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VERSKILLENDE STUKKIES VAN DIE LEGKAART  
 

Sommige van hierdie stukkies is kleurvol en baie 
mooi. Hierdie is die legkaartstukkies wat jy 
aanmekaar sit wanneer dinge goed gaan en jou lewe 
sommer rooskleurig lyk. 
  

Daar is ook stukkies wat maar so ‘n bietjie vaal lyk. 
Dit is dié alledaagse goed wat jy gereeld moet 
doen – dinge soos kos maak, wasgoed en 
skottelgoed was, die gras sny, die huis skoonmaak 
en die garage regpak. Nie juis opwindende goed 

nie, maar dit is nodig vir ons daaglikse lewe. 
  
Dan is daar stukkies wat net een kleur het. Dit is 
soms nogal ‘n storie om te probeer uitwerk waar 
hierdie stukkies nou eintlik inpas. Jy bou hierdie 
stukkies in jou nuwe jaar legkaart wanneer jy met 
probleme te doen het. 
  
En dan is daar die stukkies wat lyk asof hulle nie iewers inpas nie. 

Hoe nader jy egter daaraan kom om die 
legkaart te voltooi, hoe meer vind jy dat 
daar tog ‘n plekkie is vir hierdie skynbaar 
doellose stukkies. Wanneer daar een of 

ander baie moeilike omstandigheid of hartseer in jou lewe opduik, is 
jy besig om hierdie stukkies in die legkaart te bou. 
  
Jy verstaan dalk nie die doel daarvan totdat alles verby is nie en jy 
terugkyk en besef, “My aarde, nou sien ek! Daar was groei en ek het 
gedurende hierdie tyd verander. Ek het ook geleer om die Here meer 
te vertrou en op Hom te steun. Nou kan ek die goeie sien wat daaruit 
gekom het, selfs al het dit op ‘n stadium gelyk asof daar nooit iets 
goeds daaruit sou voortspruit nie.” 



  
BOU JOU LEGKAART. 
  
Elke minuut van elke dag is ‘n legkaartstukkie wat die Here in jou 
hand gesit het. Jy is besig om bietjie vir bietjie, stukkie vir stukkie, 
hierdie legkaart aanmekaar te sit totdat 
jy die einde van die jaar bereik en 
terugkyk, en die volle prentjie sien. 
  
Jy sien die mooi en die swaarkry, alles 
wat vir jou maklik was om te doen, maar 
ook dié dinge waarmee jy gesukkel het; die mense wat God gebruik 
het om jou te help om jóú legkaart te bou; en ook hoe Hy jou gebruik 
het om ander te help om húlle s’n aanmekaar te sit. 
  
En jy weet die prentjie is mooi, want God was deel daarvan. 
  
Volgende jaar gaan God weer vir jou ‘n nuwe legkaart gee, en jy gaan 

begin om dit gedurende die jaar te bou totdat 
jy dit voltooi aan die einde van die jaar. 
  
En elke keer kan jy terugkyk en besef jy het 
aan die begin nie geweet hoe die prentjie 
gaan lyk nie, maar jy het dit gebou en dit het 

uitgekom presies soos dit moes. 
  
Seën vir jou met die bou van jou legkaart in 2022!  
 
                                                                                    Bron: Nader In Eenvoud 
 

                               

Hebr 10:23-24 - Laat ons styf vashou aan die belydenis van 

wat ons hoop, sonder om af te wyk, want Hy wat die 

belofte gemaak het, is getrou. Laat ons ons ook daarop 

toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. 

 



  GEMEENTENUUS  
 
VERJAARDAE IN FEBRUARIE: 
2 Februarie:  Armand Botma, Ans Janse van Vuuren, Anna Jansen, 
                        Riekert Kritzinger, Ane van Reenen 
5 Februarie:  Carel van Hemert 
6 Februarie:  Zelma Breytenbach 
7 Februarie:  Michiel Smuts 
8 Februarie:  Nick Jansen van Rensburg, Rodanda Olivier 
9 Februarie:  Jan Bothma 
10 Februarie: Esther Steenkamp 
11 Februarie: Kathy Groenewald 
15 Februarie: Trix Swanepoel, Mariaan van der Westhuizen 
16 Februarie: Jan Snyders 
17 Februarie: Vanessa van Reenen 
18 Februarie: Alayah Roos 
19 Februarie: Elsabe Grassman, Coenie van den Bergh 
20 Februarie: Colin Davidson 
21 Februarie: Jaco Smith 
22 Februarie: Sonique Deysel 
23 Februarie: Alta de Bruin, Kobus Jansen van Vuuren 
24Februarie:  Natasha Hall, Koos Jonck, Henry Knoetze, Henry  
                         Liebenberg 
26 Februarie: Manie Steynberg 
27 Februarie: Elma Jansen 
28 Februarie: Hendrik Beukes 
 
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, Awie Smith. 
 
VERGADERINGS: 
Kerkraad – Donderdag, 10 Februarie, om 18h30 
 



NUWE VROUEDIENSBESTUUR: 
Voorsitster:  Anneline van Reenen 
Ondervoorsitster: Maria Turnbull 
Sekretaresse: Susan Roos 
Tesouriere: Ilse van Hemert 
CMR:  Rina van Rensburg en Erika Pelcher 
 
OPDATERING VAN INLIGTING 
Indien u besonderhede verander het, bv. selnommer, eposadres, 
woonadres, kan u registreer by www.winkerkonline.co.za en daar 
dit verander.  Die program sal dan ‘n boodskap aan die kerkkantoor 
stuur om dit op die register te verander. 
 
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. 
 
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. 
 
 

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 
Afkondigings – kerkkantoor  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 –  Pieter Avenant  082 371 8430 
Saalhuur – kerkkantoor  082 434 6499 
Vrouediens  –  Anneline  van Reenen    
 

 
 

VAARDIGHEDE/DIENSTE  DATABASIS 
 

Hier kan gemeentelede gratis enigiets adverteer waarmee 
hulle ektra wil geld verdien 

 
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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BYBELVASVRA 
 

Watter familie het hulle voorouers se voorbeeld gevolg deur nie wyn 
te drink of grond te bewerk nie? Jer. 35 
A. Negelamiete 
B. Amalekiete 
C. Keniete 
D. Regabiete 
 
Hoeveel seuns het Noag gehad? 
A. 1 
B. 4 
C. 3 
D. 2 
 
Wie van die volgende pare was ‘n tweeling? 
A. Abraham en Nahor 
B. Josef en Benjamin 
C. ruben en Juda 
D. Jakob en Esau 
 
Watter dissipel wou nie dat Jesus sy voete was nie? 
A. Andreas 
B. Petrus 
C. Bartolomeus 
D. Johannes 
 
Wat was die eerste plaag wat die towenaars van die farao nie kon 
nadoen nie? 
A. Paddas 
B. Steekvliee 
C. Muggies 
D. Sprinkane 
 

 



NIE ENETJIE HIER EN ENETJIE DAAR NIE 
Hebreërs 10:19-25 

 
Dit brand in die berge om ons. Die brand 
het eintlik in Franschhoek begin, maar die 
wind het dit oor die berge gedruk. Binne 
vyf ure hardloop die vuur in Jonkershoek 
af tot teen die dorp. Uiteindelik kry hulle 

die vernietigende vuur gestuit. 
 
Baie mense het gehelp om die vuur onder beheer te bring. 
Ongelukkig is mense se eiendom beskadig. So ’n vuur saai darem ’n 
klomp verwoesting! 
 
Tog staan ek verwonderd oor hoe mense kan 
saamstaan. Op ons woonbuurt se WhatsApp-
groepie word al die behoeftes aangekondig. 
Eers was dit suikerkoeldrank en energiestafies 
vir die mense wat die brand onder beheer 
bring. 
 
Dan kom die versoeke deur vir ou meubels, beddens, linne en 
komberse. Kos, enige iets wat mense kan help om weer hul 
afgebrande huise op te bou. Sonder aarseling, begin mense hand 
opsteek en sê hulle het die of daai. Kan dit help? Waar kan hulle 
aflewer?  Êrens word ’n bankrekeningnommer geplaas en die geld 
kom sommer ingerol. 
 
Dit is ongelooflik om te sien hoe vinnig mense betrokke raak om 
ander te help en watter groot verskil dit in mense se lewens maak as 

ander hande vat. Een vir een kon hulle nie werklik 
die nood verlig nie, maar ’n klompie saam maak ’n 
moewiese verskil. 
 
Dit laat my nou dink aan die klein draadjie wat op sy 

https://comms21.evlink21.net/servlet/link/32878/482612/66332122/1214720


eie, sommerso, met ’n pluk gebreek kan word. Maar as daar ’n paar 
van die draadjies om mekaar gedraai word, kry jy dit nie sommer 
gebreek nie. 
 
Net jammer dat daar baie mense is wat nie die eenvoudige som 
verstaan nie. Sommige mense is so op hulleself gerig, dat hulle nie 
ander se nood om hulle raaksien nie. En mense mis uit op ’n 
groeigeleentheid. ’n Lekkervoel-geleentheid. Mense is armer as hulle 
nie gee nie. 

 
Daarom die opdrag dat ons nie net goed 
moet doen om ander te help nie, maar ook 
ander aan te moedig om goed te doen. Ons 
moet hulle help om ’n sensitiwiteit aan te 
kweek om ander se nood raak te sien en dan 

moet ons hulle help om die ander in nood te help, deur hulle nood te 
dra en te verlig. 
 
Die Boodskap-vertaling sê dit so mooi: 24Laat ons gedurig maniere 
soek om mekaar opgewonde te maak om goeie dinge vir mekaar te 
doen en lojaal teenoor mekaar te wees. 
 
Dit kom vir baie natuurlik. Vir ander is dit nie so maklik om liefde te 
saai en goed te wees vir ander nie. Daarom moet ons goeddoen aan 
ander, maar meer nog. Ons moet vir hulle so ’n goeie ervaring gee, 
dat hulle aangesteek word om ook goed te gaan doen. 
 
Gaan soek plekkies. Gaan raak stil en laat die 
Heilige Gees jou lei na mense wat ’n bietjie 
motivering nodig het om ook na ander uit te 
reik. Mag die wêreld anders wees omdat ons 
wat so baie ontvang, gaan uitdeel aan ander en 
ander so help om self ’n verskil te gaan maak. 
 
So maak ons ’n baie groter verskil as net enetjie hier en enetjie daar. 
                                                                                                Bron: Kruispad 



NUUS UIT JAPAN 

AANGEDRYF DEUR ELEKTRIESE PALINGS 

Namate COVID-gevalle in Japan afgeneem het gedurende die bitter 
koue Desembermaand, het mense dit in die buitelug begin waag. ’n 
Kersboom versier met ligte wat deur elektriese palings aangedryf 
word, het die aandag van skares in ’n akwarium in sentraal-Japan 
getrek. 

Die Toba Akwarium in die Mie 
Prefektuur stal die boom elke jaar uit 
om besoekers ’n gevoel te gee van die 
krag wat dié waterdier uit die 
Amasonerivier opwek om sy prooi te 
verdoof. Vyf palings in ’n tenk stuur 800 
watt elektrisiteit deur die water 

wanneer hulle gevoer word of beweeg, wat die ligte sowel as ’n ster 
bo-op die boom aandryf. Aluminium elektrodes versamel die 
elektrisiteit om die lang boom met afwisselende gloeiende flitse te 
verlig.                                                        Bron: NHK World 

Dit is merkwaardig hoe die akwarium uitgevind het hoe om die krag 
van hierdie elektriese palings te benut om ’n Kersboom te verlig. Die 
Bybel het baie te sê oor ’n ander soort krag en lig. 

Dit is God wat ons bemagtig sodat ons ’n godvrugtige lewe kan lei. Sy 
Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe 
en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het 
deur sy heerlikheid en mag (2 Petrus 1:3). 

Ons word in Matt 5:16 opdrag gegee: Laat julle lig so voor die 
mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat 
in die hemel is, verheerlik (Matteus 5:16). 



Die krag van die Heilige Gees stel ons in staat om ons lig te skyn 
terwyl Hy ons harte vervul met goddelike vreugde, vrede en hoop. 
Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle 
vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word 
deur die krag van die Heilige Gees (Romeine 15:13). 

Dit is wonderlik om te rus in die wete dat die Here ons getrou sal 
aanhou bemagtig om ons lig voor ander te skyn gedurende die Nuwe 
Jaar! 

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

 

 
 

Resep no. 20 
Roerbraai kool met uie en feta 

 Jy kan wit of rooi kool vir hierdie gereg gebruik, of selfs ‘n mengsel 
van die twee. Rooi lyk egter baie mooi met die feta bo-op 
 

Bestanddele: 
 30g botter 
100g uie, in ringe gesny 
300g rooi kopkool, gekerf 
Sout en peper na smaak 
15ml Worcestersous 
100g feta, gekrummel 
 
 Metode: 
Smelt die botter in ‘n braaipan en braai die uie daarin tot sag. Gooi 
nou die kool by en braai tot die kool sag is. 
Geur na smaak met sout en peper, en roer die Worcestersous by. 
Sprinkel die feta net voor opdiening oor. 
Bedien warm. 
 
 



  Lag ‘n bietjie...   
 

Jan het nadat hy teruggekom het van sy inenting, begin opmerk dat sy 

sig aangetas is. Hy het die hospitaal gebel, waarop hulle gesê het: “Ja 

Oom, ons soek jou juis ernstig. Jy het jou bril hier vergeet!”     

 

Verpleegster in kraamsaal: “Kyk, Dokter! Die baba het nie 'n naelstring 

nie!”    Dokter: “Ja, nuwe weergawe. Draadloos.”     

 

Die predikant gee die bekende lied : “As die lewenstorme woedend om 

jou slaan...” op. Voor in die saal sing klein Jannie uit volle bors: “As die 

leeu jou storm, moet jy woedend om jou slaan!”      

 

Watter woord is dit: Die uitspraak van die woord is verkeerd as dit reg 

is en die uitspraak is reg as dit verkeerd is. As jy dit nie kan kry nie - 

die woord is verkeerd.       

 

‘n Jong vrou klop aan by haar buurman en sê: “Dag buurman, ek het lus 

om pret te hê en die hele nag weg te bly.  Is jy dalk vanaand 

beskikbaar?” 

Heeltemal oorstelp antwoord hy: “Uh, ja…” 

“Ag dankie! Kan jy dan asseblief my hond oppas?”  

 

“Hoekom sê u dat u besonder geskik is vir die pos van nagwag?”  

 “Ek word wakker van die geringste geluidjie.”   

 

My vrou se kookkuns is aan die verbeter. Die rook wat uit die kombuis 

kom is nie meer heeltemal so swart soos voorheen nie.   

 

Speurder: “Meneer, waar was u tussen vier en vyf?”  

Verdagte: “In die kleuterskool!  En ek kan dit bewys!” 

 

Vraag in adviesrubriek in tydskrif: “Wat is  die ergste ding wat 'n vrou 

op haar 20ste huweliksherdenking kan kry?”  

Die raadgewer antwoord: “Oggendnaarheid.”   


