames, wees gewaarsku, dit kan met jou ook gebeur, wees op jul 

hoede: Het saam met my man gaan inkopies doen, by die huis 

gekom, maskers afgehaal, ontdek ek het met die verkeerde man 

huis toe gekom!    

 

 

'n Man wys sy vriend 'n nuwe stel gholfstokke wat hy pas gekoop 

het. “Dokter se opdrag,” sê hy. “My vrou en ek was besig om te 

veel gewig op te tel en ons het die dokter daaroor geraadpleeg. 

Hy sê ons moet meer oefening kry, toe sluit ek by die klub aan en 

koop hierdie gholfstokke.”  

“En jou vrou?,” vra die vriend, “Wat het jy vir haar gekoop?”  

“'n Nuwe grassnyer,” sê die ou.  

 

 

Seuntjie: “Wow! Oom is Sinterklaas!”  

Sinterklaas in winkelsentrum: “Ja Seun, die nimlike hy! Wil jy dalk 

'n handtekening hê?”   

Seuntjie: “Ja, asseblief, Oom Sinterklaas! Een van Justin 

Bieber!”     
                                                 

 

'n Blondine en haar man lê in die bed en luister na die buurman se 

hond wat aanhoudend blaf in die agtererf. Die blondine spring 

naderhand uit die bed  en sê: “Ek het genoeg hiervan gehad,” en 

sy gaan buitentoe. 

Uiteindelik kom sy terug bed toe en haar man sê: “Die hond blaf 

nog steeds - wat het jy probeer doen?”  

Die blondine sê: “Ek het die hond in ONS erf gesit, nou kry hulle 

van hul EIE medisyne!”  
                                  


