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Ons leraar groet...        
 

My liewe gemeente 

 

Hoe sê mens tot siens as mens nie graag wil 

nie. Die tyd het gekom vir my om julle te 

groet, al is dit nie wat ek graag wil doen nie. 

Ek glo die Here stap ‘n pad met een en 

elkeen van ons en daarom moet ons gehoor 

gee en soms net mooi luister na dit wat die Here vir ons wil sê 

in die lewe. 

 

 Ek weet dat ek elkeen baie gaan mis en 

ook die lekker deel van kerk wees en kerk 

hou saam met julle gaan mis. Daar is 

soveel herinneringe wat ek altyd sal 

koester en saam met my sal dra. Julle 

was nie net my gemeente nie, julle was en 

is my familie.  

 

Daarom wil ek vir elkeen van julle net 

goedheid en guns toe- wens. Mag die 

Here steeds met elkeen van julle ‘n pad 

stap en mag julle Sy goedheid ervaar. 



Lewe in God se teenwoordigheid en vat Sy hand en laat Hom 

toe om julle te lei. Gaan wees vir iemand ‘n naaste en saai die 

saad van hoop. Dit is voorwaar my laaste wens vir julle as 

gemeente. Strewe elke dag om naby aan die Here te lewe en 

besef julle afhanklikheid van die Here. Strewe na eenheid in 

Christus en weet dat Hy julle onvoorwaardelik liefhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaan in vrede en ontvang dan nou die seën van die Here. Die 

Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle 

redding verskyn en julle genadig wees, die Here sal julle 

gebede verhoor en aan elkeen vrede gee. Amen 

 

Groete in Christus 

Ds. Willie Korb  

 

 

 



 

  GEMEENTENUUS  
 
VERJAARDAE IN OKTOBER: 
1 Oktober: CJ Steynberg 
6 Oktober: Juann de Beer 
9 Oktober: Hannie Luus, Joey Steyl 
11 Oktober: Hetta Kotze 
13 Oktober: Annie Buys 
14 Oktober: Joyce van der Walt 
22 Oktober: Thys van Vuuren 
25 Oktober: Lize-Marie Bothma 
28 Oktober: Jeanette Grobler 
 
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. 
 



 
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. 
 

 
 
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 
Koster – Liz Bothma  071 569 8030 
Mosterdsaadjie –  kerkkantoor@ngkerkmoregloed.co.za 
Orkes – Ilse van Hemert  082 434 6499/Pieter Avenant  082 371 8430 
Saalhuur – kerkkantoor  082 434 6499 
Vrouediens  –  Charmiane van Reenen   083 325 9859    
 

 



Waarom voel dit of die Here ons verlaat? 

Het enige een van julle al op ‘n stadium in jou lewe gekom waar dit 
vir jou voel of die Here jou verlaat het? As jy bid, dan voel dit of jy 
teen ‘n muur vas bid! 

Het u al gewonder waarom dinge soos dit gebeur? Waarom kry ons 
soms hierdie gevoel van “verlatenheid”? 

Ek gaan dit vir julle op ‘n baie kleurvolle en maklike manier 
verduidelik! Die dag as jy ‘n selfoon koop het jy twee dinge nodig om 
dit te laat werk: ‘n sim-kaart wat binne in die selfoon moet pas en 
lugtyd by een van die diensverskaffers. Jesus is die sim-kaart. Hy is 
die begin. Sonder Hom (Sim-kaart) werk die selfoon nie. Die lugtyd is 
ons gebede. Ons moet baie bid, anders raak ons lugtyd op! Die 
netwerk is God. Jesus laat ons toe om direk met God te gesels, maar 
dan moet ons lugtyd en ‘n goeie ontvangs hê. Dis waarom dit so 
belangrik is om baie te bid en met God te gesels! 

Die probleem met alle selfone is dat hulle nie altyd ontvangs het nie. 
Jy moet op die regte plek wees, anders het jy nie ontvangs nie. As jy 
binne in ‘n gebou instap, dan belemmer dit jou ontvangs. Sonde in 
die lewe van die Christen veroorsaak dat sy ontvangs met die 
netwerk (God) belemmer word. Dan is jy nie meer op die regte plek 
nie. Kommunikasie met God raak dan al hoe moeiliker en dis dan 
wanneer u hierdie gevoel van verlatenheid kry. 

God het u nie verlaat nie, liewe leser! U is net nie meer op die regte 
plek nie! U sal moet sorg dat u weer op die regte plek kom en dan sal 
u ontvangs met die netwerk (God) herstel word sonder verwyte! 

Julle weet, ek was self al menigte kere hier. In die begin verstaan jy 
glad nie wat aangaan nie. Jy wonder waarom die Here jou verlaat 
het, maar die waarheid is dat dit sonde in jou lewe is wat 
verantwoordelik is vir alles! Raak van die sonde ontslae, wend ‘n 



daadwerklike poging aan om dit nie meer te doen nie en jou 
verbinding tot die netwerk sal permanent word! 

Jou ontvangs met God is die kern waarom alles draai. God kan nie 
dinge in jou lewe verander of regmaak as jou ontvangs met die 
netwerk nie reg is nie. Herstel dit asseblief heel eerste! 

Mag die Here hierdie boodskap seën! 

                                                                                            - uit Suiderkruis 

 

 

 

Ek stuur vir jou... 

‘n Wolkie...om te onthou dat God se liefde reik tot in die Hemel, en 
Sy trou reik tot in die wolke! 

‘n Spyker...om te onthou dat God Sy enigste seun gestuur het om in 
ons plek te sterf! 

‘n Hartjie...om te onthou dat God vir ons al die begeertes van ons 
harte sal gee! 

‘n Saadjie...om te onthou dat ons geloof moet hê, al is dit so klein 
soos ‘n mosterdsaadjie! 

‘n Stukkie hout...om te onthou dat God vir ons ‘n geopende deur 
gegee het wat niemand kan sluit nie! 

                                                                                           -Dr Johann Oelofse 

 
 



Blokraai: Die Heilige Gees 

 
 

DWARS: 
1.   ‘n Vrug van die Gees (Gal 5:22-23) 
4.   Een van die gawes van die Gees. 
5.   Simbool van die Heilige Gees. 
6.   Wat is nodig om die Heilige Gees te ontvang. 
7.   Die Heilige Gees oortuig die wêreld hiervan (Joh 16:8-9). 
11. Bybelboek waar ons die eerste keer van die Heilige Gees lees. 
12. Nog ‘n vrug van die Gees. 



13. Die dag waarop die Heilige Gees uitgestort is. 
 

AF: 
1.  ‘n Ander term vir die Heilige Gees (Joh 14:26) 
2.   As ons nie weet wat en hoe om te bid nie, tree die Heilige Gees   
      op as ons ..... 
3.   Ons moet nie die Heilige Gees .... nie. (Ef 4:30) 
8.   Hoeveelheid gawes van die Gees wat in 1 Korintiers 12 genoem  
      word. 
9.   Een van die Bybelboeke wat die gawes van die Gees lys. 
10. Nog ‘n simbool van die Heilige Gees. 

 
 

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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God praat met ons deur die Bybel Heb. 1:1-3 
 
Dit is hierdie maand Hervormingsondag. Die kerk vier elke jaar op die 
laaste Sondag in Oktober Hervormingsfees, want dit was op 31 
Oktober 1517 wat Martin Luther, die groot hervormer, sy 95 stellings 

aan die kerkdeur in Wittenberg vasgespyker 
het. In dié 95 stellinge het hy sy protes teen 
die kerk van destyds se leerstellings en 
verkeerde praktyke uiteengesit, en daarmee 

die kerklui uitgenooi om met hom in gesprek te gaan oor dié sake. 
Die kerk wou nie na hom luister nie en het hom uit die kerk geban, 
en só het ’n nuwe kerklike beweging tot stand gekom, die 
Protestantisme (van die woord ‘protesteer’). Die Lutherse kerk, maar 
ook al die kerke wat die naam Hervormd of Gereformeerd dra, se 
geskiedenis kan ons na daardie gebeurtenis terugvoer. 
 
Daar was ’n paar sake waaroor manne soos Luther, en later ook 
Calvyn, baie sterk gevoel het. Een van dié sake 
was die Bybel. In die Katolieke Kerk van sy tyd 
is die gewone mense nie toegelaat om Bybels 
te besit nie. Net die priesters het toegang tot ’n 
Bybel gehad, en dan was die Bybel boonop ook 
nog net in die Latynse vertaling (die Vulgaat) 
beskikbaar. Luther het gesê: Nie die kerk of die pous nie, maar die 
Bybel moet die finale gesag en ons rigsnoer in die lewe wees – Sola 
Scriptura – en daarom is die Bybel bedoel vir alle mense om te lees 
en te verstaan. Een van die heel eerste take wat hy op homself 
geneem het ná hy uitgeban is, was om die Bybel in Duits te vertaal, 
sodat die gewone mense dit ook self kon lees en verstaan. 
 
Wat ’n ongelooflike voorreg het ons om ’n Bybel in die hand te mag 
neem! Om persoonlik een te mag besit, om dit te kan lees in die taal 
wat ons die heel beste kan verstaan, ons eie moedertaal! 
Sê my, lees jy nog die Bybel? Verslind jy dit? En nou praat ek nie van 
dagboeke nie – dit is wonderlike hulpmiddels om die Bybel beter te 



verstaan, maar dit mag nooit die Bybel se plek in ons stiltetyd 
verdring nie. Lees jy nog jou Bybel? Maar hoekom is dit so belangrik 
om die Bybel te lees?  
 
1. GOD PRAAT MET ONS IN DIE BYBEL 
Hebreërs 1 sê: dis hoe God met ons praat. God het deur die eeue 
heen baie keer en op baie verskillende maniere met mense gepraat. 
Daarom het ons ’n dikke boek, en nie net ’n paar reëls en regulasies 
nie. In hierdie dik boek kom God aan die woord met ’n rykdom van 
stemme – deur uitsprake van profete, deur bepalings in die wette 
van Moses, deur gebede en liedere in die Psalms, deur wyse 
uitsprake in Spreuke, deur briewe wat die apostels aan die vroeë 
kerk geskryf het, en deur verhale van mense wat voor God geleef 
het. In die Bybel kom God aan die woord. 
 
2. ONS LEER GOD SELF IN DIE BYBEL KEN 
Deur al hierdie verskillende stemme is God besig om Homself aan 
ons bekend te stel. En Hy doen dit nie deur ’n lysie te maak waarin 
Hy al sy hoedanighede opnoem, of waarin Hy Homself beskryf nie. 
Nee, Hy vertel verhale waarin ons Hom sien optree. Daarin sien en 
hoor en beleef ons hoe God is.  
 
3. ONS SIEN HOE LYK GELOOF IN DIE PRAKTYK 
Die verhale vertel ons ook hoe mense in die verlede voor God geleef 
het, van hulle worsteling om te glo en God se leiding te volg, van die 
vreugde van oorwinning in God se Naam, en van die hartseer wat 
sonde bring. Daarom is dit baie belangrik dat ’n mens ook die 
verhalende dele van die Bybel lees; dat jy die gelowiges van ouds sal 
leer ken, nie as geskiedenisname nie, maar as mede-gelowiges, as 
mense van vleis en bloed, mense soos ons. Ons kan baie by hulle leer 
van wat dit prakties beteken om gelowige te wees in die wêreld. 
 
So: kom ons lees ons Bybels, kom ons verslind dit, want dit is God se 
woord aan ons. Dit is kosbaarder as goud, en soeter as heuning, as 
druppels uit ’n heuningkoek.      -Aangepas uit Jaco se Bybelkoerant 

 



NUUS UIT JAPAN 

MONSTER WOLFROBOT 

Die kans om deesdae ’n beer, veral in die landelike gebiede van Wes- 
en Noord-Japan, te sien, is hoër as wat dit in die afgelope vyf jaar 
was. 157 mense is in 2019 deur bere 
aangeval en nog meer is gedurende 2020 
aangeval, wat tot twee sterftes gelei het. 

Die landelike dorpie Takikawa, op die 
noordelike eiland Hokkaido, het besluit om 
twee wolfrobotte te ontplooi in ’n poging om die bere, wat  ŉ 
gevaarlike oorlas geword het, af te skrik. Amptenare sê dat daar 
sedertdien geen konfrontasies met bere was nie. 

Hierdie monster wolfrobotte 
het vier bene, ’n harige lyf, 
blonde maanhare en rooi 
gloeiende oë. Wanneer die 
bewegingsensors geaktiveer 
word, beweeg sy kop, flikker 
ligte en maak geluide wat 
wissel van ’n wolfagtige 

gehuil tot vreesaanjaende geluide wat net ’n masjien kan maak. Die 
vervaardiger, Oota Seiki, het sedert 2018 ongeveer 70 eenhede 
verkoop.                       Bron: Die Internet 

Dit is verbasend dat die stad Takikawa daarin kon slaag om die bere 
suksesvol af te skrik met so ’n merkwaardige robot!  

Die Bybel praat van ’n nog meer gevaarliker oorlas wat sal vlug as ons 
hom weerstaan. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af 
wegvlug (Jakobus 4:7). 



Ons hoef ons nie te bekommer, of die aanvalle van die duiwel te 
vrees nie, omdat die almagtige krag van die Here Jesus Christus in 
ons hierdie gevaarlike vyand alreeds oorwin het. Julle behoort aan 
God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy 
wat in julle is, groter is as die duiwel, wat in die wêreld is. (1 
Johannes 4:4). 

Eer aan God wat ons verseker van Sy liefde en beskerming! 

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

 

 

 

Resep no. 17 
Slapdeeg vinnige kaasskons 

 

 Bestanddele: 
  500 ml bruismeel 
  500 ml gerasperde kaas 
  500 ml melk 
  5 ml sout 
  10 ml rooipeper (opsioneel) 
 
 Metode: 
 Meng alles saam. 
 Skep in kolwyntjiepannetjie en strooi bietjie kaas oor. 
 Bak vir 20 min by 180 grade. 
 
 

 
 
 



  Lag ‘n bietjie...   
 
'n Nuwe studie het bevind dat babas so jonk as nege maande die 

verskil tussen vriende en vyande kan agterkom. Wat nou die vraag 

na vore bring: Watter soort baba van nege maande het vyande?  

 

Kinders is baie eerlik, dikwels tot verleentheid van hulle ouers. 'n 

Juffrou vra haar kleuterskoolklas, hoe weet jy as 'n man en vrou 

getroud is? Frikkie se antwoord weerspieël heelwat praktiese 

ondervinding: 

“Juffrou, hulle skree op dieselfde kinders!”  

 

'n Veroordeelde misdadiger het tien jaar sonder parool gekry vir 

sy jongste misdaad. Na twee jaar in die tronk slaag hy toe daarin 

om te ontsnap. Sy ontsnapping is die hoofitem op die sesuurnuus. 

Omdat hy versigtig moes wees sluip hy toe huis toe via 

agterstraatjies en verlate woonbuurtes, en neem alle 

voorsorgmaatreëls waaraan hy kan dink. Uiteindelik kom hy by sy 

huis aan en hy lui die deurklokkie. Sy vrou maak die deur oop en 

skree dadelik:  “Jou slegte nikswerd! Waar was jy? Jy het meer 

as ses uur gelede ontsnap en jy kom nou eers hier aan!”  

 

'n Vrou gesels met haar buurvrou: “Ek voel regtig goed vandag. Ek 

het vanoggend begin met 'n daad van onselfsugtige vrygewigheid. 

Ek het R20 gegee aan iemand wat behoeftig en ellendig is.”  “'n 

Hele R20? Dit is baie geld om net weg te gee. Wat het jou man 

daarvan gesê?”  “Hy het gesê: ‘Dankie’“.    

 

Huiswerk: Wat die vrou doen, wat niemand sien dat sy dit doen 

nie, totdat sy ophou om dit te doen.    

 

Die plaaslike regter is 'n vrou wat geen nonsies vat ten opsigte 

van haar status nie. Eendag verskyn 'n ou dame voor haar as 

getuie. Verskeie kere spreek die ou dame die regter aan as 'My 



Liefie'. Uiteindelik kyk die regter die ou dame reguit in die oë en 

sê: “Dis: ‘My EDELAGBARE Liefie!’”  

 
Na baie jare van suinig leef en spaar het die man goeie nuus vir sy 

vrou. 

“Liefling! Ons het uiteindelik genoeg geld om dit waarvoor ons in 

2000 begin spaar het, te koop.”   

“'n Splinternuwe Mercedes!” roep sy vrou opgewonde uit. 

“Nee. 'n 2000-Mercedes.”  

 

 

TUINWENKE VIR OKTOBER 
 
Strooi ‘n kunsmis met baie stikstof 
oor jou grasperke.  ‘n Voorbeeld is 10 
tot 15 gram 3:2:1(28) per vierkante 
meter.  3:2:1 kunsmis bevat 3 dele 
stikstof, 2 dele fosfaat en 1 deel 
kalium.  Benat die gras dadelik na 
hierdie toediening. 
Verwyder al die bossies op die grasperk. Gebruik ‘nklein handvurkie. 
Selektiewe onkruiddoders mag eers gebruik word wanneer die gras 
aktief groei. 
 

Dit is nou tyd om eenjarige blomplantjies vir 
die somer te plant, bv. impatiens. 
 
Strooi ‘n kunsmis met baie kalium oor blom- en 
roosbeddings. ‘n Voorbeeld is 10 tot 15 gram 
2:3:4 (36) per vierkante meter. 2:3:4 kunsmis 
bevat 2 dele stikstof, 3 dele fosfaat, 4 dele 

kalium. Benat die bedding dadelik na hierdie toediening. 
 
 



‘n Groot verskeidenheid groente kan 
nou geplant word (Bv. beet, 
aartappels, eiervrugte, geelwortels, 
komkommers, kool, kropslaai, 
lemoenpampoentjies, pampoene, 
patats, skorsies, soetmielies, soetrissies, spinasie, tamaties en 
waatlemoen). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


