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Uit ons leraar se pen...        
 

Getuienis van ‘n boemelaar 

Om te leef met dankbaarheid 

 

Ek lees hierdie getuienis raak en deel dit graag met julle. Ek glo 

elkeen van ons kan iets hieruit leer. 

Peter (skuilnaam) vertel sy storie: 

 Ek is 58. My lewe het ’n skewe draai geloop. Alles my 

eie skuld. Om weer onder te begin is 

nie maklik nie. ’n Ou moet maar baie 

hare op jou kop hê om dit reg te kry. 

Maar met God in jou kan jy dit doen. 

 My swak besluite het my twee en ’n 

half jaar op straat laat beland. 

Letterlik. Ek het saam met die 

“boemies” gelewe. Dit wat ek daar 

gesien het, is hartverskeurend. 

 Gelukkig het ek nie in “daardie groef” geval van drink en 

alles vergeet nie. Ons gewone mense raak kwaad as 

hulle bedel net om ’n “kannetjie” te kan koop, maar ’n 

dag raak lank as daar geen vooruitsig vir die dag is nie. 

 Net toe ek in die straat moes begin bly het dit een nag 

gereën soos met die vloed. Ek het nie 

komberse gehad nie. Ek was deurnat. 

Niemand wou help nie, nie die kerk nie en 

selfs nie eers die mense in my selgroep 

nie. Hulle het nie eers aangebied om my 

te help nie. 

Op die oomblik het die kerk my ’n 



kamer gegee om in te bly. Ek bly al ses maande in die 

plek en is tans besig om my lewe met God reg te maak. 

Dis nie maklik nie. 

 Een ding van hierdie journey is dat ek 

geleer het om dankbaar te wees vir my 

bed, komberse, ’n kussing en ’n dak oor 

my kop. Ons gewone mense beskou dit 

as ’n “moet” en deel van die 

lewenspakket. Dankbaarheid is ’n woord wat ons nie reg 

verstaan nie. 

En hoe reg is Peter nie. “Dankbaarheid is ’n woord wat ’n mens 

nie reg verstaan nie.” Ons lewe ’n lewe waar ons baie dinge as 

vanselfsprekend aanvaar. Dit moet net so wees. 

 

Peter het alles verloor en op die straat gesit 

sonder ’n kombers of ’n reënjas. Hy verstaan 

van niks hê nie. Daarom verstaan hy ook van 

dankbaarheid vir die kleinste dingetjie. Iets so 

klein soos ‘n kombers is genoeg om sy hart 

van dankbaarheid te laat oorloop.  

 

Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Vir die genade van 

God wat ons uitgekies het om Sy kinders te wees. Om te gaan 

slaap met ’n kombers en ’n kussing en ’n dak oor ons kop. ’n 

Maag wat vol is. Om in die oggend wakker te word en ’n hart 

wat klop... Vir familie en vriende. 

 

Dankbaarheid moet ons hele lewe se vertrekpunt wees. Mense 

wat deur dankbaarheid gedryf word, lewe anders. Hulle is 

positief en wil vir ander ook die lewe gun. Hulle soek plekkies 

om van hulle dankbaarheid uit te deel en ’n verskil te maak. 

 



Dit is my gebed dat julle in hierdie tyd 

wat kom sal gaan leef met 

dankbaarheid en sal onthou om vir die 

Here te sê dankie vir al die voorregte 

in die lewe. Kom ons gaan hierdie tyd 

binne met dankbare harte en gaan leef in liefde en vol van die 

Here sodat die wêreld sal sien wie God werklik is en waartoe 

Hy in staat is. 

 

Groete in Christus 

Ds. Willie Korb  

 

 

 

 

 

 

 

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      



  GEMEENTENUUS   
 
VERJAARDAE IN DESEMBER:  Baie geluk aan die volgende lidmate 
met hul verjaardae:   
4 Januarie: Jaco van Wyk 
10 Januarie: Kosie Etsebeth 
13 Januarie: Ferdi Cochrane 
17 Januarie: Elizka du Toit, Dirk Jansen van   
                      Rensburg, Baby Smith 
21 Januarie: Danie Botma 
27 Januarie: Anneline van Reenen 
28 Januarie: Kotie Blignaut, Linda du Toit, Karien Steynberg 
31 Januarie: Charmiane van Reenen 
 
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. 
 
 
Dit is met leedwese dat ons die afsterwe bekend maak van         
suster Sarie Dreyer en broer Gawie van der Merwe.  Ons dink    
 in ons gebede aan die families.                                                          
 
 
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 
 

 

NUWEJAARSVOORNEME 
 
Ek lees vanoggend ’n stukkie van Carel Anthonissen waarin hy skryf 
oor die verbruikerskultuur en hoe dit ons vervlak, omdat dit inspeel 
op ons ewige strewe na vermaak. Hy haal Neil Postman aan, wat 
skryf oor die Amerikaanse kultuur, maar dit is op ons ook van 
toepassing: “Modern education, journalism, religion, and almost all 
public discourse have largely taken the form of entertainment. 
Americans are indeed entertaining themselves to death.”  
 
Die aanlyn-artikel Selfies, Narcissism and Social Media skryf in 2016 
hieroor: "74 percent of all images shared on Snapchat are selfies. 

1,000 selfies are posted to Instagram every 10 
seconds. There are 93 million selfies each day, 
which would represent 2,583,333 rolls of film. 
19 out of 20 teens have taken selfies." Ons 
sug nie net na kits-vermaak nie, ons is ook 

narsisties van nature. In beide gaan dit om die self. Ek en myself en 
wat ek wil, dít is koning. 
 
Iets anders wat ek gelees het, het my ook weer laat dink oor die 
lewe. Carl Sagan het gesê: “What an astonishing thing a book is. It’s a 
flat object made from a tree with flexible parts on which are 
imprinted lots of funny dark squiggles. 
But one glance at it and you’re inside the 
mind of another person, maybe 
somebody dead for thousands of years. 
Across the millennia, an author is 
speaking clearly and silently inside your head, directly to you. Writing 

http://bybelkoerant.co.za/?newsletters_link=04658e23563d2d268f296fd1f01ff048&history_id=179&subscriber_id=3178


is perhaps the greatest of human inventions, binding together people 
who never knew each other, citizens of distant epochs. Books break 
the shackles of time. A book is proof that humans are capable of 
working magic.” Daar is soveel méér te doen as dit waarmee ek besig 
is, beginnende by God se Boek! 
 
Hierdie jaar wil ek kies teen myself; wil ek kies om te leef met 
verwondering. Dit vra dat ek sal wegkyk van myself, my fokus 
wegskuif van wat ék wil en van hou, sodat ek die lewe kan waardeer 
as ’n gawe, sodat ek die Gewer van die lewe kan dien en my oor Hom 
verwonder en in Hom kan verbly, en sodat ek die mense om my kan 
raak sien en waardeer en koester. 
                                                            - aangepas uit Jaco se Bybelkoerant 
 

 
Gebed vir die nuwe jaar 

Here ons God 
Hier aan die begin van die nuwe jaar wil ons geborgenheid en troos 

by U kom soek. 
Daar is so baie dinge wat ons nie weet nie, 

so baie dinge wat vir ons nuut sal wees in die nuwe jaar, 
dinge wat op ons wag. 

Dankie dat Ú weet wat dit is, Here. 
Dankie dat U voor ons uitgaan, en agter ons aankom. 

Dankie dat u liefde en trou ons omring, 
dat U ons bewaar, dat ons skuiling by U kan vind, 

troos daarin kan vind dat U die Almagtige is, 
dat U van ewigheid tot ewigheid God is. 

Dankie dat U vanjaar opnuut weer u ewige arms oopmaak 
om ons te versorg. 

Dankie dat ons rus kan vind by u altare, Here van die Leërskare. 
Wil U ons dan in hierdie jaar toevou in u liefde, 

ons geloof versterk deur u Gees en 
ons hoop gee deur u Woord. 

Amen. 



 
 

VOORSPOEDIGE NUWE JAAR AAN ELKE 
GEMEENTELID. 

MAG JESUS DIE GROND ONDER JOU VOETE 
WEES, 

JOU HOOP VIR ELKE DAG. 
 

 
 
 
 

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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Resep no. 9 
Annemarie se gebakte tunagereg 

 
Bestanddele: 
1 groot pak kaas en uie skyfies, fyngedruk 
2 eiers 
2 blikkies tuna in olie, waarvan die een gedreineer is 
1 blikkie suikermielies (sweet corn) 
2 eetlepels blatjang 
2 eetlepels mayonnaise 
2 eetlepels tamatiesous 
Gerasperde kaas om oor te strooi 
 
Metode: 
Meng alles saam en gooi in ‘n 
oondvaste bak. 
Gooi gerasperde kaas oor. 
Bak 30 minute by 180 C. 
 

 
 

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. 

 
 



Die pad wat die HERE met elkeen van ons loop is 
anders van persoon tot persoon. Niemand se pad is 
ooit dieselfde nie. 

Vandag gaan ek kyk na die verhaal van die hoofman oor honderd van 
Kapernaum soos in Matteus 8:5-10 opgeteken. 

Net vir die agtergrond, ‘n hoofman oor honderd word ook ‘n 
Centurion in Engels genoem. Hy was gelykstaande in rang 
aan ‘n Sersant-majoor in die weermag of dan ‘n 
Adjudant-offisier in die lugmag. Hulle het met so ‘n kort 
dik stokkie van so om en by 30 sentimeter onder hulle 
arms rondgeloop en die soldate wat nie wou luister nie 
met die stokkie geslaan. Dis ook waar die dra van hierdie stokkie 
onder ons verdedigings magte sy oorsprong het, alhoewel die 
gebruik nie meer vandag gevolg word nie. Hulle was daarom mense 
wat baie gesag in die Italiaanse weermag gehad het, want hulle was 
die mense wat moes toesien dat dissipline gehandhaaf word, soms 
op ‘n brutale manier. 

Ek het self in ‘n semi-militêre organisasie 
gewerk en die eerste ding wat hulle jou leer is 
om bevele te gehoorsaam. As die sersant sê 
spring, dan spring jy. Jy vra nie eers hoe hoog 

nie; jy begin sommer so hoog spring as wat jy kan uit die staanspoor 
uit! Dis hoe militêre dissipline werk! 

As dit kom by geloof moet mens ook baie keer 
net jou oë toeknyp en net doen. Jou uitkyk 
moet wees dat as die HERE jou hierin gekry het, 
dan kan Hy jou weer hieruit kry ook! Dis dan 
wanneer ons leer om ons klein handjie in die 
Vader se groot hand te sit en onvoorwaardelik 
te glo en te vertrou! 



Waarom doen die HERE dit? Die HERE het oneindig baie geskenke 
wat Hy met ons wil deel, maar jy kan nie iets met iemand deel wat 
nie volwasse genoeg is om dit te verstaan nie. Het julle al gesien wat 
gebeur met iemand wat baie geld wen? Hy bevredig eers al sy aardse 

begeertes en hy mors die geld uit om nuttelose 
dinge. Baie gou is hy weer net so arm soos wat 
hy was! Baie min van hierdie mense sal ooit 
daaraan dink om van hierdie geld te belê sodat 
hy of sy ‘n goeie leefstyl kan handhaaf. 

Dis wat gaan gebeur as die HERE sy geskenke net uitdeel sonder om 
ons te toets of ons gereed is daarvoor. Voor Hy vir jou meer geld gee 
as wat jy weet wat om mee te maak, gaan Hy eers wil seker maak dat 
daardie geld nie tussen jou en Hom gaan staan nie. Verstaan julle? 
Hy wil hê dat jy die geskenk moet verstaan en dit oordeelkundig 
moet gebruik. 

Wees dus bly as jy getoets word! Want die HERE sal NOOIT toelaat 
dat jy bo jou kragte getoets word nie, selfs al lyk dit partykeer vir ons 
of dit die geval is. 

Sit dus jou hand in die groot hand van ons Vader en weet dat niks 
met jou sal gebeur sonder die uitdruklike wil van God nie!                             
– aangepas uit Suider Kruis 



WOORDSOEK 1 KOR 13 
 

 
 

 

AFGUNSTIG 
BEDEK ALLES 
EIEBELANG 
ENGELE 
GALMENDE 
GEDULDIG 
GEHEIMENISSE 
GELOOF 
GLO ALLES 
HOOP ALLES 

KENNIS 
KLINKENDE 
LIEFDE 
LIGGERAAK 
MENSE 
SIMBAAL 
VERDRA ALLES 
VERWAAND 
VRIENDELIK 



 
 

 

TUINWENKE VIR JANUARIE 
 

Daar is nog kans om vinniggroeiende jaarplante te saai, soos 
afrikaners, angeliere, bokbaaivygies, floksies, gousblomme, 
heuningblomme en jakopregops. 
 
Begin saai vir die winter en lente.  
Blomme: saai ridderspoor, asblomme, gesiggies, sleutelblomme, 
viooltjies, Yslandse papawers en primulas in saadhouers, sodat hulle 
sterk saailinge kan vorm om uit te plant.  
 

Trek die ou blomstele van inkalelies met ‘n 
ferm pluk uit.  As die plante opgehou blom 
het, kan jy van die wortels en nuwe 
uitloopsels oorplant in ander dele van die 
tuin vir meer vreugde van hierdie maklik om 
te groei plante. 

 
Snoei die rose liggies om ou blomme en swak hout te verwyder.  Dit 
sal ‘n laatsomer blomtyd bevorder. Spuit gereeld vir swartvlek en 
meeldou, veral na reenerige weer.  
 
Beheer miere wat luise en skaalinsekte na jou plante aandra. 
 
Maak steggies van asaleas, fuchsias, 
gardenias, hibiskus, impatiens en 
japonikas. 
 
Groente: Saai boontjies, beet, tamaties, suikermielies, rape, radyse 
en spinasie.   

 



NUUS UIT JAPAN 

MASKER DRA IN JAPAN 

Om jou mond met ’n heilige bedekking te bedek om te verhoed dat ’n 
mens se "onrein" asem godsdienstige rituele en feeste besoedel, 
strek vanaf die Edo-tydperk (1603 – 1868). 

Tydens die Spaanse griep het 
ongeveer 450,000 Japanners teen 
1920 daaraan gesterf. Opvoedkundige 
plakkate van daardie tyd het 
slagspreuke soos, “Roekeloos is die 
mense wat nie maskers dra nie!” 
bevat. 

Japanners beskou die gewoonte om 
maskers te dra al lankal as ’n teken 
van goeie maniere en higiëne. 
Gedurende 2020 het die Japannese 
regering nie een wet aangekondig wat 
vereis dat mense maskers moet dra 
nie. Daar kan egter gesien word dat meer as 95% van die Japannese 
vandag ’n masker in die openbaar dra. 

Die hoofrede hiervoor blyk te spruit uit die bereidwilligheid van mense 
om in te pas. Dit is grotendeels te danke aan ’n diepgewortelde 
bewustheid dat respek en samewerking met volksgenote ’n 
belangrike deel is van die handhawing van ’n harmonieuse 
samelewing, in hierdie digbevolkte eilandland van 126 miljoen 
mense. ’n Ander aspek is dat wanneer die oorgrote meerderheid 

maskers dra, die enkeles wat dit nie wil 
doen nie, groepsdruk voel om in te pas, uit 
vrees dat hulle as anders of as nie-
samewerkend gesien kan word. Ons sien 
dus hoe mense fietsry of alleen in parke 
sit – ALMAL met maskers op! 

Hierdie neiging om in te pas, is baie duidelik te siene in kafees of 
restaurante. Wanneer ŉ mens ingaan, sien ŉ mens net omtrent 5% 



van die besoekers met maskers op. Dit blyk dat daar ’n ongeskrewe 
reël is wat dié plekke as ’n “veilige gebied” beskou waar jy maar 
sonder ’n masker kan wees. Baie mense sit ure sonder maskers op 
in kafees terwyl hulle met mekaar praat of na hul elektroniese 
toestelle kyk. Daar word natuurlik verwag dat die werkers van hierdie 
ondernemings te alle tye maskers sal dra. 

Dit het al met my gebeur dat ek my masker by die huis vergeet het 
toe ek inkopies gaan doen. Niemand het my snaaks aangekyk of iets 
onvriendeliks gesê nie. Die vriendelike en genadige houding van die 
see van gemaskerde gesigte wat my begroet het, was genoeg 
motivering om my te laat onthou om my masker die volgende keer 
saam te neem.                                                           Bron: Internet 

Dit is merkwaardig om te sien hoe baie Japanners maskers dra 
sonder dat ’n enkele wet daaroor aangekondig is. Dit is ook 
interessant dat maskers in antieke Japan gebruik was om te verhoed 
dat 'n ‘onrein’ asem godsdiensrituele besoedel. 

Die Bybel praat van ’n ander onreinheid wat die mens besoedel. Wat 
uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Want van binne, uit 
die hart van die mense, kom slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, 
moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, 

lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie 
booshede kom van binne uit en maak die mens 
onrein (Markus 7:20-23). 

Die diepgaande genade van die Here was die 
rede waarom Hy Jesus die wêreld ingestuur het 
om ons harte van hierdie euwels te reinig. In Hom 

het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade 
na die rykdom van sy genade (Efesiërs 1:7). 

Laat ons harte gerig wees op die Here gedurende hierdie tyd en laat 
ons Hom dank vir die diepte en breedte van sy onmeetbare liefde. Dit 
is danksy hierdie ongelooflike liefde dat ons gereinig is en vervulde 
lewens kan leef wat die ware betekenis van Kersfees weergee. 

Ons vertrou dat u ’n baie wonderlike Nuwejaar sal beleef. 

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



  Lag ‘n bietjie...   
 

André bevind hom aan die Weskus en kom 'n houtverkoper teë 

wat wingerdhout verkoop vir vleisbraai.  

André: 'Maar hoe kan jy wingerdhout verkoop vir vleisbraai? Die 

hout is behandel! Dis giftig en sal die mense siek maak as hulle 

daarmee braai.'  

Verkoper: 'Maar Meneer, niemand het sover nog gekla nie.' 

André: 'Maar mense kan selfs doodgaan...?'  

Verkoper:'Meneer, as iemand ontevrede was oor MY hout, dan het 

hulle STIL heengegaan...'  

 
‘n Man stap ‘n bank binne en wil ‘n kluis huur. Die bankamptenaar 

vul die vorms in en vra: Moet u eggenote ook in die kluis kom?' 

Waarop die man antwoord: 'Nee, net hierdie bondeltjie papiere 

moet daar inkom.' 

 
‘n Vrou het ‘n afspraak gemaak met ‘n chirurg en vra of hy ‘n 

operasie op haar kan uitvoer. Watter tipe operasie benodig u?' 

vra hy. 'Ag, u kan maar kies,' antwoord die vrou. 'Dit werk so, 

elke Woensdag speel ek brug saam met my vriendinne, maar ek 

kan nooit deelneem aan die gesprek nie, want ek was nog nooit 

geopereer nie.'  

 

 

'n Ou dame sit langs my in die vliegtuig en word toenemend 

senuweeagtig oor 'n donderstorm waardeur ons vlieg. Sy kyk 

bekommerd na my en sê:'Dominee, jy is tog 'n godsman. Kan jy nie 

iets aan hierdie probleem doen nie?'   

'Mevrou,' antwoord ek, 'Ek is in verkope, nie bestuur nie.' 

 
                                  


