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Ritme en Grense 
 

Uitputting word deur baie mense as ‘n ereteken gesien: “Ek is so aan 
God uitverkoop dat ek die hele tyd uitgebrand is.”  Dit is nie hoe God 
ons ontwerp het nie. Dit is moontlik en verkieslik, om ons liggame en 
denke op te pas, om gesonde lewens te leef.  Om gesond te wees 
het jy twee dinge nodig: ritme en grense. 
 
Ritme 
God het die wêreld volgens ritmes gemaak. Ritmes 
bevredig ons begeerte na nuwe dinge. Ritmes is 
gelyktydig gemaklik en opwindend. In Genesis 1 
skep God die heelal in ‘n pragtige ritme. So volg die 
seisoene mekaar. Ons liggame weerspieël hierdie 
ritme – ons longe en harte volg herhalende 
patrone. Musiek volg ‘n ritme.  
 

Die alternatief tot die volg van ‘n ritme is dat 
jy van die een ding na die volgende jaag. Die 
gevolg is uitputting. Baie mense glo dat as 
hulle ‘n ritme in hulle lewe aanvaar, is alles 
net ‘n roetine. Ons is nie meer eg en opreg 

nie.  
 
As ek nie doelbewus sekere dinge doen nie, word hulle nie gedoen 
nie. As jy nie doelbewus tyd maak om boeke te lees nie, gaan jy dit 
nooit doen nie. Dit moet deel van jou daaglikse ritme word. As jy ‘n 
ritme in jou lewe wil vestig moet jy doelgerig wees. Wys ‘n spesifieke 
tyd vir die belangrike dinge in jou lewe aan en vorm ‘n patroon. 
Meeste mense kan baie spanning verwerk as hulle weet wat om te 
verwag. Dit is wat ritme bereik. 
 
Grense 
Grense en ritme hoort bymekaar. Grense beteken dat ons 
doelbewus keer dat ons nie die hele tyd in die “rooi” leef nie. Vra  



 
wat in die komende week gedoen 
moet word, maak seker dat jy tyd vir 
hierdie groot “rotse” het, hou die 
buitekantste items op die buiterand. 
Jy moet jou dagboek beheer, anders 
gaan iemand anders dit vir jou doen. 
 
“By prioritizing what matters most, you end up with more time. Well, 
maybe not more actual time, but more margin. You cut the clutter 
out of your life. You begin to sort through the issues that both 
positively and negatively affect your capacity. You’ll tend to learn 
what’s most important because you’re doing more important 
things.” (Reggie Joiner: Parenting beyond your capacity). 
 
Meer grense beteken meer energie. Vra eenvoudige vrae om vas te 
stel of jy jou batterye herlaai. Doen ek gereeld oefeninge? Weet ek 
hoeveel slaap ek nodig het en kry ek 
dit? Ken ek my liggaam se 
dieetbehoeftes vir maksimale energie? 
Onttrek ek my gereeld en vind rus in die 
natuur, die literatuur? 
 

Een belangrike afbreker van grense is die sosiale 
media. Skeduleer jou tyd, dit is nie sonde om uitgeput 
te wees nie. Baie van ons is egter onnodig uitgeput.  

 
Beplan ‘n lewe van ritme en grense en vertrou op God om te werk 
terwyl jy rus. 
                                                   - Coen Slabber (www.bybelkennis.co.za) 
 
 
 
 
 
 



  GEMEENTENUUS  
 
VERJAARDAE IN MAART: 
1 Maart: Ida van den Bergh, Schalk van Schalkwyk 
3 Maart: Christelle Brits, Antoinette Brummer 
4 Maart: Elizma du Toit, Hendrik Marx, Madeleine van der Walt 
8 Maart: Robert Bertram 
9 Maart: Adanda Steyn, Heinrich Venter 
10 Maart: Francois Venter 
11 Maart: Milandri Schutte 
15 Maart: Tobie den Heyer 
16 Maart: Nantus Groenewald 
17 Maart: Esther Laubscher 
18 Maart: Karin Minne 
19 Maart: Lennie Tait 
23 Maart: Elize Jansen van Vuuren, Amanda van der Merwe, Ria van  
                   Wyngaarden 
24 Maart: Ramsay Helfrich 
27 Maart: Michaela Hattingh 
28 Maart: Dirk Steenkamp 
29 Maart: Piet van der Merwe 
30 Maart: Neethling Maass, Amanda Oosthuizen, Louis Strydom 
31 Maart: Petro Luus 
 
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. 
 
BRUGLERAAR 

Dr. Sampie Niemand het die beroep as brugleraar 
aanvaar. Sy bevestiging in ons gemeente sal DV op 
Sondag, 3 April, plaasvind. 
 

 



 
NAGEREG: 
Die Vrouediens verkoop nagereg na die erediens op 13 Maart.  Plaas 
asseblief u naam op die lys by die hoofdeur indien u wil bestel of 
nagereg wil skenk, of kontak vir Anneline van Reenen 081 379 0863. 
 
 
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 
 



WAAROOR BEKOMMER JY JOU? 

Partykeer laat die HERE my so ‘n bietjie terug sit en dan kyk ons so 
saam na die wêreld. Ek kan julle dit sê: enige iemand wat nie ‘n Kind 
van die HERE is nie, mis die mees ongelooflikste ervaring van sy of 
haar lewe, maar dan moet jou lewe totaal in die hande van die 
Meester Bouer wees. 

As jy nog terug hou, kan die HERE nie met jou 
werk soos ‘n pottebakker met klei werk nie. Dit 
beteken natuurlik geduld om dinge in die 
hande van die HERE te los sodat Hy dit op Sy 
tyd kan aanspreek; NIE ons tyd nie. 

Die HERE stuur gereeld vir my mense wat ek moet bearbei vir Hom. 
Die mees algemeenste klagte wat ek kry is die een 
waar daar gebid word vir iets, maar niks gebeur 
nie. “Ek bid teen ‘n muur vas” is die frase wat die 
meeste gebruik word. Liewe leser: het jy al ooit 
die saak by die HERE gelos of gryp jy dit elke slag 
en hardloop daarmee op jou rug rond sodat die 
HERE nie daaraan kan werk nie? Dis jou probleem: jy gryp die 
probleem en hardloop daarmee weg voor die HERE daaraan kan 
werk. 

Bid oor jou probleem en los dit dan by die HERE. 
Om oor en oor vir dieselfde goed te bid gaan die 
probleem nie vinniger oplos nie. So ook nie as jy 
aanmekaar daaroor kla nie. Los jou probleem by 
die HERE en vergeet daarvan. Wees geduldig. 
Die HERE sal vir jou die uitweg gee, maar dan 

gaan jy geduld moet leer! 

Ek weet maar net te goed hoe moeilik dit is om te leer… ek was self 
daar en net soos julle het ek ook oor en oor vir dieselfde goed gebid 
en later by die HERE gesmeek, maar niks het vir my gebeur nie. Dit 



was eers toe ek geleer het hoe om stil voor die HERE te raak en te 
erken dat Hy God is en alles kan doen, dat dinge vir my begin 
verander het. 

Vandag vra ek vir die HERE en Hy voorsien. 
Ek hoef nie eers te wonder daaroor nie, 
maar dit was nodig dat ek deur al hierdie 
dinge gaan sodat ek kon leer. Het ek nie op 
‘n geleentheid gesê dat ons in God se 

klaskamer is nie? Jy is hier om te leer, so moenie so hard op jouself 
wees as jy sukkel nie. Staan daar dan nie in die Woord van die HERE 
geskryf julle is meer werd as baie mossies nie? (Mattheus 10:31) 

Liewe leser, jy is die kroon van God se skepping! Jy is in beheer 
geplaas van alles wat vlieg, swem, loop en kruip. As die HERE dan vir 
jou al daardie mag gegee het, om watter onverklaarbare rede 
bekommer jy jou? Jesus sê dit so goed: as jy dan nie eers die 
geringste van dinge kan doen om jouself een el langer te maak nie, 
waarom bekommer jy jou oor dit wat jy nie kan verander nie? 

Ek gaan afsluit met die gebed van Reinhold Niebuhr, die 
Amerikaanse teoloog: “Here, gee my die vrede om te aanvaar wat ek 
nie kan verander nie, die moed om te verander wat ek kan, en die 
wysheid om die verskil te ken. Amen!” 
                                                                                                    - uit Suiderkruis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 

 

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 – 
Mosterdsaadjie –  kerkkantoor@ngkerkmoregloed.co.za 
Orkes –  Pieter Avenant  082 371 8430 
Saalhuur – kerkkantoor  082 434 6499 
Vrouediens  –  Anneline  van Reenen   081 379 0863 
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Resep no. 21 

MIELIE PASTA SKOTTEL 

1 blik heelpit mielies 
1 blik suiker mielies (room) 
Gesnipperde spek of polonie of ham 
Kaas gerasper 
1 pak spaghetti 
3 eiers 
2 gekapte uie 
2 gekapte tamaties 
Sout en peper 

Kook pasta vir 20 minute.  
Braai uie goudbruin, voeg spek by en braai bruin.  
Water heelpit mielies af.  
Meng dan uie en spek by pasta saam met suikermielies, heelpit 
mielies en tamaties.  
Meng goed.  
Klits eiers saam met helfte van die kaas en voeg by pastagereg.  
Plaas in oond teen 180 °C vir 30 min.  
Net voor bediening, gooi res van kaas oor gereg.  
Geur met sout en peper. 
Jy kan ook ‘n witsous oor die pasta gooi en res van kaas oor strooi. 

 
 

 
FEBRUARIE BYBELVASVRA Antwoorde 

 
Regabiete; Drie; Jakob en Esau; Petrus; Muggies 

 



NUUS UIT JAPAN 

KOSBARE KINDERS 

Die Japannese samelewing heg groot 
waarde aan kinders. Seunsdag, 
Meisiesdag en Kinderdag is nasionale 
vakansiedae. Munisipaliteite regoor 
Japan het “Coming-of-Age-Day” op 10 

Januarie gevier vir almal wat 20 jaar oud 
geword het. Baie jongmense was geklee in 
pragtige en kleurvolle versierde kimono’s, 
terwyl hulle bymekaargekom het om herken 
te word as volwassenes. 

Die bevolking van Japan het gedurende 2021 met meer as 1,2 
miljoen mense afgeneem tot 125,4 miljoen. Dit was hoofsaaklik as 
gevolg van ’n verouderende bevolking en minder mense wat kinders 
kry. Gevolglik bied baie munisipaliteite en maatskappye kontant, 
motors en selfs huise aan jongmense as aansporings om meer 
kinders te hê! 

Daihatsu-motormaatskappy het ’n groot produksiefasiliteit in 
sentraal Japan, in die dorp Ryuo. Vir alle geregistreerde inwoners 
van dié dorp, wat twee of meer kindertjies het, word ’n gehuurde 
gesinsmotor gratis aangebied. Daihatsu beweer dat hierdie skema 
deel is van ’n inisiatief om die plaaslike ekonomie te laat herleef en 
gesinne aan te moedig om die vreugde daarvan te beleef om saam 
met kinders te leef.          Bron: Daihatsu.com 

Verhoogde waarde is op die kinders van Japan geplaas namate die 
bevolkingsgetalle afneem. Die Bybel het ook baie te sê oor die 
waarde van kinders. 

Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat Hy hulle moet 
aanraak. Sy dissipels het met die mense daaroor geraas. Maar toe 



Jesus dit sien, was Hy verontwaardig en het Hy vir hulle gesê: “Laat 
die kindertjies na My toe kom en moet hulle 
nie verhinder nie, want die koninkryk van 
God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker 
Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos 
’n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan 
nie.” Hy het sy arms om die kindertjies gesit, 
hulle die hande opgelê en hulle geseën (Markus 10:13-16). Die Seun 
van God, die Koning van Konings, het Sy tyd geneem om hierdie 
kosbare kinders vas te hou en te seën! 

Jesus sê vir ons dat ons die gesindheid van ’n kind moet hê as ons die 
Koninkryk van God wil ingaan. As kind van God is dit noodsaaklik dat 
ons ons Here nader met die ingesteldheid dat ons heeltemal 
onwaardig en sonder verdienste is. Ons moet heeltemal afhanklik 
wees van Sy barmhartigheid en reddende genade. 

Kom ons dien Hom met ’n kinderlike vertroue en nederigheid, terwyl 
ons Hom vandag verheerlik. 

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

 

 

Mission Without Borders is besig om te help in Oekraïne met 3 000 

noodverleningspakkies aan families en individue wat afgesny is van 

basiese hulpmiddele terwyl hulle na veiligheid vlug. Personeel werk 

saam met plaaslike kerke in die area om diegene te identifiseer wat 

hulp benodig. 

‘n Donasie van R300 sal die koste dek van een noodverleningspakkie 

en help om die nodige voedsel en voorrade te verskaf aan die mense 

in Oekraïne.  

Indien u ‘n donasie wil maak, kan u meer inligting kry by: 

www.mwb-sa.org/donate-ukraine-conflict. 



  Lag ‘n bietjie...   
 

Hoe werk dit dat jy water en meel meng en gom kry... en dan as jy eiers 

en suiker byvoeg kry jy koek?... Waar is die gom dan heen?   

 

'n Plesierboot vaar verby 'n klein eilandjie. Van die dek af sien 'n 

passasier 'n bebaarde man wat op die strand op en af spring terwyl hy 

woes met sy arms waai en beduie. 

 “Wat probeer hy sê?” vra die passasier vir een van die bemanning. 

 “Ek het geen idee nie” sê die man, “Elke keer as ons hier verby vaar, 

gaan hy so te kere!”     

 

Onthou, as jy 'n sokkie in die wasmasjien verloor kom dit terug as 'n  

Tupperware-deksel wat op geen bak pas nie.   

 

Polisieman aan blondine wat aan die verkeerde kant van die snelweg ry: 

“Weet jy waarheen jy gaan?”   

Blondine: “Ja, maar dit lyk of dit sleg gaan daar. Al die motors ry weg 

daarvandaan.” 

 

As breingolftegnoloog vra ek postoperatiewe pasiënte om te glimlag om 

seker te maak dat hul gesigsenuwees ongeskonde is. Dit was altyd aardig 

om hierdie vraag direk na 'n breinoperasie te vra, en 'n kollega het 

voorgestel dat ek pasiënte moet vra om tande te wys.  

Gewapen met hierdie nuwe frase het ek vir my volgende pasiënt gesê: 

“Mnr. Smith, wys my jou tande.“  

Hy skud sy kop van nee. “Die verpleegster het dit.” 

 

My vriend se huwelik is nie suksesvol nie. Hy sê nou die aand kom hy 

tuis, kruip langs sy vrou in die bed in en vertel haar 'n snaakse grap wat 

hy die dag gehoor het. Toe begin die vent onder die bed lag...       

 

‘n Man stap die bank binne om ‘n kluis te huur.  Die bankamptenaar vul 

die vereiste vorms in en vra: “Moet u eggenote ook in die kluis kom?” 

Waarop die man antwoord: “Nee, net hierdie bondeltjie papiere.” 

  


