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Uit ons leraar se pen...        
 
Hoop vir altyd, My God beskerm my… 

Familie, die afgelope paar weke sit ek en dink oor die boek 

Psalms en daarom het ek gevoel ek wil bietjie gedagtes met 

julle deel oor een van die Psalms wat ek glo die beskerming 

van God die sterkste uitbeeld vir my. So, ‘n kort Bybelstudie oor 

Psalm 91 vir julle.  

 

Psalm 91 is ‘n loflied oor die veilige bewaring van die gelowige 

wat sy skuiling by God soek. Ons moet kies om by God te skuil 

en Hom in alle omstandighede te vertrou. As mens Psalm 91 

oppervlakkig deurlees, kan dit egter misverstaan word, asof die 

digter sê dat die gelowige nooit aanvalle sal beleef of deur 

moeilikhede getref word nie.  

 

Die feit dat die kind van God sy toevlug by die Here moet soek 

(v. 2 en 9), wys egter reeds op gevaar en bedreiging wat 

aanhoudend op die gelowige afkom. In vers 14 – 15 staan daar 

duidelik dat hy uit gevaar gered sal word en in nood sal 

verkeer. Hy moet dikwels deur God uit nood en aanslae gered 

word.  

 

In vers 1-8 moet die gelowige aktief kies om in die skuilplek van 

die Allerhoogste te SIT! Dit dui op ‘n voortdurende 

ingesteldheid van vertroue en rus by die Here wat die hoogste 

gesag en krag in die heelal besit. Daarom is sy kind by Hom 

veilig! Die Allerhoogste se vlerke is ‘n skild en pantser wat 

veilige bekerming bied. Daarom hoef die gelowige nie te vrees 

nie. Elke aspek van sy lewe is in die hand van die Here en val 



onder die aktiewe beskerming van die Here, wat die getroue 

Verbondsgod is. God wil aktief vertrou word!  

 

In vers 9-13 praat die digter direk met die Here en spreek dit uit 

dat hy die Here sy toevlug gemaak het. Die Here, die 

Verlosser, sal daarom Sy engele stuur om die gelowige te 

bewaak en te beskerm. Al die aanvalle wat nie mag deurkom 

na hom nie, sal afgeweer word. Selfs wanneer daar klippe in 

die weg van die kind van God is, sal die engele hom op die 

hande dra. Dit beteken dus nie dat gelowiges niks sal oorkom 

nie, maar dat onder die bewarende hand van die Here niks met 

hulle sal gebeur wat die Here nie toelaat nie, en dat juis 

HIERDIE WETE hulle oorwinnend sal deurdra in alles wat hulle 

wel moet deurmaak.  

 

Die Psalm sluit dan af met ‘n vertroostende gedagte van 

beskerming. Hierdie veilige beskerming onder die vleuels van 

die Almagtige geld net vir dié wat die Here aankleef en Hom 

liefhet as hulle God! Daar is ‘n liefdesverhouding tussen die 

Allerhoogste en sy kind! Vanuit die intieme geestelike 

verhouding tussen die Here en sy kind, roep hy juis die Here 

aan in tye van nood. Gebed is die uitdrukking van die vaste 

vertroue op God se beskerming.  

 

Uit hierdie gedeelte leer mens dat ons ALTYD op die Here kan 

vertrou en met ons probleme na Hom toe kan gaan want Hy is 

steeds in beheer en sal altyd in beheer wees. Moet daarom nie 

in hierdie tyd moed verloor nie.  

Ons Beskermer is steeds in beheer, en Hy het jou lief. 

 
Groete 

Ds. Willie Korb  

 



  GEMEENTENUUS  
 
VERJAARDAE IN JUNIE EN JULIE: 
6 Junie: Koos Steyn 
9 Junie: Jolene Hattingh 
12 Junie: Annie van Vuuren 
17 Junie: Johan Claassen, Rina Jansen van Rensburg 
18 Junie: Willem Kritzinger, Simon du Toit 
21 Junie: Sally Pienaar 
22 Junie: Nols Steenkamp 
23 Junie: Pieter du Toit 
25 Junie: Emmie Avenant 
28 Junie: Pierre Barkhuizen 
30 Junie: Frans Grobler 
1 Julie: Johan Breytenbach 
2 Julie: Susan Steyn 
7 Julie: Fanie van Deventer 
9 Julie: Louise Venter 
10 Julie: Essie Grobler 
18 Julie: Annabel Korb 
26 Julie: Juanita de Beer 
28 Julie: Dirko Smuts 
29 Julie: Louise Barkhuizen 
30 Julie: Delaan Smuts 
 
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. 
 
VERGADERINGS: 
Ouderlinge: 13 Julie om 18h00 
Vrouediens: 15 Julie om 18h00 
Diakens: 18 Julie na erediens 
Admin. komm.: 19 Julie om 18h00 
Kerkraad: 22 Julie om 18h00 



POPI WETGEWING: 
Daar is 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. 
 
Mense wat buite ons gemeentegrense woon, moet 
asseblief ook die toestemmingsvorms invul.  Stuur asb. ‘n 
epos aan kerkkantoor@ngkerkmoregloed.co.za sodat ons 
die vorms aan u kan stuur.   
Daar sal ook vorms beskikbaar wees op die tafel by die 
kerk se hoofdeur.  U kan dit daar invul en in die 
kollektesakkie gooi. 
 
VOORBIDDING: 
Ons vra u voorbidding vir die volgende persone:  Mari van der Merwe  
, 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.    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, daar is houers 
onder die tafel by die hoofdeur 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 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  – 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 –  kerkkantoor@ngkerkmoregloed.co.za 
Orkes – Ilse van Hemert  082 434 6499/Pieter Avenant  082 371 8430 
Ouderlinge –ds. Willie Korb 084 485 9245 
Saalhuur – kerkkantoor  082 434 6499 
Vrouediens  –  Charmiane van Reenen   083 325 9859    
 

 

 



Iets om oor te dink... 
 

Ek het God om krag gebid sodat ek iets kon bereik; 
Hy het my swak gemaak sodat ek kon leer om nederig te 
gehoorsaam... 
Ek het gesondheid gevra sodat ek groter dinge kon doen; 
ek het siek geword sodat ek beter dinge kon doen... 
Ek het rykdom gevra sodat ek gelukkig kon wees; 
ek het armoede ontvang sodat ek wys kon word... 
Ek het krag gevra sodat ek die lof van mense kon inoes; 
ek het swakheid ontvang sodat ek die behoefte aan God 
kon voel... 
 
Ek het alles gevra sodat ek die lewe kon geniet; 
ek is die lewe gegee sodat ek alle dinge kon geniet... 
Ek het niks gekry wat ek gevra het nie – maar alles waarop 
ek gehoop het. 
Ondanks myself is my onuitgesproke gebede verhoor. 
Ek is van alle mense die geseëndste.  
                                                                            Anoniem 

 

 



Wat is ‘n huis sonder ‘n vader? 
 

Ons lewe in ’n tyd van afwesige vaders. Baie kinders word sonder ’n 
pa groot omdat die ouers geskei is en die kinders by die ma bly. Dit is 
natuurlik verskriklik hartseer. Maar daar is ook kinders wat sonder ’n 
pa grootword omdat die pa nie betrokke is by sy gesin nie. Dis net so 
hartseer, en die redes is natuurlik uiteenlopend. Dalk is die pa iewers 
in ’n kuierplek terwyl sy vrou en kinders onder die indruk is dat hy 
laat werk? Of speel hy heel naweek gholf of vang vis? Of werk hy 
ekstra ure in die waan dat hy so sekuriteit vir sy gesin opbou? Of gee 
hy net gewoon nie om wat in sy huis gebeur nie? 

Wat sal die kinders eendag van hulle pa’s kan 

vertel? 

Ek besef ek oorvereenvoudig nou die saak. Die 
moderne lewe is baie ingewikkeld, en om die 
pot aan die kook te hou, verg soms baie groot 
aanpassings en offers. Ek huil saam met pa’s en 
kinders wat deur omstandighede buite hulle beheer te min van 
mekaar sien. 

Een van die kosbaarste herinneringe wat ek uit my kinderdae van my 
pa onthou, is dat hy daar was vir ons. Hy het na my probleme 
geluister en raad gegee; hy het my geleer om my fiets se band te lap; 
hy het saam met my en my broers gaan tennis speel; hy het langs die 
rugbyveld gestaan en ons aangemoedig ... 

’n Pa wat sy sout werd is, is ’n pa wat 
huis toe kom op só ’n tyd dat die 
kinders iets van hom het. Daar is nie so 
’n ding soos kwaliteit-tyd asof dit kan 
opmaak vir al die ure waarin jy nié by 
die huis is nie. Niks kan vergoed vir die                   

verlies aan saamwees nie. 



Dit beteken nie dat jy jou kind se slaaf moet wees nie. My pa was nie 
te alle tye beskikbaar vir ons kinders nie. Daar was ook tye wanneer 
ons hom nié kon pla nie; tye wat hy en my ma alleen wou wees. Hy 
het altyd gesê ons kinders moet onthou dat ons lankal uit die huis sal 
wees, dan is hy en my ma nog altyd bymekaar. Daarom het hulle tyd 
saam nodig, sodat hulle aan hulle verhouding kan werk.’n Slim pa, 
myne. Hy het geweet dat die beste manier om vir my lief te wees, is 
om my ma lief te hê. Want die geborgenheid wat ’n gelukkige 
huwelik bring, is een van die grootste geskenke wat ’n pa vir sy kind 
kan gee. 

’n Aspek van pa-wees wat my soms benoud maak, is die feit dat Jesus 
vir God ons hemelse Vader noem. Sielkundiges sê dat die beeld wat 
’n kind van God het, direk verband hou met die beeld wat hy (of sy) 
van sy eie pa het. Dit beteken dat my kind iets van God se Vader-
wees in my moet kan sien. ’n Kind wat diep 
teleurgesteld is in sy pa, of dalk deur sy pa 
verskrik word, is uiteindelik ook ’n kind wat 
sukkel om vertroue in God te hê. Daarom 
kan ek as pa min vir my kind oor God leer as 
ek self nie ook iets van God in my omdra 
nie; iets van sy liefde, van sy ruimhartigheid, van sy deernis en sy 
omgee en sy genaakbaarheid en sy vergifnis ... Dit kan jy natuurlik 
net wees as jy sélf ’n lewende verhouding met God het. 

’n Paar wenke: 
Wees genaakbaar. Leef só dat jou kind nie vir jou bang is nie. 
Wees ’n pa van jou woord. Moenie beloftes maak wat jy nie nakom 
nie; selfs (en veral) al is dit ’n pak wat jy jou kind belowe het! 
Lag saam met jou kinders. Só leer jy hulle om lewensbly te wees. 

Die Woord het nogal iets hieroor te sê. In Efesiërs 6:4 lees ons: “En 
vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word 
nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit 
wil.”                                                              - aangepas uit Jaco se Bybelkoerant 



BYBELBLOK  SPREUKE 10-12 

 

 
 



DWARS: 
1.  So ‘n woord vrolik ‘n mens op. 
2.  Die waarheid hou so lank. 
4.  Onbetroubare mense word deur hulle ... gevang. 
5.  ‘n ... wat kwaad stig, word uitgesny. 
10. So ‘n seun maak sy vader en moeder bly. 
12. Wie wysheid het, luister daarna. 
13. As dit kom, is die goddelose daarmee heen. 
14. ‘n Deugsame vrou is gesteld op haar goeie ... 
15. Haat verwek dit. 
17. Sulke mense word dwangarbeiders. 
18. ‘n Betroubare mens bewaar ‘n ... 
19. Wie sulke paaie loop, word uitgevind. 
 
AF: 
1.  ‘n Getuie wat lieg maak alles ... 
3.   Selfverheffing bring .... 
6.   Daar is mense wat vrylik uitdeel en tog steeds ... het. 
7.   Wie op sy ... staatmaak, kom tot ‘n val. 
8.   Hierdie mens samel sy oes in as dit ryp is. 
9.   Wie die wil van die Here doen, staan .... 
11. Die woorde van die regverdige is die ... silwer werd. 
16. Die ... raad van goddeloses is onbetroubaar. 

 

 



NUUS UIT JAPAN 

SELF-AANGEDREWE ROLSTOELE 

Gedurende 2020, het Tokyo se Haneda Lughawe die voortou 
geneem om self-aangedrewe rolstoele te gebruik. Hierdie 
rolstoele het sensors, ŉ anti-botsing funksie, en ŉ self-bestuur 
kenmerk, wat staatmaak op ŉ vooruit-geprogrammeerde kaart 
en inligting aangaande die omringende omgewing. 

Passasiers wat moeite ondervind om lang afstande te loop, kan 
nou hierdie rolstoele gebruik 
om hul vertrekhek te bereik. 
Met COVID-19 is daar dan 
nou geen nodigheid om 
iemand wat ŉ rolstoel benodig, 
by te staan nie. Sodra 
die passasier sy bestemming 
bereik het, keer die rolstoel vanself na sy basis toe terug om 
weer gelaai te word en gereed gemaak te word vir die volgende 
passasier.                                                              Bron: Die Internet 

Vooruitgang in self-aangedrewe tegnologie help deesdae om 
wonderlike geriewe vir passasiers met beperkte beweeglikheid 
te verskaf. Dit is opmerklik hoe die ingewikkelde 
programmering, en anti-botsing sisteem, hierdie rolstoele op 
die regte pad lei. 

Die Here verseker ons, as Sy kinders, dat Hy ons sal help om 
op die regte pad te bly: “Ek wil jou onderrig en jou die pad 
leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor 
jou hou” (Psalm.32:8). 

Ons kan op die Here staatmaak om ons in elke omstandigheid 
te lei! 



Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie. Hy laat my 
neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my 
heen. Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van 
geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in ŉ dal 
van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is 
met my: u stok en u staf dié vertroos my (Psalm.23:1-4). 

Ons kan nooit verkeerd gaan as ons besluit om inniglik met 
Hom te wandel en op Hom staat te maak om ons op die regte 
pad te hou nie! 

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

 

Resep no. 14 
Sally se Marmitetert 

Bestanddele: 
1 koppie meel 

1½ teelepel bakpoeier 

½ koppie botter (8 

eetlepels) 
1 koppie gerasperde kaas 
1 eier 
1 koppie melk 
Sous: 
1 eetlepel botter 
1 teelepel Marmite 
 
Metode: 
Smelt botter en vryf in droë bestanddele in. 
Meng melk, kaas en eier by. 
Bak 25-30 minute by 180 C. 
Meng botter en Marmite en gooi oor tert sodra dit uit die oond 
kom. 
Bedien warm. 
 

 



  Lag ‘n bietjie...   
Gatiep Innie Court.  

Regter: “Hoe kan jy onskuldig pleit as 5 mense jou sien steel 

het?” 

Gatiep: “Djou Honour, ek kan thousands bring wat my nie gesien 

het nie!”  

 

Regter: “Waar is jy gebore?” 

Gatiep: “Djou Honour, ek is gebore innie Kaap!”  

Regter: “Watter deel?” 

Gatiep: “My hele lyf is daar gebore, djou Honour, net die tanne is 

van joburg af!”  

 

Gatiep se Voicemail. 

My bra, Gatiep is nie available nie. 

Los djou naam en nomma en ek stuur vir djou a 'please call me' 

wanna ek wee available is.  

 

Gatiep innie skool.  

Juffrou vra vir Gatiep: “Jou ma het 4 aartappels, julle is 9 

kinders, hoeveel aartappels gaan elkeen kry?” 

Gatiep: “My ma's nie stupid nie, sy maak mash!” 

 

Gatiep sleep 'n tou die straat af en loop verby Maraai. Maraai sê 

vir Gatiep: “Hoekom sleep jy die tou?” 

Gatiep: “Het djy al 'n tou try stoot?”  

 

Die Regter kyk vir Gatiep in die oog en sê:  

“Dis nou die 6de jaar na mekaar dat jy in my hof in die 

beskuldigdebank staan.  

“Djou honour,” sê Gatiep, “moenie vir my blame omlat jy nie 

promotion kan kry nie.”  

 



Ek werk by die verkeersdepartment. Daar kom toe 'n jong outjie 

wat 'n gepersonaliseerde nommerplaat vra. Dit moet die datum 

van sy troudag bevat. Terwyl ons die vorms voltooi, sê hy: “Op die 

manier sal ek nie die datum vergeet nie.” 

'n Ruk later sien ek dieselfde ou in die ry staan. Toe hy by my 

kom, sê hy verleë: “Ek moet die nommer verander. Ek het dit 

verkeerd gehad.”  

 

Jan: “My meisie het my gelos!”  

Frans: “Het jy haar dan nie van jou miljoenêr-oom vertel nie?” 

Jan: “Ja, dis juis die moeilikheid. Nou is sy my tannie!”  

 

Verpleegster: “Ek is hier om bloed te trek.”  

Pasiënt: “Maar ek het juis gister 'n bloedoortapping gehad!” 

Verpleegster: “Ons het dit mos net aan u geleen!”  

 

My man is na die kardioloog nadat hy simptome van 'n hartaanval 

gehad het. 

Hy vertel die verpleegster: “Ek het ons kat veearts toe geneem, 

en terwyl ek daar was, het my bors styf geraak, en ek het 

probleme gehad om asem te haal. Later het my linkerarm begin 

pyn.”   

Die verpleegster was duidelik baie bekommerd. 

 “Ag siestog,” sê sy, “En hoe gaan dit nou met die kat?”  

 

My ma het al verskeie loopbane probeer, soms selfs gelyktydig. 

Stel jou die verrassing voor van beide 'n hospitaalpasiënt en my 

ma toe die pasiënt wakker word na die operasie.  

Toe hy sien wie die assistent is, skreeu hy: “Wat doen jy? Jy is 

die vrou wat my gehelp het om kleure in die verf te kies!”    

 

 
 

 



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 

 
 

mailto:/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20elnavermeulen35@gmail.com
mailto:/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20elnavermeulen35@gmail.com
mailto:ferdigec@gmail.com
mailto:3066/rentiakruger1970@gmail.com
mailto:7529/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ferdigec@gmail.com
mailto:7529/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ferdigec@gmail.com

