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Uit ons leraar se pen...
Ons Herder ken ons!
Johannes 10:14-16.
14“Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en
my skape ken My, 15 net soos die Vader My
ken en Ek die Vader ken; en Ek lê my lewe af
vir die skape. 16 Ek het nog ander skape, wat
nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook
lei. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een
herder. “Ek ken my skape, en my skape ken My” (v 14).
Vir dié wat dit nog nie weet nie, bevestig Jesus hier sy verhouding
met sy volgelinge. En Hy doen dit in ’n taal wat hulle almal verstaan,
onder meer omdat hulle almal Psalm 23 ken.
Net om seker te maak hulle weet waar hulle met Hom staan,
vergelyk Hy die goeie herder se siening van sy skape met dié van ’n
huurling. Daar is geen vergelyking nie, sê Hy. ’n Huurling voel niks vir
die skape nie. Hy vat die pad as daar moeilikheid
kom en los hulle net so. Dan vaar die wolwe
onder die weerlose troppie in, verskeur en
verwoes en verjaag.
Met Hom is dit nie so nie. Hy ken sy skape, Hy het hulle trouens so
lief dat Hy vir hulle in tree. Dat Hy selfs sy lewe vir hulle sal gee.
Hulle ken Hom, sê Hy. Hulle weet wat hulle aan Hom het. Hulle weet
hulle is Syne.

Dit is die grondslag van die verhouding tussen
die goeie herder en sy dikwels minder goeie
skape. Ja, hulle dwaal soms weg, hulle verset
hulle teen die herder, hulle kruip graag onder
die draad deur – maar hulle weet altyd wie is
die baas. Hulle ken die stem wat roep, wat soek. Hulle skaam hulle
omdat hulle Hom bekommerd gelaat het en omdat Hy soveel moeite
moes doen om hulle te kom opspoor en uit te haal. Maar hulle laat
hulle optel en terugdra na die groen
weiveld en die water waar daar vrede is.
Daar waar hul goeie herder die laaste
woord het. Die goeie woord. Amen
Gebed
Ons ken u stem, Here, Herder. En ons
dank U dat U ons pleitende, roepende stem ook ken. Dankie dat U
ons nooit alleen los nie, maar altyd versorg, Amen.

Ds. Willie Korb

Wat moet ek vir julle doen? Markus 10:36
Is dit nie wonderlik nie? Die Seun van God vra: “Wat moet Ek
vir julle doen?”
Stel jou voor Hy sit voor jou, leun vooroor, kyk jou stip in die
oë, net om te hoor wat jy graag wil hê Hy vir jou moet doen.
Hy wil graag weet, want Hy het jou lief. Hy wil graag weet wat
jou kwel. Hy wil graag weet van jou hoop en drome.
Hy gee om. Praat met Hom.
Gee al julle bekommernisse aan God oor, want Hy gee vir julle
om. 1 Petrus 5:7

 GEMEENTENUUS 
VERJAARDAE IN MEI:
3 Mei: Jannie Lombard
4 Mei: Christine van Wyk, Mirco Viviers
5 Mei: Boet Grobler
10 Mei: Linda van der Westhuizen
12 Mei: Elsa Kritzinger
17 Mei: Rentia Kruger
19 Mei: Rina Hattingh
22 Mei: Annette Gobey, Wimpie van Reenen
25 Mei: Elsabe Bester, Annalien van Biljon
26 Mei: Corlia Botma
27 Mei: Juan-Pierre Brummer
28 Mei: Ina Leemans
29 Mei: Martie Etsebeth
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.

WYKE:
Ons gemeente is heringedeel in 7 wyke, elk met ‘n
ouderling en diaken. Hulle gaan u in die volgende twee
maande kontak en besoek om kennis te maak en om u
inligting op te dateer. Daar is ook vorms wat u moet
onderteken om toestemming te gee dat ons u inligting mag
bewaar, sodat ons aan die nuwe Wet op Persoonlike
Inligting (POPI) kan voldoen. Ons vra asseblief u geduld en
samewerking hiermee.

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,
Awie Smith.
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 – Charmiane van Reenen 083 325 9859


JESUS HET OPGESTAAN
Van die begin af was daar mense wat die werklikheid van Jesus se
opstanding bevraagteken het, en geen moeite ontsien om vir almal
te laat verstaan dat dit nonsens is nie. Ons lees selfs in die Bybel
daarvan (Matt. 28:11-15). Deur die eeue en tot vandag toe probeer
mense steeds die waarheid van die opstanding as ’n leuen en ’n
versinsel afmaak; iets wat net mense wat nie vir hulleself kan dink
nie, kan glo. Die wetenskap is tog onteenseglik in die feit dat ’n dooie
nie weer lewend kan word nie.

In die lig van hierdie teenkanting is die manier waarop die verhaal
van Jesus se opstanding vertel word, nogal insiggewend. Niemand
het gesien hoe Jesus uit die dood opstaan nie; hulle het net gesien
die graf is leeg. Die eerste getuies dat
Jesus leef, kom boonop van vroue, wat
destyds nie as betroubare getuies geag is
nie (hulle kon byvoorbeeld nie as getuies
in ’n hof optree nie). Die mense wat die
opgestane Jesus sien, is buitendien ook nie heeltemal seker dat hulle
reg gesien het nie. Eers met die tweede kyk; eers met die vinger in
die wonde, eers met die saam eet aan die stukkie vis wat Hy vir hulle
gebraai het, daag die sekerheid. Iemand skryf dat die eerste berigte
oor Jesus se opstanding eerder ’n fluistering was as ’n jubelende
hoera.
Maar presies dié verhale is van die beste bewyse dat Jesus regtig
opgestaan het; dat die leë graf nie ’n
uitgedinkte storie is nie. Want as jy wil
hê mense moet jou glo, vertel jy nie jou
storie só nie. Dan sit jy ’n paar gewigtige
ooggetuies in en maak die bewyse
onomstootlik. Dis nou as jy die storie
gefabriseer het. Maar as dit die waarheid is, vertel jy dit soos dit
regtig gebeur het, vergesog soos dit ook al mag klink.
Dis hoe die Evangeliste die ongelooflike verhaal vir ons vertel: sober,
onaangedik, soos dit gebeur het, met al die misterie daaromheen.
Want Jesus het nie net in die
verkondiging van die kerk of in die
verbeelding van sy fanatieke volgelinge
opgestaan nie. Hy het régtig die dood
oorwin. Jesus leef! Dít is die
Paasevangelie.

Finansiële opsomming vir Maart 2020
tot Februarie 2021

1. Ons totale inkomste het sedert 2019 met 18% gedaal, 10% in
dankoffers en 60% in eredienste.
2. Die belasbare handelsinkomste daling sedert 2019 was16%, agv
wanbetaling van die kleuterskool gedurende Covid19 inperking.
3. Die meeste van die uitgawes was onder begroting agv die inperking
tydens die Covid19 periode.
4. Ons moes noodwendig R80 000 oorplaas van die geldmarkrekening na
die tjekrekening gedurende die jaar om ons verpligtinge na te kom.

NUUS UIT JAPAN

DRABARE ROBOTTE
Die Atoun maatskappy toets ŉ nuwe soort robot wat mens kan “dra”
soos wat jy klere dra. Soos mense verouder, ontwikkel hulle verskeie
probleme wat verhoed dat hulle maklik kan loop. Hierdie robot help
bejaardes om weer met gemak te kan loop ten spyte van hul kwale.
ŉ Harnas, van sowat 3.5 kg, word om die persoon
se middel gegord met bande wat voor en agter by
die bo-bene tot by die knieë strek. Die harnas
word dan aan die 2 Velcro-bande om elke knie
geheg. Op presies die regte tyd trek die harnas
dan die bande op. Daarmee lig die harnas die
knieë en maak dit makliker om te loop.
Bejaarde stappers was gevra om
die toestel uit te toets deur
ŉ 6km bergroete te stap en 400
trappe te klim. Hulle het dit met
gemak voltooi aangesien die
drabare toestel ongeveer ’n
derde van die werk gedoen het
wanneer die bene gelig word.
Dit is wonderlik dat mense wat sukkel om te loop, met hierdie toestel
gemaklik kan beweeg.
Die Bybel praat ook van ŉ Helper wat God vir ons gestuur het om ons
in ons Christelike lewe by te staan. Jesus het vir sy dissipels
gesê, “Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my
Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles
wat Ek vir julle gesê het” (Johannes 14:26).

Die Heilige Gees is ons leermeester en bemoediger wat vir ons intree
in tye van nood. “En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp,
want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree
vir ons in met onuitspreeklike sugtinge” (Romeine 8:26).
Dit is die Heilige Gees in ons, wat ons help om God se naam te
vereer.
Laat ons elke dag gevul wees met dankbaarheid en bemoedig word
om Sy naam te verheerlik in alles wat ons doen.
Dawid Verwey JAPANSENDING E-pos: jm@japanmission.org

Webwerf: japanmission.org



Resep no. 13
Maklike klapperkoekies
Bestanddele:
1 pakkie klapper (200g)
1 eier
1 blikkie kondensmelk
140g (250ml) koekmeel
Knypie sout
Metode:
Voorverhit die oond tot 180°C.
Meng die klapper en eier.
Voeg die kondensmelk, koekmeel en sout by en meng goed.
Skep teelepelsvol van die mengsel ‘n entjie uitmekaar op ‘n
gesmeerde bakplaat en druk dit platter met ‘n vurk.
Bak 10-12 minute tot die puntjies goudbruin verkleur.
Lewer sowat 3 dosyn koekies.


 Lag ‘n bietjie... 
Sjef teenoor werker wat laat gekom het: “Jy is nou al vir die
vierde keer laat hierdie week! Wat lei jy daaruit af?”
Werker: Dis Donderdag!

“Jansen, hoekom kom jy nou eers by die kantoor aan?”
“Omdat u gister gesê het dat ek die koerant by die huis moet
lees.”

Werkers is besig in ‘n tuin. Een breek sy besem se steel.
Hy bel sy baas: “Baas, my besemsteel het gebreek, wat moet ek
doen?”
Baas: “Ek kom nou, leun intussen maar op die hek.”

Die mees vaardige werkers is almal in die kriminele gebied doenig:
Nou die dag steel 'n sakkeroller sowaar my vrou se beursie reg uit
haar handsak uit! Ongelooflik! Absoluut ongelooflik! As sy self
haar beursie daarin soek, neem dit 10 minute!

Piet en Koos is saam in die lugmag en leer valskermspring. Koos
spring uit die vliegtuig en trek aan sy valskerm. Die valskerm gaan
oop.
Daarna spring Piet uit die vliegtuig en trek aan sy valskerm. Niks
gebeur nie. Hy trek weer, steeds gebeur daar niks. Piet val met
‘n groot spoed aarde toe. Hy roep: “Koos, my valskerm gaan nie
oop nie!”
“Dit maak nie saak nie,” roep Koos, “dis maar net ‘n oefening
vandag.”

Juffrou vertel die voorskoolse klassie van Jesus in die graf. Sy
vertel van Maria wat die volgende dag by die graf kom.
"Wie was Maria"? Jannie antwoord, "Maria werk in ons huis."



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



