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Uit ons leraar se pen...        
 
My geliefde familie 
 
In Filippense 1:20-21 sê Paulus hierdie aangrypende woorde: 

“Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, 
dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te 
skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle 
vrymoedigheid deur my hele wese Christus 
verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe, is 

vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.” 
 
Ons moenie dink dat Paulus hier selfmoordneigings het nie.  Dit is juis 
omdat Christus vir hom alles is en sy bron van onuitblusbare blydskap is dat 
hy hierdie woorde sê.  In die lewe hier en nou beleef hy die vreugde en 
blydskap daarvan om die Here te dien en om te werk vir die verspreiding 
van die evangelie. Maar hy weet ook dat die heerlikheid van die ewige lewe 
hierdie lewe verreweg oortref omdat hy dan by die Here gaan wees. 
 
1 Johannes 3:1-2 help ons so bietjie om hierdie houding van Paulus so 
bietjie beter te verstaan: 
“Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders 
van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie 
ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie 
geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, 
ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is.” 
 
Hierdie ingesteldheid van Paulus moes hom regtig onkeerbaar gemaak het.  
Kan jy dink hoe hy die wagte daar in die tronk moes frustreer het. Dink 
jouself in… 
As hulle hom dreig met die dood, dan is hy soos: “Great! Om te sterwe is vir 
my wins!”  As hulle dan van plan verander en nie vir hom wil gee wat hy wil 
hê nie en hom eerder laat lewe dan sou hy hulle maklik kon antwoord: 
“Great! As ek lewe kan ek voortgaan met vrugbare arbeid.” (v. 22) 
 



As die wagte dan besluit om te laat lewe maar om die 
lewe vir hom nog moeiliker te maak dan antwoord hy 
hulle met Romeine 8:18 se woorde: “Ek is daarvan 
oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie 
opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die 
toekoms sal laat aanbreek nie.” 
Die arme wagte het waarskynlik nie geweet watter kant 
toe met Paulus nie.  Dit maak absolute sin dat Paulus in 
Filippense 1:13-14 sê: 
 
“Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou 
besef dat dit ter wille van Christus is dat ek ‘n gevangene is. Deur my boeie 
is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk, en hulle 
waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig.” 
 
Paulus se onkeerbare ingesteldheid was moontlik omdat die Here Jesus sy 
alles was – alles in waarde oortref het.  Dit kan ook vir ons waar wees as 
ons daardie selfde Waarheid ons eie maak!  Dalk kan ons saam met Sint 
Patrick van Ierland hierdie 5de eeuse gebed bid en ons fokus weer op die 
Here instel: 

“Ek staan vandag op met die krag van God om my te lei, die 
mag van God om my regop te hou, die wysheid van God om 
my te leer, die oog van God om na my om te sien, die oor 
van God om na my te luister,  die woord van God om my te 
laat getuig, die hand van God om my te beskerm, die pad 
van God om vir my die koers aan te dui, die skild van God om 

my te beskerm, die leermagte van God om my te verdedig. 
 
Wees vanoggend tot vanaand, o Here, by my en in my. Christus, wees agter 
my en voor my. Christus, wees langs my en rondom my. Christus, wees bo 
my en onder my. Christus, wees by my in die uur van stilte én storm. Praat 
met my deur die mond van ‘n vriend en deur die oë van ‘n vreemdeling.” 
Amen 

 
Groete 

Ds. Willie Korb  

 



  GEMEENTENUUS  
 
VERJAARDAE IN SEPTEMBER: 
2 September: Johané Breytenbach, Corrie Luus 
4 September: Amanda Barkhuizen, Cobus van Wyk 
10 September: Jack Conradie 
11 September: Maria Turnbull 
13 September: Wyonne Merton, Piet Swart 
14 September: Bettie Mason  
15 September: Daleen Smuts 
18 September: Leonie Deysel, Rudi Hattingh 
27 September: Deon Jonker 
30 September: Monja Roos 
 
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. 

 
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: James Greeff, Koos 
Steyn, Thys en Annie van Vuuren, Connie van Tonder, Alida Begrie, 
Annie Buys, Rika Pelcher. 
 



VROUEDIENS PROJEK 
Onthou om steeds proppies en brood tags 
bymekaar te maak.  Daar is ‘n boks onder die tafel 
by die hoofdeur waar u dit kan ingooi. 
 
LENTEKONFERENSIE: 
Excelsus bied hulle 16de Lentekonferensie aan vanaf 14-16 
September 2021.  Dit word volledig aanlyn aangebied.   
Die tema is: “Brave new world”. Saam met Jesus ‘n vreemde toekoms 
in.   
Die inskrywingsfooi is R320 per persoon.  
Vir meer inligting, kontak Ilse of ds. Willie Korb. 
 
GEMEENTE FINANSIES: 
Die volgende is ‘n kort opsomming van die finansiële resultate vir die jaar 
1 Maart 2021 tot en met 31 Julie 2021. 

 
Erediens offergawes  

Erediens offergawes het nie veel verskil van die vorige 
jaar nie, aangesien eredienste gedurende die eerste 
paar maande ook geraak is deur die inperkings. Die 
inkomste verskil wel negatief teenoor begroting, en is 
slegs 61,5 % van begroting.( R 7 081) 

 
Maandelikse dankoffers 

Maandelikse dankoffers het ook nie dramaties verskil nie, 
aangesien die meeste van die bydraes op debietorders en 
EFT verhaal word. Wat wel drasties afgeneem het is die 
koeverte bydraes, aangesien die eredienste nie plaasgevind 
het nie. Die indeks is 95,4% van begroting (R 8 912). 

 
Rente verdien  
     Rente verdien is laer as begroting a.g.v. die drastiese verlaging in ons 

geldmarkrekening. 
 
Huurinkomste ( Pastorie, Kleuterskool, Woonstel, Saal)  
     Klitsies Babahuis het 30 dae kennis gegee op 1 Mei t.o.v. die huur van 

die woonstel en Gregory Thomas gebou, en is nog steeds gelde 



verskuldig vir uitstaande huur. Die woonstel is vanaf 1 September 
weer verhuur. Ons is besig om na opsies te kyk t.o.v. die verhuring van 
Gregory Thomas, aangesien dit ‘n groot inpak het op ons inkomste. 
Die verskil in inkomste teenoor begroting is R 30 250 

 
Uitgawes  
     Daar is geen dramatiese verskille ten op sigte van uitgawes teenoor 

verlede jaar nie, behalwe op salarisse, aangesien ons geen TERS eise 
gedurende hierdie jaar kon insit nie. Instandhouding is wel met R11 
000 oorskrei teenoor begroting aangesien daar herstelwerk aan die 
pastorie en woonstel nodig was. 

 
Finansiële resultaat  
     Ons het ‘n tekort getoon vir die eerste vyf 

maande van die jaar van R66 117, teenoor ‘n 
tekort van R24 201 vir dieselfde tydperk die 
vorige jaar. Die grootste verskil is dat ons geen 
inkomste ontvang het vanaf die Kleuterskool vir 
Junie 2021 en Julie 2021 nie, wat omtrent ‘n 
tekort van R36 000 verteenwoordig. Die tekort in die verskil teenoor 
begroting is R50 429. 

Bank saldo’s 
 Tjek rekening – oortrokke saldo R68 
 Geldmark rekening - R104 240 

 

 
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 
 



HUGENOTE KOLLEGE 
Kerkplanters, diensleraars, bedienaars, jeugwerkers en pastorale 

versorgers word opgelei. 

· Jong mense, meestal uit gemarginaliseerde gemeenskappe, word 

hier maatskaplike werkers, maatskaplike hulpwerkers, jeugwerkers en 

gemeenskapsbeamptes. 

· ‘n Skool vir Sosiale Innovasie: Hugenote Kollege neem inisiatief om 

gemeenskappe toe te rus om omstandighede in dorpe en stede te verbeter, 

help gemeenskapsleiers om teen korrupsie te veg, en om leierskap (wat 

berus op integriteit) te ontwikkel. 

· Hugenote Kollege is deel van NetAct - ‘n omvattende netwerk van 

teologiese instellings in Afrika. Dit is ‘n organisasie wat verskeie instellings 

deur ‘n uitgebreide data-netwerk te verbind om, onder andere, opleiding 

op gevorderde elektroniese leerplatforms moontlik te maak. 

· Predikante word op Hugenote Kollege se gesofistikeerde elektroniese 

leerplatform opgelei met kort kursusse. 

·‘n Beursfonds is op die been gebring om veral presterende, behoeftige 

studente te help om nie tou op te gooi agv finansies nie. 

 

Indien u wil help met ‘n bydrae, kan u ‘n betaling maak aan Hugenote 
kollege, Nedbank, rek.no. 1156 056 861, met as verwysing u voorletters en 
van.  U bydrae sal erken word en ‘n Art18A kwitanse per epos gestuur 
word.  Om dit te ontvang, stuur asb. u naam, adres en eposadres aan : dr 
Fanie Herholdt, philanthropy@hugenote.com 
Indien u spesifiek vir die beursfonds wil bydra moet u dit spesifiek noem. 

 

God wil jou gebruik 
Heb. 5:1-6 

 
Die lesers vir die wie boek Hebreërs geskryf is, ken die geskiedenis van hoe 
God met die volk ’n pad gestap het baie goed. Hulle ken die Ou Testament 
en die gebruike. 
 
Hulle moet natuurlik ook die rol wat die hoëpriesters in die tyd gespeel het, 
ken. Die skrywer wil die hoëpriester as beeld deurtrek na wat Jesus hier op 



aarde kom doen het. Die skrywer is egter bang dat die ouens nie meer 
onthou wat die rol was nie en daarom gee hy so ’n vinnige voëlvlug oor wat 
die hoëpriesters in die ou tyd gedoen het. 
 
Kom ons lees saam: 
 
1Laat ons oor hoëpriesters nadink. ’n Hoëpriester word uit mense gekies 
en aangestel om ander mense se sake by God te behartig. Dit gaan oor 
godsdienstige dinge wat God raak: die hoëpriester moet allerhande offers 
vir God gee sodat God nie die mense straf vir al die verkeerde dinge wat 
hulle doen nie. 

 
Die hoëpriester het ’n groot werk gehad. Hy was 
basies die kussing tussen God en die mense. Hy 
moes laag voor God gaan kniel vir die verkeerde 
dinge wat die volk gedoen het. Hy moes hard 
gaan smeek het by God om nie die volk te straf vir 
al die verkeerd wat hulle aangevang het nie. 
 
2Omdat die hoëpriester self ’n swak mens is, sal 
hy simpatie hê met mense wat verkeerde dinge 
doen of wat nie weet wat reg is nie. 

 
Die hoëpriester het egter verstaan waardeur die volk gaan. Hy kon hulle nie 
veroordeel en slegsê nie, want sy eie bene was ook maar van klei gebou. Hy 
self het ook geglip en gegly. Hy weet hoe moeilik dit is om in die lewe 
staande te bly as die winde van versoeking so sterk waai. 
 
3Daarom moet hy eers vir al die verkeerde dinge wat hy self gedoen het 
met ’n offer vir God om verskoning vra voordat hy dieselfde vir die ander 
mense kan doen. 
 
Dit verstaan ek self so bitter goed. Ek weet hoe sukkel ek. Ek ken my eie 
dom keuses. Die fliek van my lewe speel ook kort-kort voor my oë verby en 
ek sien die plekke waar ek neergeploeg het. Ek sien die sonde en ek voel 
nie te lekker daaroor nie. 
 
Dan wonder ek hoe God dit regkry om my aan te stel om Sy Woord aan 
ander oop te breek. 



Ek het ’n groot les by die bekende prediker, Rick Warren geleer. Elke liewe 
keer voor hy begin preek, bid hy: “Vader, vergewe U bedienaar van die 
Woord se sonde.”. Ek bid ook so, want ek weet van my eie pakkie. 
 
Baie gebruik dit as ’n verskoning. Here, weet U hoeveel ek al in my lewe 
verkeerd gedoen het? Ek mag nie my mond oopmaak nie. 
 
Maar ek het nuus vir jou. Soos God die sondige hoëpriester gebruik het. 
Soos wat Hy sondige predikers gebruik, wil Hy ook vir jou gebruik om ’n lig 
daar in die donker wêreld te wees. 
 
Of jy by die werk is, by die huis, in ’n hospitaalbed, op die plaas of in die 
straat, wees jy op jou manier God se lig. God gebruik krom stokke om ’n 
reguit hou te slaan.                                                 – uit Kruispad 

 
 

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 072 686 9813 / rentiak6@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 0726869813 
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NUUS UIT JAPAN 

               DIE ONTWERP VAN DIE SNELTREIN 

 

 

 

 

      

Japan se sneltreine word deur die natuur geïnspireer. 

In 1989 was daar ŉ probleem met die Japanese Shinkansen sneltrein. 
Omdat meeste van Japan bergagtig is, is baie tonnels gebou om 
sodoende soveel treinspore as moontlik reguit te bou. Elke keer 
wanneer ‘n sneltrein by een van die tonnels uitgaan, was die geraas 
oorverdowend. 

Wanneer ŉ trein ’n tonnel binnegaan, het dit golwe van atmosferiese 
druk na die anderkant deur gedruk. Hierdie sterk lugstroom 
veroorsaak dan ŉ soniese gedreun wanneer die trein die tonnel 
verlaat en dit kan tot ongeveer vierhonderd meter ver gehoor word! 
Dit was dus ŉ groot probleem in die digbevolkte gebiede. 

’n Span ingenieurs is toe gevra om ŉ stiller, vinniger en meer 
doelmatige trein te ontwerp. Hulle het een geheime wapen gehad –
 Eiji Nakatsu. Hy was die algemene bestuurder van hierdie span 
ingenieurs en ’n ywerige voëlkyker. 

Hy het sy span aangemoedig om verskillende voëls te bestudeer 
terwyl hulle die sneltrein herontwerp het.  



Uile was sy inspirasie vir die pantograaf. Dit is die tuig wat 
die trein met die elektriese bedrading aan die bokant 
verbind. Nakatsu het hierdie model toe ontwerp volgens 
die uile se vere, wat geraas verminder deur hulle 

saagvormige insnydings en kromming sodat die uil stilweg op sy 
prooi kan neer duik. 

Die gladde lyf van die Adélie pikkewyn, wat 
hom sonder moeite deur die water laat gly, 
was die inspirasie vir die pantograaf se 
ondersteunende as – herontwerp om die 
windweerstand te verminder. 

Die merkwaardigste was die visvanger (Kingfisher). Hierdie voël kan 
deur middel van die unieke vorm van sy bek in die water duik sonder 
enige roering daarvan om sy prooi te vang. 

Nakatsu het hierdie vorm na sy ontwerptafel geneem. Die span het 
koeëls in die vorm van verskillende neusvorms van die treine in ŉ pyp 
afgeskiet. Daardeur kon hulle die druk van die water meet. Hulle het 
die koeëls ook in water gegooi om die omvang van die water se 
beweging te meet. Die neusontwerp wat die minste geraas gemaak 
het, was die een wat so na as moontlik aan die visvanger se bek 
gevorm is. 

Toe die herontwerpte sneltrein in 1997 bekendgestel is, was dit 10% 
vinniger, het dit 15% minder elektrisiteit gebruik en het onder die 70-
desibel geraasperk in woongebiede gebly. Dit was alles moontlik 
gemaak deur die hulp van ŉ uil, die maag van ŉ pikkewyn en die bek 
van ŉ visvanger!   Bron: Internet 

Dit is verstommend dat ingenieurs in staat was om die ontwerp van 
die sneltrein te verbeter deur die bestudering en begrip van hoe 
voëls vlieg en hulle prooi vang! 



Job het ook in die Bybel geskryf dat baie vanuit die natuur geleer kan 
word: 

“Vra die diere! Hulle sal julle leer. Vra vir die voëls in die lug! Hulle 
sal vir julle sê. Praat met die aarde. Dit sal julle onderrig. Laat die 
visse van die see met julle praat. Hulle weet almal die Here het dit 
gedoen. Want die lewe van elke lewende ding is in sy hand, en 
die asem van die ganse mensheid” (Job 12:7-10). 

Ons kan die ingewikkelde besonderhede en verborgenhede van God 
se skouspelagtige skepping miskyk as ons dit as vanselfsprekend 
aanvaar en ons net in ons eie wêreld afsonder. 

Laat ons die asem wat Hy ons vandag gee gebruik om Hom te loof vir 
die wonderlike skepping wat ons omring! 

 

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

 

 

 
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    

 



WOORDSOEK 
 

F R P X B Z G T V A Q N V A 

E F E O P P I Y P R A L N F 

S N K S M O J I A F A R O D 

O A K F A C S K T J B D E C 

J N D U Y N S A U P R X M N 

L E O X I A L D D L A W I L 

Y P T L S I S X C X H Y S N 

X R V S U B Q S M N A D P E 

I O I E V B P L L L M    B R B 

L G Z K I I E J U D A I I U 

V A I Y F V K S D F L S O R 

H D Q W J Z E M V R A G T Y 

L A P R F J J L L K N X M W 

R B E N J A M I N W Z J O J 

 

          ABRAHAM                   ISAK                            LEVI 

          ASER                             ISSASKAR                   NAFTALI 

          BENJAMIN                   JAKOB                         RUBEN 

          DAN                              JOSEF                          SEBULON 

          GAD                              JUDA                           SIMEON 

 
 
 



  Lag ‘n bietjie...   
 
Vanmiddag net na skool daag hier mos 'n klompie mense by my 

huis op. Ek sê vir my vrou, maak tee vir die mense. Sy sê die 

suiker is op. Ek sê toe maak vir almal tee sonder suiker en los als 

vir my...  

Toe sy die tee bring sê ek: “Mense, daar is een koppie tee sonder 

suiker. Wie ook al die koppie kry moet ons almal uitvat Spur 

toe...”   

Weet jy, ek nog nooit gehoor mense praat so van die lekker soet 

tee wat hulle gedrink het nie...    

                                             

 
Twee tantes wat in dieselfde aftreeoord woon, wedywer 

aggresief om die aandag van ‘n aansienlike wewenaar wat onlangs 

daar ingetrek het. 

Later bedreig die situasie hulle jarelange vriendskap en matrone 

probeer tevergeefs om die vrede te herstel. Dominee probeer 

later om die saak te beredder en uit moedeloosheid omdat hy nie 

vordering maak nie, sê hy: “Ai susters, lyk my al uitweg is om die 

wyse Salomo se raad te volg en die broer in twee te kap sodat 

julle hom kan deel.”  

Hierdie voorstel kry egter onmiddellike teenstand van die een 

tannie wat haar hande in die lug gooi en uitroep: “Met my geluk sal 

ek dan seker die deel kry wat moet eet!”  

  
                                          
Die blonde Sofie kom kuier vir haar tannie.  

Haar tannie vra: “Hoe lyk dit met 'n koppie koffie?”  

Die blondine: “Dankie Tannie, dit sal lekker wees.” Die koffie is 

baie lekker en Sofie komplimenteer haar tannie. annie: “Ja nê, jou 

oom het dit van Brasilië af saamgebring op sy vorige sakereis.”   

Sofie: “Haai Tannie, en dis nog steeds so lekker warm!”  
                                         



Verpleegster in kraamsaal: “Die baba het nie 'n naelstring nie!” 

Dokter: “Ja, nuwe weergawe. Draadloos.”  

  
                                           
 
Die kat is uit die sak. Die sanitiser maak nie die virus dood nie, 

maar die virus raak besope van die alkohol en in hulle besope 

toestand val hulle van jou hande af.   

 
 

 
Resep no. 16 

Maklike macaroni-kaas 
 
Bestanddele: 
250g macaronistukke 
600ml melk 
100-150g gerasperde kaas 
1 pakkie dik, wit uiesoppoeier 
15ml kookolie 
2 eiers 
Knippie peper 
 
Metode: 
Kook macaroni in soutwater tot sag en dreineer. 
Meng met kookolie en hou eenkant. 
Klits melk, eiers, soppoeier en peper saam. 
Voeg mengsel en helfte van kaas by macaroni en meng. 
Gooi in gesmeerde vuurvaste bak en strooi oorblywende kaas oor. 
Bak 30 minute in matige oond 180 C. 
 
 



 


