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Vertrou met alles 
Heb.11:8-19 

 
As jy een oggend wakkerskrik en besef dat God deur die nag met jou 
gepraat het, sal jy kan stilbly? En as God vir jou gesê het jy moet jou 
penne optrek en na ’n onbekende land gaan, want daar sal Hy jou 
erg seën, sal jy die nuus graag deel met jou eggenoot, vriende of 
ouers? 
 

Ek wonder wat sal ek sê as ek ’n 
boodskap ontvang dat ek alles hier in 
die mooie Stellenbosch moet los en ’n 
geel ou Fleetline-kombi aanskaf en die 
stofpad aandurf die onbekende in? 
Sjoe, ek bly darem nou lekker hier en 
alles is so bekend en net om die hoek ... 

 
Wel, dis presies wat met Abraham gebeur het. Hy het ’n oproep van 
God ontvang waarin hy ’n opdrag gekry het om sy bekende wêreld, 
die plek waar hy grootgeword het, daar waar hy van die lewe geleer 
het, net so te los en te trek. Hy het nie eens lekker geweet waarheen 
nie, want God sou hom, soos hy trek, die pad wys. 
 
Ek haal my hoed vir hom af. 
 
8God het vir Abraham gesê dat hy sy goed 
moet vat en na ’n ver plek moet trek wat 
God dan vir hom as ’n blyplek sou gee. 
Abraham het glad nie geweet waar dit 
was nie, maar het gehoorsaam sy goed 
gevat en gegaan. 
 
Hierdie een vers gee vir ons ’n baie goeie prentjie van wie Abraham 
was. Abraham moes ’n baie spesiale verhouding met God gehad het 
en juis daarom moes hy God goed geken het. In hierdie intieme 



verhouding met God, was Abraham bereid om alles op te offer en 
presies te doen wat God van hom vra en verwag. 
 
Wanneer ’n mens baie tyd saam met God spandeer, wil jy presies 
doen soos Hy van jou verwag. Toe God roep, het Abraham nie twee 
keer gedink nie en sy goed gevat en getrek. 9En die rede: hy het God 
heeltemal vertrou. 
 
Ons kan slegs alles verkoop en ’n geel Fleetline-kombi gaan koop om 

die onbekende in te gaan, as ons God werklik 
vertrou. ’n Kind sal slegs van ’n hoogte in haar 
pa se arms spring, as sy haar pa 100% vertrou 
en die vertroue kan slegs staangemaak word 
deur die kind wat die pa goed leer ken het en 
weet waartoe hy in staat is. 

 
 
So, op die vraag of ek en jy alles sal los en agter God se opdrag sal 
aantrek, moet daar reeds ’n dik verhouding met Hom wees. Ons 
moes reeds ure, dae se tyd met Hom gespandeer het. So sal ons 
seker weet dis God wat ons roep. So sal die vertroue reeds vasstaan, 
sodat ons met alles daarop kan leun. 
 
Mag dit vir ons ’n aansporing wees om net soos Abraham te spring, 
al sê God wat. Mag ons meer en meer tyd saam met God spandeer 
om Sy stem te leer ken. Mag ons Hom leer ken as die liefdevolle 
Vader wat net die beste vir ons wil hê. Mag ons Hom met alles in ons 
vertrou. 
 
 
- Kruispad 
 
 
 
 
 



  GEMEENTENUUS  
 
VERJAARDAE IN APRIL: 
1 April:   Wessel Blignaut 
2 April:   Chris Swanepoel 
5 April:   Bonnie de Haast, James Greeff 
6 April:   Coenie Cochrane 
8 April:   Rozel Steenkamp 
9 April:   Okkie van der Merwe 
10 April: Phillip Steenkamp 
14 April: Michael Botes, Malan Botma, Corne Steynberg, Ilse van   
                Hemert 
17 April: Kevin Tait 
18 April: Sarita Janse van Vuuren 
19 April: Jurie Doman, HW Helberg 
22 April: Johan van Wyngaarden 
23 April: Hannelie Deetlefs 
24 April: Engela Minne, Zelda Schoeman, Peet Schultz 
25 April: Mary Cochrane, Kowie Laubscher 
27 April: Theuns Berry, Angelic Tait 
29 April: Philip Turnbull 
 
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 se bevestiging as brugleraar in 
ons gemeente sal DV op Sondag, 3 April, om 09h00 
plaasvind. 
 
 
 

 



 

Nuwe Koster 
Ontmoet ons nuwe koster, Peter Helfrich. 
Hy, sy vrou, en twee jong kinders is lidmate van 
ons gemeente. 
 
Sy kontaknommer is 064 724 1947. 
 

 
 
VERGADERINGS: 
Admin.kommissie: Dinsdag, 5 April, om 18h00 
Kerkraad: Donderdag, 7 April, om 18h30 
Vrouediens: Sondag, 10 April, na die erediens 
Ouderlinge: Dinsdag, 19 April, om 18h00 
 
OPDATERING VAN INLIGTING 
Daar is strokies op die tafel by die hoofdeur wat u kan gebruik  
indien u besonderhede verander het, bv. selnommer, eposadres, 
woonadres.  
U kan ook 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. 
 
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 



Hoe die Gees van die Here beweeg. 

Ek let op na die Christen boodskappe wat mense op sosiale media 
pos. Hierdie mense ken mekaar glad nie en het geen idee wat die 
ander een gaan pos nie, maar jy kan die leiding van die Gees in elke 
boodskap sien as jy die boodskappe volg! As dit swaar gaan, word 
daar boodskappe gepos om moed te hou; verligting kom! 
Waarskuwings word ook gepos: pasop vir dit of pasop vir daardie. Ek 
is seker daar is van julle wat dit agtergekom het! 

Self het ek al baie krag vir baie situasies wat vir my onmoontlik gelyk 
het om te oorkom uit boodskappe gekry wat so deur ander 
aangestuur word. Dit wys net dat die klein bietjie wat jy doen, baie 
keer ‘n enorme groot invloed het waarvan jy salig onbewus is! 

Baie van julle sit met skatkamers vol 
goud en allerhande edelgesteentes 
wat julle nie van bewus is nie! Begin 
julle nou verstaan wat Jesus bedoel 
het met sy woorde “oor weinig was jy 
getrou, oor veel sal ek jou aanstel”? 
(Mattheus 25:21) 

Kom ons kyk na emmers, koppies en balies. Ons 
almal is gemaak om ‘n kapasiteit te kan hou vir 
die HERE. Die balie kan baie hou en ons almal 
wens ons kan ‘n balie vir die HERE wees! Maar 
die balie staan buite die huis en dit kan enorm 
baie water hou, maar die balie word nooit in die 
huis ingebring nie. Daarvoor word die emmer 
gebruik.  

 

 



Water word in die emmer getap en dan in die huis ingebring, maar 
ons drink nie tee uit die emmer uit nie! Dis waarvoor 
die koppie daar is! Begin julle verstaan dat elke item 
sy eie doel het en dat jy, ongeag van jou grootte, in die 
HERE ook ‘n doel het? 

Die HERE het elkeen van ons gemaak vir ‘n doel. Moet dus nooit dink 
dat die klein bietjie wat jy doen nutteloos is nie! Daardie 
boodskappie wat jy op sosiale media aanstuur, dra krag wat jy niks 
van bewus is nie. Jy verander die rigting van mense se lewens met 
dit wat jy pos sonder dat jy dit weet!  

Kyk wat sê die HERE vir jou in Openbaring 2:25-26 “[25] Hou maar net 
vas wat julle het, totdat Ek kom. [26] En aan hom wat oorwin en my 
werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee”. 

Onthou die HERE kyk nie na die kleinheid van die hart of die 
kleinheid van die bediening nie, maar na die gesindheid waarmee 
daar gedoen word. In baie gevalle gee julle wat net die klein bietjie 
doen, meer as die wat balies vir die HERE is! Die balie gee uit 
oorvloed omdat dit baie hou, maar die wat koppies en vingerhoede 
is vir die HERE gee alles omdat julle so min hou! Daar is letterlik niks 
om te hou vir later nie! 

Hou dus aan om te doen wat jy doen en hou vas wat jy het! Jy doen 
baie meer vir die HERE as wat jy dink! Laat 
die mense maar neerkyk op jou. Jy is 
letterlik die as van die wiel. Die speke mag 
die gewig van die wa dra en die loopvlak al 
die harde werk, maar sonder die as kan die 
hele wiel nie werk nie! Jy en dit wat jy vir 
die HERE doen is kosbaar soos goud in die 
oë van die HERE! 

                                                                                                    - uit Suiderkruis 

 



VAARDIGHEDE/DIENSTE  DATABASIS 
 

Hier kan gemeentelede gratis enigiets adverteer 

waarmee hulle ekstra geld wil 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  079  426 79042 31 0 
Diakens – Pieter du Toit  082 491 4927 
Helpmekaarklub vir lidmate 60+ jaar – Johnny Jansen  082 493 4647 
Kerkkantoor  – 079  426 79042 
Kerkraad – ds Willem Kritzinger 082 417 1989 
Kinderkerk en Jeug – Anneline van Reenen  081 379 0863 
Koster – Peter Helfrich 064 724 1947 
Mosterdsaadjie –  kerkkantoor@ngkerkmoregloed.co.za 
Orkes –  Pieter Avenant  082 371 8430 
Saalhuur – kerkkantoor  079  426 79042 
Vrouediens  –  Anneline  van Reenen   081 379 0863 
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Resep no. 22 

MAKLIKE BROODROLLETJIES SONDER GIS 

1 koppie koekmeel 
1 teelepel bakpoeier 
Knippie sout 
½ koppie melk 
2 eetlepels mayonnaise 
 
Meng al die bestanddele saam, 
skep in gesmeerde muffinpan. 
Bak teen 180 °C vir 15 minute of tot goudbruin. 
Maak ongeveer 6 rolletjies. 

 
 

Ontrafel die woorde en woordsoek antwoorde 
1. PAASFEES 2. JESUS 3. SEUN 4. KONING 5. KRUIS 6. GRAF 7. KLIP 8. MARIA 9. 
ENGEL 10. JESUS LEEF 
 
1. DERTIG SILWERMUNTSTUKKE 2. ONSKULDIGE MAN 3. PERS MANTEL 4. JESUS 
BARABBAS 5. SIMON VAN SIRENE 6. JESUS CHRISTUS 7. KONING VAN DIE JODE 8. 
WAAROM HET U MY VERLAAT? 9. OPGEWEK UIT DIE DOOD 10. PONTIUS PILATUS 
11. VERRAAI DEUR JUDAS 12. GEKRUISIG BY GOLGOTA 13. DIE SEUN VAN GOD 14. 
JOSEF VAN ARIMATEA 15. BEVEILIG DIE GRAF 

 

 
 
 
 
 
 



Hoor My Roepstem 
 
Wees nie bevrees nie My liefling kind. 
Hou op baklei teen dit wat jy nie kan verander. 
Gee net 'n paar tree links, 
dan sal jy beter kan sien. 
Haal jou oë af van die kol voor jou. 
Kyk daar skyn tog lig deur. 
Eenmaal, baie lank gelede, het Ek reeds vir jou gesterf. 
Nou kan jy ontspan en jou kragte opbou. 
Luister na al die goeie boodskappe die naweek. 
Kom staan saam met My weer op. 
Ek het jou nog nooit verlaat nie. 
Tog dink jy dat Ek jou vergeet het. 
My Engele waak oor jou. 
Raak rustig liewe mensekind. 
Kies jou woorde reg. 
Luister na dit wat jou siel voed met geluk. 
Bid vir die mense om jou. 
Help die wie jy kan. 
Leer jouself om weer lief te kry. 
@Amanda Boucher 01/04/2021 

 

 
 

Sout vir die wereld 
 
Sy foon het per ongeluk onder gebed in die kerk gelui.. 
Die pastoor het met hom geraas. Die ander 
aanbidders het hom agterna berispe vir die 
onderbreking. Sy vrou het al die pad huis toe 
aangehou om hom te herinner aan sy 
agterlosigheid. 
Jy kon die skaamte, ontnugtering en vernedering 
op sy gesig sien. 
Hy’t nooit weer sy voet in die kerk gesit nie. 



Daardie aand is hy na ‘n kroeg toe. Hy was nog senuagtig. Derhalwe het hy 
sy drank op die tafel gemors, die bottel het omgeval en van die vloeistof 

het op sommige mense gespat. Hulle het hom dadelik 
omsingel. Hy’t sy oë toegemaak en die ergste woorde en 
aksie verwag: In plaas daarvan wou almal weet of hy 
okay is en of die bottel hom nie dalk beseer het nie. Die 
kelner het verskoning gevra en hom ‘n lap gegee om 

skoon te maak. Die skoonmaker het die vloer kom droogmaak. Die 
bestuurder het hom ‘n rondte verniet op die huis aangebied. Sy het hom ‘n 
warm drukkie gegee en gesê: “Moenie komkommer nie man! Wie van ons 
maak nie foute nie?” 
Hy was sedertdien nog elke dag in die kroeg. 
 

# Ons houding dryf ander gelowiges soms hel toe. 
# Jy kan ‘n verskil maak oor hoe jy mense hanteer,   
    veral as hulle foute maak. 
# As jy nie ‘n brug kan wees om mense te verbind  
   Nie, moenie ‘n muur wees wat hulle vervreem en  
   weghou nie. 

# As jy nie ‘n lig kan wees om mense se goeie dade op te helder nie,  
   moenie die donker kombers wees wat hulle pogings verduister nie. 
# As jy nie water kan wees wat mense se plante kan reën gee nie, moenie  
   die gif wees wat hulle oes vernietig nie. 
# As jy nie die inenting kan wees om lewe te gee nie, moenie die virus wees  
   wat dit vernietig nie. 
# As jy nie die pen kan wees om iemand se geluk op te teken nie, wees dan  
    die vriendelike uitveër om hulle droefheid te laat verdwyn. 
 
Ons kán mekaar oppas. Laat ons die wêreld genees en sout wees. Jip! Ons 
kan. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ontrafel die woorde 
 

1. PESAFEAS 
2. JSESU 
3. SNEU 
4. OIGNKN 
5. KSURI 
6. AFRG 
7. LPKI 
8. MRIAA 
9. EGNEL 
10. JSESU LEFE! 

 
1. TIDEGR WURKKETTSNIESMLU 
2. LUENKSIDOG AMN 
3. ERSP MNATLE 
4. SSUEJ SBAABARB 
5. OMSNI VAN SNEIRE 
6. SJUSE RSHTCUSI 
7. NIOKNG AVN IDE DJOE 
8. WARAMO ETH U YM EVLTAAR? 
9. WGOPKEE IUT IDE ODOD 
10. SNOIPTU PLTSIAU 
11. AREVARI DERU SUDAJ 
12. SUKIGERGI YB TGGOALO 
13. EID UNSE NVA ODG 
14. OJFSE VNA IARAAMTE 
15. GEIVELIB EID RAFG 

 

 

 



Paasfees woordsoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUUS UIT JAPAN 

K.I. TAS 

’n Blinde rekenaarwetenskaplike wat saam met IBM werk, 
Chieko Asakawa, het groot mylpale in die wêreld van navorsing 
en nuwe uitvindings bereik. Sy lei nou ’n span wat ’n 
tasvormige KI (kunsmatige intelligensie) robot ontwikkel wat as 
oë en ore vir gesiggestremdes kan dien. 

In ’n loodstoets op ’n lughawe in Japan, het ’n prototipe in die 
vorm van ’n dratas, self suksesvol op sy wieletjies gery en die 
gebruiker gelei na die vertrektoonbank nadat dit ’n stem opdrag 

van ’n slimfoon ontvang het. 

Hierdie KI-tas sal ook toegerus 
wees met twee opsies as gevolg 
van die koronaviruspandemie. Die 
eerste is ’n sosiale afstandsfunksie. 
As iemand binne ’n radius van 2 
meter van die gebruiker af kom, lei 
die KI die gesiggestremde persoon 
weg van hulle af. Die stelsel sal die 
gebruiker ook kan weglei van 
voetgangers wat nie maskers dra 
nie. 

Daar is planne om ’n werkende model binne die volgende jaar 
vry te stel, met die hoop om gesiggestremdes meer vryheid in 
nuwe omgewings of oorvol plekke te gee.Bron: NHK World 

Dit is opmerklik dat só ’n klein tassie mense rigting kan gee 
wanneer hulle nuwe plekke besoek!  

Die Bybel praat van iemand wat ons sal lei as ons omring word 
deur uitdagende omstandighede.  



Die Here sal jou altyddeur lei; selfs in dor streke sal Hy in 
jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees 
soos ’n tuin met volop water, soos ’n fontein waarvan die 
water nie opdroog nie (Jesaja 58:11). 

Dit is die Here wat ons vertroos en ons ’n bevredigende en 
vervullende lewe laat lei – te midde van ons uitdagings. 

Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen 
onheil vrees nie; want U is met my: U stok en U staf dié 
vertroos my. (Psalm 23:4) 

Laat ons die Here vertrou om ons te lei dwarsdeur die 
uitdagings waarvoor ons vandag te staan kom, sodat ons fokus 
kan wees op die verheerliking van Hom in alles wat ons doen! 

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...   
Dogter oor die foon: “Pappa! Ek staan hier buite my garage met 'n 

pap wiel!”  

Pa:  “Wel, bel jou man!” Dogter: “Pappa, ek het probeer maar hy 

ANTWOORD nie!” Pa: “Wat van jou spaar?”  

Dogter (snikkend):  “Hy antwoord OOK nie!”   

 

Antwoorde in 'n bestuurstoets: 

*  Vraag: Wat is 'n belangrike punt om te onthou wanneer jy   

    verbysteek? Antwoord: Maak oogkontak as hy oulik is.   

*  Vraag: Wat is die verskil tussen 'n flitsende rooi verkeerslig en  

    'n flitsende geel verkeerslig? Antwoord: Die kleur.   

*  Vraag: As jy deur 'n mistige gebied ry, wat moet jy gebruik?  

    Antwoord: Jou kar.   

*  Vraag: Wat sal aan jou lewenstyl verander as jy nie meer  

    wettig mag bestuur nie? Antwoord: Ek sal gedwing wees om  

    onwettig te bestuur.   

 

Gatiep staan by die stopteken en bedel met 'n blikkie in sy hand. 

'n Ou kom verby en gooi ietsie in die blikkie. Die volgende dag 

staan Gatiep weer daar, maar hierdie keer met twee blikkies. 

Dieselfde ou kom weer daar verby en vra: “Nou hoekom het jy 

dan nou twee blikkies?”  “Nei,” antwoord Gatiep, “My business 

doen so goed toe maak ek ma nog a branch oop”.       

 

Die sakeman word by 'n robot deur 'n bedelaar genader. Hy druk 

die 'af'- knoppie van sy karvenster, en raas met die bedelaar: 

“Waarom staan jy hier en bedel? Kyk die ou daar op die 

oorkantste hoek: Hy verkoop Bloubul-vlae vir 'n lewe. En daar op 

die linkerkanste hoek is iemand wat beursies verkoop.  

En verderaf in die pad sit iemand wat...” waarop die bedelaar hom 

in die rede val: “Meneer, 'n eenvoudige "Ja" of "Nee" sal 

voldoende wees. Daar is nog 'n hele paar motors agter jou en jy 

veroorsaak dat ek waardevolle werktyd verloor....”       


