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Uit ons leraar se pen...        
 
My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos 
Myne nie, sê die Here (Jes 55: 8). 
 
Ek deel graag met julle iets wat besonders vir my was toe ek dit die 
eerste keer gelees het. Hierdie gedeelte hou soveel waarheid in. God 
se wil en gedagtes en Sy optredes is nie altyd in ooreenstemming 
met ons eie nie. Ek kan nie onthou wie hierdie gedeelte geskryf het 
nie, maar deel dit graag met julle.  
 
My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos 
Myne nie, sê die Here (Jes 55: 8). 
Net vroeër (Mark 1: 15) het Jesus begin preek en gesê dat mense 
hulle moet bekeer en die evangelie moet glo, want die koninkryk van 
God het aangebreek. Jesus preek nie net oor die koninkryk nie.  
Hy demonstreer dit met gelykenisse en wonderwerke. Soos hier, met 
die genesing van Petrus se skoonmoeder. Na hierdie wonder wil dit 
voorkom of Jesus Hom eenkant hou terwyl almal na Hom soek. Almal 
smag na Hom, maar Hy is nie daar nie – Jesus het gaan bid. 
 
Jesus se optrede leer hier vir ons iets van deelname aan sy koninkryk. 
In Jesus se bediening het die dissipels ’n valse tipe gerustheid gehad 
dat hulle besig is om goed te doen: Hulle staar hulself so blind teen 
die massa mense wat uitkom om Jesus te ontmoet en deur Hom 
aangeraak te word, dat hulle die essensie van die koninkryk wat Hy 
verkondig, verloor. Want hul gedagtes was nie Jesus se gedagtes nie. 
Jesus se bediening het wyer gestrek as daardie aanvanklike prediking 
in die sinagoge. Dit was in die manier waarop Hy met ander 
omgegaan het dat God se hartklop gehoor kon word. 
Die dissipels se opwinding is te verstane, maar Jesus is nie daar om in 
die “vreugde” te deel nie. Vreemd. Soos hierdie dissipels, verstaan 



ons ook nie waarom God soms afwesig voel juis wanneer ons Hom 
soek nie. Almal soek U, maar niemand vind U nie… 
 

Nes Jesus, moet ons stilwordplekke 
gaan soek en skep as dit nie bestaan 
nie. Want dit is in die stilwees saam 
met God dat ons ons gedagtes oor Hom 
ontdek. Dikwels verstaan ons Jesus 

verkeerd omdat ons nie sy koninkryk verstaan nie. Ons moet ook stil 
word en Jesus ontmoet in die stille verkondiging waar ons met ons 
gedagtes oor God alleen is, sodat ons sy gedagtes kan leer ken. Dan 
sal ons koninkrykgerig leef en nie net teen die massas by die deure 
vaskyk nie! (skrywer onbekend). 
 
Familie soms moet ons stil word en om ons kyk, ons mis baie keer die 
essensie van God se koninkryk wanneer ons vaskyk teen die “eie-ek”.  
Vir God se Goddelike plan om te geskied moet ons oorgee en God 
toelaat om te lei. Hy weet beter as enigeen van ons, Hy is groter as 
wat ons dink en Hy wil graag hê dat ons in volkome afhanklikheid van 
Hom lewe, daarom moet ons smag na God, verlang na Sy 
teenwoordigheid en nabyheid by ons.   
 
Groete  

Ds. Willie Korb  

 

 

 

 

 

 

 



LYDENSTYD – WAT BETEKEN DIT? 

Lydenstyd is ‘n seisoen van 46 dae waarin die kerk met vreugde, erns 
en pyn die sterwe van Jesus verkondig deur sy lyding in herinnering 
te roep en in voorbereiding op die Paasfees. 

Waar kom Lydenstyd vandaan? 

Die Westerse kerk het in die tweede helfte van 
die vierde eeu in navolging van die Oosterse 
kerk begin om as voorbereiding vir Paasfees ‘n 

vastydperk van 40 dae in te stel. Die getal 40 is op die voetspoor van 
Jesus, Moses en Elia. Die vas het meestal beteken dat slegs een 
maaltyd per dag sonder vleis geëet is. 

Tradisioneel begin die vastydperk op As-Woensdag. Aanvanklik was 
die plaas van die as op die kop van ‘n ernstige 
sondaar, ‘n soort tughandeling en boete-
oplegging van die kerk. Later het die as ‘n meer 
seremoniële funksie gekry waarin die as, 
gewoonlik van die vorige jaar se palmtakke, op 
die voorkop van die lidmate in die vorm van ‘n kruis gesmeer word. 

Wanneer vier ons Lydenstyd? 
 
Omdat Christene nie op Sondae, die opstandingsdag, gevas het nie, 
begin Lydenstyd op ‘n Woensdag, 46 dae (40 dae en 6 Sondae) voor 
Paasfees. 

Simbole, rituele en gebruike in Lydenstyd 

Die kruis is die sentrale simbool in Lydenstyd. 
Die kruis herinner ons aan die kruisiging van Jesus, ‘n 

teken van sy lyding en sterwe, dus is dit nie toepaslik om die kruis te 



versier nie. 

‘n Doringkroon of spykers as ander simbole 
kan saam met die kruis gebruik word. 

Lydenstyd is ‘n tyd van hertoewyding. Daarom 
staan dissipelskap sentraal. Lydenstyd is dus ‘n tyd van toerusting vir 
dissipelskap. 

Die gebruik van die vas van voedsel in hierdie tyd 
staan in die teken van hertoewyding. Hierdie 
gebruik kan met ‘n bietjie verbeelding in ons 
huise met vrug gebruik word. As teken van ons 
bereidheid om op te offer vir die evangelie, kan 
daar bv. besluit word om in hierdie tyd te vas van 
‘n gewoonte, van die lees van tydskrifte, die kyk van TV ens. Daar kan 
ook besluit word om van sekere voedselsoorte te vas. 

Lydenstyd is ’n tyd van bepeinsing en stilte. Afsondering is daarom 
baie nodig. Hoewel daar in hierdie tyd baie nagedink word oor God 
se oordeel oor die sonde is dit ook ‘n tyd om ons te verwonder oor 
die kruisiging as dié liefdesdaad van alle tye. 

Lydenstyd is ‘ n gereedmaak om vernuwing in ons lewens te ontvang. 
Die pynlikheid van die erkenning van ons eie sonde is hiervoor 
noodsaaklik. Verootmoediging, skuldbelydenis en boetedoening is 
in hierdie tyd prominent, maar dit staan alles in die teken van die 
nuwe lewe wat ons simbolies ontvang op Paassondag. Die ‘as’ van 
As-Woensdag is ‘n simbool hiervan. 

Van die wonderlikste kerkmusiek is Lydensmusiek. Hierdie musiek is 
‘n gawe aan ons om in hierdie tyd die lyding van die Here Jesus 
Christus te beleef. 

 



Kleure in Lydenstyd 

1. Op As-Woensdag is die kleur grys. Daarna vir die 
res van Lydenstyd word donker aardse kleure 
voorgestel. Pers word dikwels in hierdie tyd 
gebruik maar dit het dalk al té veel van ‘n begrafnis 
betekenis gekry. 

2. Die kleure van die Groot Lydensweek en 
Paasnaweek is belangrik omdat dit die dramatiese 
karakter van hierdie tyd kan onderstreep. Vanaf 
Palmsondag tot die Donderdag voor Goeie Vrydag, 
word ‘n dieprooi gebruik om die bloed van Christus 
te simboliseer. 

3. Op Goeie Vrydag en die daaropvolgende Saterdag, word geen 
kleure of enige versierings gebruik nie.  

Die weerhouding van versierings staan in kontras met 
die baldadigheid van die versierings en kleure wat 
gebruik word op Paassondag en die tyd daarna. 

 

 

 

 

 



  GEMEENTENUUS  
 
VERJAARDAE IN MAART: 
1 Maart: Ida van den Bergh, Schalk van Schalkwyk 
3 Maart: Antoinette Brummer 
4 Maart: Elizma du Toit, Hendrik Marx 
15 Maart: Tobie den Heyer 
17 Maart: Esther Laubsher 
23 Maart: Amanda van der Merwe, Ria van Wyngaarden 
27 Maart: Michaela Hattingh 
28 Maart: Dirk Steenkamp 
31 Maart: Petro Luus 
 
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. 
 
KOEKVERKOPING 14 MAART 
Die Vrouediens gaan ‘n verkoping hou van koek en ander gebak op 
Sondag 14 Maart na die erediens.  ‘n Lys sal by die deur wees waarop 
u kan aandui wat u vir die verkoping gaan skenk. 
 
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 

SELFMOORD VOORKOMING 

Japan het een van die hoogste 
selfmoordsyfers ter wêreld. ŉ Algemene 
manier hier om selfmoord te pleeg, is om 
vanaf ŉ perron voor ŉ aankomende trein 
in te spring. Dit is ŉ gewelddadige 

en ŉ ontwrigtende manier om ŉ einde aan ŉ lewe te maak. Dit 
veroorsaak ook wanorde in die vervoerstelsel. 
Die bestuur van baie stasies het groot finansiële uitgawes 
aangegaan om borskashoogte versperrings op die perronne 
aan te bring om te voorkom dat mense daar selfmoord pleeg. 
Daar is baie moeite gedoen om hierdie proses te bespoedig, 
tog wag 70% van Japan se grootste stasies nog op hierdie 
installasies. 
Intussen het die stasiemeesters ŉ alternatiewe oplossing vir die 
probleem gekry. Hulle het klein 
vierkantige LED-paneeltjies, wat ŉ baie 
mooi diepblou gloed uitstraal, 
aangebring. Die teorie was dat hierdie 
blou lig ŉ kalmerende effek op die 
gemoed van ŉ persoon het. So het alle 



spoorwegstasies in Japan hierdie LED-panele in 2009 begin 
installeer as ŉ voorkomende maatreël teen selfmoordpogings. 
Die panele is strategies aan die einde van die perronne 
geïnstalleer. Dit was die mees afgeleë deel van ŉ perron en 
daarom ook die plek waar die meeste selfmoordpogings 
plaasgevind het. 
 
Hierdie benadering was verbasend effektief. Navorsers 
het ŉ studie gedoen en data van meer as 10 jaar ontleed. Dit 
het getoon dat daar ŉ afname van 84% was in die 
selfmoordsyfer op stasies waar hierdie blou ligte geïnstalleer 
is.   Bron: Die Internet   Dit is wonderlik dat blou LED-ligte daartoe 
bygedra het dat minder mense selfmoord op spoorwegstasies 
gepleeg het. Nogtans is dit hartseer dat daar mense is wat 
besluit dat selfmoord die oplossing vir hulle probleme is. 
 
Die Bybel praat baie oor diegene wat desperaat is en geen 
hoop vir die toekoms het nie. Ons is egter nie alleen in ons 
stryd nie. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here 
hulle en red Hy hulle uit al hulle benoudhede (Psalm 34:18). 
As Christene weet ons dat God ons gebede hoor. Hy luister na 
die gebed van dié wat alles verloor het, Hy sal hulle gebed 
nie verag nie (Psalm 102:17). 
 
God belowe om ons te versterk in ons tyd van nood. Moenie 
bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, 
Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, 
met my eie hand red Ek jou (Jesaja 41:10). 
Laat ons ons na Hom toe gaan in gebed, want ons het die 
versekering dat Hy ons sal ondersteun in ons tyd van nood.    
Dawid Verwey  JAPANSENDING   E-pos: jm@japanmission.org 

 
 
 
 
 



Resep no. 11 
Maria se Ravioli 

 
Bestanddele: 
250 g ravioli of groot skulp noedels 
1 ui, gekap 
80 ml olie 
410 g blik geskilde, gekapte tamaties 
5 ml suiker 
5 ml origanum 
Sout en peper na smaak 
250 g swart sampioene, in dik skywe 
gesny 
20 ml botter 
1 knoffelhuisie, fyngemaak 
2 medium eiervrugte, in blokkies gesny 
250 ml suurroom 
70 ml melk 
250ml gerasperde kaas 
 
Metode: 
Voorverhit oond tot 180 ºC. 
Kook ravioli in soutwater tot sag (15-20minute). 
Gooi in oondvaste bak. 
Braai uie in 20ml van die olie tot sag. 
Voeg tamaties, suiker, origanum, sout en peper by en laat 
stadig kook vir 15 minute. 
Plaas in ‘n laag bo-op die ravioli. 
Braai sampioene saam met knoffel in botter tot sag. Plaas bo-
op tamatielaag. 
Braai eiervrugte in oorblywende olie tot sag en plaas bo-op die 
sampioene. 
Meng suurroom en melk saam met een vinnige skud.  Gooi oor 
die eiervrug. 
Bedek met gerasperde kaas en bak vir 20 minute. 
Genoeg vir 4 tot 6 mense. 



Jes 55:8,9 God se weë is nie ons weë nie 

Hierdie woorde van ons teksvers word dikwels deur mense 
aangehaal wat groot teleurstelling beleef, met wie dit baie sleg gaan. 
Dan sê die mense: Nou ja, ons moet maar berus en tevrede wees. Die 
Here se gedagtes is nie ons gedagtes nie, en sy weë is nie ons weë 
nie. 

Nou is dit natuurlik waar dat ons nie altyd verstaan waarom dinge 
met ons gebeur, of waarom God toelaat dat daar teleurstellings oor 
ons pad kom nie. Maar tog is dit nie wat hierdie teksverse vir ons wil 
sê nie. Die verse wil nie vir ons sê: “Berus maar, die Here weet beter” 

nie. Nee! Hierdie verse wil ons aanspoor en 
bemoedig, wil vir ons sê: “Bly hoop op God, 
want Hy is gelukkig nie soos ons nie. Sy 
gedagtes, sy optrede, is soveel anders as ons 
s’n.” Hierdie teksverse wil ons nuwe hoop gee; 
dit wil ons nie gelate maak en laat berus in ons 
lot nie. 

Om die teks te verstaan, moet ons in gedagte hou dat dit in die 
ballingskapstyd van die Jode in Babel geskryf is. En toe was daar van 
die Jode wat aan God trou gebly het, wat skeef opgekyk het en gevra 
het: “Almal? Hoe kan God vir hulle wat nie getrou was nie, net so ’n 
kans gee om na Hom te kom as vir ons wat al die tyd by Hom gebly 
het? Dis mos onregverdig teenoor ons!” 

Dis in antwoord hierop dat God in vs 8,9 sê: “Moenie só redeneer 
nie. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos 
Myne nie!” Waar ons lankal moed opgegee het, waar ons lankal sou 
ophou help, ophou vergewe, ophou nuwe kanse gee, daar bly die 
aanbod van die Here nóg staan dat ons na Hom kan, en moet, kom. 

En dit is wat God ook in hierdie verse vir ons wil leer: dat niemand se 
nood te groot of te klein is om gehelp te word nie; dat daar nog ’n 
kans is, nog ’n geleentheid om na Hom te kom. Want God is nie soos 



ons nie. Gelukkig is God se gedagtes nie soos ons s’n nie. Gelukkig is 
sy optrede verhewe bo ons optrede – anders het ons nie nou ’n 
Lydenstyd beleef nie. Want dít is tog wat ons herdenk in hierdie 
Lydenstyd: dat Christus na die wêreld gekom het ten spyte van wie 
ons is. 
 
Dít is die wonder, die aangrypende van Golgota: dat God sy 
kosbaarste, sy enigste Seun stuur vir ondankbare, goddelose 
sondaars soos ek en jy, vir mense wat lankal hulle kans op Gods 

genade verbeur het. God vra nie: 
“Het jy My al die jare getrou 
gedien?” nie. Nee. Hy sê net: Kom, 
almal wat dors is, kom na die 
water. Almal wat vermoeid en 
belas is, kom na My, en Ek sal jou 
rus gee. Ook vandag nog kom God 
se uitnodiging na ons almal. Ook na 
jou.  

Nou weet ek natuurlik nie hoekom 
jy dalk vanoggend dors is nie. Dalk is dit jou sondenood wat jou na 
God laat dors, na sy vergifnis. Dalk sit jy gereeld hier in die kerk en 
dink almal jy is ’n kind van die Here, maar diep in jou hart weet jy dat 
jy nog nie aan God behoort nie; dat jou sonde tussen jou en Hom 
staan. Dan sê Hy nou vir jou: Kom! 

Dalk het jy ’n ander behoefte, en voel jy jy kan God darem nie 
daarmee pla nie. Jy het jou verhouding met Hom oor die jare 
afgeskeep, en daarom het jy nie nou die reg om met dié groot nood 
na Hom te gaan nie. Dalk dink jy jy sal eers weer ’n tydjie nader aan 
Hom moet leef, en eers die reg moet verdien om Hom te pla met jou 
nood, voordat Hy sal luister. Vir jou sê die Here óók vanoggend: Kom, 
almal wat dors is ... 

Of dalk voel jy: ek het God al so baie gepla met my behoeftes, ek kan 
dit nie nou wéér doen nie. Hy sal teen dié tyd al moeg wees vir my. 



Ook vir jou nooi God vanoggend. Kom! Want onthou, my gedagtes is 
nie soos joune nie. Ek is nie soos jy nie. 

Julle sal gehoor het dat daar ’n dringendheid in 
God se uitnodiging is. Kom vandag nog! nooi 
Hy. Want – en hieraan wil Hy jou óók vandag 
herinner: God se genadetyd kan verbygaan. Sy 
uitnodiging staan vandag nog, maar daar kan ’n 
tyd kom dat sy genade-aanbod nie meer geld 
nie. Daarom sê vers 6: Vra na die wil van die 
Here terwyl Hy nog te vinde is, roep Hom aan 

terwyl Hy nog naby is. 

Dit is Lydenstyd – dié tyd in die jaar wanneer ons na Golgota toe 
opkyk, en nadink oor die betekenis van 
Jesus se lyding vir ons lewe en geloof. Dit is 
die tyd van die jaar waarin ons 
gekonfronteer word met die vraag: Wat 
maak jy met Jesus? Wat maak jy met sy 
offer op Golgota? En wat maak jy met sy 
aanbod van genade? 

Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie 
geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder 
om te betaal, wyn en melk. Só klink God se uitnodiging, sy genade-
aanbod aan jou. Gryp God se genade-aanbod in Christus Jesus 
vandag nog aan! Net Hy kan jou dors les 

 

   Jesaja 55 
8 Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is   

   nie my weë nie, spreek die HERE. 

9 Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër  

   as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. 

 



  Lag ‘n bietjie...   
 

Na COVID sal ons nageslag met afgryse terugdink aan 'n 

seremonie waar iemand blaas oor 'n koek en dan vir die gaste 

elkeen 'n sny gee om te eet.  

 

 

Vrou: “Ja, my man is dood aan natuurlike oorsake.”  

Speurder: “Ek het bewyse u het hom van die dak af gestoot!” 

Vrou: “Swaartekrag is 'n natuurkrag...”  

 

 

Ek het probeer om my ma se landlyn te laat ontkoppel, maar die 

kliëntediensverteenwoordiger het my meegedeel dat aangesien 

die rekening op my pa se naam was, dit hy sou moes wees om die 

versoek in te dien. Hy is egter al 30 jaar gelede oorlede, en my 

ma het maar voortgegaan om die rekening te betaal. Dit het die 

kliëntediensverteenwoordiger nie die minste afgesit nie. Hy moet 

self die rekening beëindig.  

Toe dink ek aan 'n oplossing: “As ek net ophou om die rekening te 

betaal kan julle die diens beëindig, of hoe?”  “Nou ja,” het sy 

teësinnig gesê, “Maar onthou dit sal sy krediet vernietig.”  

 
                                                 
 

Toneel: Met 'n pasiënt in my spreekkamer. Ek: “Hoe oud is u 

kinders?” 

Pasiënt: “Van my oorlede vrou 44 en 39, en van my tweede vrou, 

15 en 13.” 

Ek: “Dit is nogal ‘n groot ouderdomsverskil!”  

Pasiënt: “Wel, die ouer kinders het my geen kleinkinders gegee 

nie, toe maak ek maar my eie.” 
                                  



 

 

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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