
 

         
 

      Maandblad van NG Kerk Môregloed 
 

Mei 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Leraar: dr Sampie Niemand 082 698 1995 
 Leraar epos: niemand.sampie@gmail.com 

Webwerf: www.ngkerkmoregloed.co.za 

 

http://www.ngkerkmoregloed.co.za/


MÔREGLOED  -  QUO VADIS? 
 

                                                                                    - ds Sampie Niemand 
 

Miskien het jy jouself al die vraag gevra: “Waarheen is ek op pad met 
my lewe? Waarom is ek hier? Waarom het die Here my sommerso 
hier kom neersit? Wat moet ek hier doen? Nog belangriker: Wat wil 
Gód hê moet ek doen?” Wat die gemeente betref, is ons in ‘n 
brugbedieningproses vir die volgende klompie maande om te 
probeer verstaan waarheen God van plan is om ons te lei. Ons wil 
die wese en roeping van kerkwees verstaan – ons wil elkeen 
verstaan wat ons rol daarin is.  
 

In die weke wat volg gaan ons verskeie aspekte van kerkwees verken 
en ek wil elkeen van u oproep om toegespits saam met my te bid dat 
ons die stem van die Here nie net sal hoor nie, maar inderdaad ook 
sal verstaan waarheen Hy met ons op pad is. Ek wil u oproep om 
daagliks te bid vir hierdie gemeente! 
 

In hierdie bydrae wil ek graag ‘n paar gedagtes met u deel oor Jesus 
se oproep in Matteus 7:7-12. 
 

1. “Vra en vir julle sal gegee word” 
Baie van ons bid selde omdat ons so ‘n beperkte beeld en verwagting 
van God het. Ons het gekies om ons lewens deur te bring in vrees, 
angs en vertwyfeling. Ons probeer net dit wat moontlik is, dit wat 
ons kan hanteer. Ons sê: Wie het God nodig as jy weet hoe om dit 
self te hanteer? Jy het die lewe onder beheer en jy bring min tyd 
saam met die Here deur. Jakobus 4:2, 3 sê: “Julle kry nie, omdat julle 
nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: 
julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig.” En wanneer jy dan 
in diep waters beland, te diep om te swem, begin jy rondspartel.  
 

Is ons nog ingestel op God se wonderwerke en verrassings in ons 
persoonlike en gemeentelike lewe?  Kom ons vertrou God en dink 



groot van dit wat net Hy alleen kan doen. “Nader tot God en Hy sal 
tot julle nader” (Jak 4:8)   
 

2. “Soek en julle sal kry” 
Om te soek, is om na te vors, te deurgrond, diep te delf en te ontdek. 
Kom ons deurgrond die volgende areas waar ons diep moet delf en 
ondersoek instel: 
 Begin diep in jou eie hart, in jou huwelik, jou huis, in jou gesin, 

familie, daardie area wat so intiem naby jou is; 
 Delf diep in ons gemeente: watter rol speel jy? Praat jy saam met 

die negatiewe stemme, doemprofete? Watter doel streef die 
gemeente na? 

Kom ons vertrou die Here vir ons drome, ons toekomsverwagting, 
ons bydrae: en dan bid ons daarvoor! 
 

3. “Klop en vir julle sal oopgemaak word.” 
Klop, en die deure sal vir jou oopgaan, selfs deure wat tot dusver vir 
jou onmoontlik gelyk het. Ek wonder of jy weet watter groot 
potensiaal God in jou en die mense om jou geplaas het? Ja, ek weet 
wat dit beteken: dit beteken nie ons moet meer dinge doen nie, ons 
moet dit wat ons kan effektief en met geesdrif doen! Eintlik staan die 
deure oop, ons moet net daardeur gaan, ingaan, hande vat en buig 
voor die Here van sy kerk!  
 

Is Môregloedgemeente in ‘n doodloopstraat? Is dit hoe jy voel? Kom 
ons gryp die geleentheid om vurig te bid tot die Here, daarin te 
volhard en te glo, ja, al sou daar geen vooruitsig meer blyk te wees 
nie .... sal ek nogtans jubel in die Here, sal ek juig in God, my Redder! 
(Hab. 3:18).  
 

Dankie dat jy ‘n biddende mens is wat vra en ontvang, wat soek en 
vind, wat klop en oop deure vind. Ek bid u die Here se seën toe! 

 
 
 



  GEMEENTENUUS  
 
VERJAARDAE IN MEI: 
3 Mei: Jannie Lombard 
4 Mei: Christine van Wyk, Rika Venter, Mirco Viviers 
5 Mei: Boet Grobler, Elmarie Jansen 
6 Mei: Michelle Botes 
11 Mei: Cobus Viviers 
12 Mei: Elsa Kritzinger 
14 Mei: Merinda Knoetze, Ruan Steynberg, Nicole van Niekerk 
17 Mei: Rentia Kruger 
19 Mei: Rina Hattingh 
22 Mei: Annette Gobey, Wimpie van Reenen 
23 Mei: Rina Smith 
25 Mei: Elsabe Bester, Susanna Prinsloo, Annalien van Biljon 
26 Mei: Corlia Botma 
27 Mei: Juan-Pierre Brummer 
28 Mei: Chanѐ Hall, Ina Leemans 
29 Mei: Martie Etsebeth 
31 Mei: Arnestea Helfrich 
 
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, Mari van der Merwe, Sally en Pine Pienaar. 
 
SOP EN BROOD AAND 
Ons jaarlike sop en brood aand vind plaas op Vrydagaand, 3 Junie, 
om 18h30.  Daar is ‘n lys by die kerk waar u kan bespreek, of kontak 
vir Susan Roos by 082 377 6122.  Die koste is R40 per persoon of R20 
vir kinders onder 12 jaar. 
 
NUWE KERKRAADSLEDE: 
Nols Steenkamp en Peter Helfrich word op 8 Mei bevestig as 
diakens. 



Kontak asseblief die kerkkantoor 079 426 7904 (Dinsdae tot Vrydae 
9h00-13h00) indien u wil weet wie die kerkraadslid vir u wyk is. 
 
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 
 
 
 
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 7904 (Dinsdae-Vrydae 9h00-13h00) 
Kerkraad – dr Sampie Niemand 082 698 1995 
Kinderkerk en Jeug – Anneline van Reenen  081 379 0863 
Koster – Peter Helfrich 064 724 1947 
Mosterdsaadjie –  kerkkantoor@ngkerkmoregloed.co.za 
Ouerlinge – Wimpie van Reenen 083 254 6023 
Orkes –  Pieter Avenant  082 371 8430 
Saalhuur – kerkkantoor  079  426 79042(Dinsdae-Vrydae 9h00-13h00) 
Vrouediens  –  Anneline  van Reenen   081 379 0863 
 



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 
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Jesus se Hemelvaart word vir ons 
beskryf in Handelinge 1 en die 
verhaal word vertel deur ‘n ene 
 Theófilus; die naam beteken 
“Liefhebber van God”. 

Buiten die Hemelvaart, gaan Handelinge 
uitsluitlik oor die stigting van die Kerk op 
aarde. God maak ook Sy groot oogmerk op 
aarde aan die dissipels bekend en dit is dat 
die Kerk nie gestig gaan word deur geweld of 

selfs die skerpte van die swaard nie, maar deur die Krag van die 
Heilige Gees en ons sal Sy getuies sal wees tot daardie feit!  

Hierdeur vervul God Sy woorde aan Serubbábel soos opgeteken in 
Sagaria 4:6: “Dit is die woord van die HERE aan Serubbábel, naamlik: 
Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE 
van die leërskare.” 

In Mattheus 24 vra Jesus se dissipels vir Hom wanneer die einde 
gaan kom en Jesus noem vir hulle verskillende dinge op soos die 
aardbewings, oorloë en pessiektes, maar Hy antwoord daardeur glad 
nie die dissipels se vraag oor wanneer die einde gaan kom nie. Wie 
van julle het dit al opgelet? Eers in Mattheus 24:14 antwoord Jesus 
eers daardie vraag en die antwoord is dat die Evangelie eers in al die 

uithoeke van die aarde verkondig 
moet word, met ander woorde, 
almal op hierdie wêreld moet eers 
‘n kans kry om die Evangelie te hoor 
en ‘n keuse te maak of hulle gehoor 
wil gee of nie. Dan en slegs dan sal 
die einde kom. 



Daarna is Jesus in die Hemel opgeneem terwyl Sy dissipels dit sien en 
‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. 
(Handelinge 1:9) Met hierdie gebaar het Jesus 
Sy plek in die Hemel ingeneem aan die 
regterkant van God die Vader van waar Hy 
begin het om op te tree as bemiddelaar tussen 
ons en God die Vader. (Hebreërs 9:24) 

Hierdie kerk wat Jesus op aarde gestig het sal bly voortbestaan tot Sy 
terugkeer na die aarde aan die einde van die verdrukking en satan en 
sy magte sal dit nie kan oorweldig nie, ten spyte van hulle beste 
pogings. (Johannes 1:5) Daar word ook vir ons gesê dat Jesus net so 
sal terugkeer aarde toe soos ons Hom gesien gaan het. (Handelinge 
1:11) En dis die dag waarna ons uitsien! Die dag wat Jesus terug gaan 
keer na die aarde om sy eiendom op te eis en as Koning oor hierdie 
wêreld te regeer gedurende die Duisend Jaar Vrederyk. 

Maar ons moet geduldig wees, want God se tyd is nie ons tyd nie. 
Die verkondiging van die Evangelie en die redding van siele is wat 
belangrik is en nie ons menslike wil nie. 

Die Trooster, die Heilige Gees is vir ons gestuur as 
‘n tussenganger, bemoediger en ‘n helper terwyl 
Jesus gegaan het om vir ons plek te berei. 

Die Trooster word die eerste keer aan ons bekend gestel in Johannes 
14:25-26 “[25]  Dit het Ek tot julle gespreek terwyl Ek by julle bly; [26]  
maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal 
stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir 
julle gesê het.” 

Die doel van die trooster is te troos, ons te bemoedig, ons aan te 
moedig en om ons te leer. 



 Om te troos beteken om naby jou te kom en krag en hoop te 
gee. Om te troos beteken ook om te bemoedig en aan te 
moedig. 

 Om te bemoedig beteken om die hartseer te verlig, om die 
gevoel van verlies te verminder en om verligting vir ons 
droewige en bekommerde harte te bring. 

 Om aan te moedig beteken om iemand met hoop, vertroue 
en deursettingsvermoë te vul. Om aan te hou om die goeie 
stryd te stry! 

 Om te leer beteken om sekere konsepte in die Bybel vir ons 
maklik verstaanbaar te maak. Baie mense vergeet hiervan. 

Jesus het in Johannes 16:12-13 gesê “Nog baie dinge het Ek om aan 
julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer Hy 
gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele 
waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat 
Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.”  

Die Heilige Gees (Trooster) is op Pinksterdag 
op die dissipels uitgestort. Ons lees daarvan 
in Handelinge 2:1-4 “[1]  En toe die dag van 
die Pinksterfees aangebreek het, was hulle 
almal eendragtig bymekaar. [2]  En daar kom 
skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n 
geweldige rukwind, en dit het die hele huis 
gevul waar hulle gesit het. [3]  Toe is deur 
hulle tonge gesien soos van vuur, wat 
hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan 

sit. [4]  En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin 
spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te 
spreek.” 

Van daardie dag af is die Trooster met ons. Die Trooster is ons bewys 
dat Jesus ook met ons is en dat Hy ons nog nooit alleen gelaat het 
nie. Ons kan Hom miskien nie sien nie, tog voel ons Sy 



teenwoordigheid. Ons weet Hy is daar en ons weet dat ons nie alleen 
is nie!  

Ons weet ook dat ons tyd naby is, want Hy openbaar dit aan ons 
deur die Trooster. Ons weet dat Jesus ons gaan kom haal om vir 
altyd by Hom te wees! Nooit ooit weer geskei van Hom soos nou nie. 
Hierdie is ons troos en ons versekering deur die Trooster! 

                                                                          -aangepas uit Suider Kruis 
 
 

 

 
Resep no. 23 

Bief Stroganoff   (BEDIEN 8) 

 
1kg stowe bief 
2 x 40g pakkies beef stroganoff geursel 
250g roomkaas 
400g sampioene 
1 ui, gekap 
 
Plaas die vleis in ‘n slow cooker. 
Voeg sampioene en ui by  
Meng die geursel met 600ml water. 
Bedek en kook op LAAG vir 6 - 8 ure  
Voeg roomkaas by en roer tot opgelos. 
Prut vir 30 minute, bedien oor rys. 
 
OPSIONEEL: Nadat die roomkaas opgelos is, kan ertjies en mielies 
bygevoeg word of enige ander groente waarvoor jy lus is. 
                                                   
                                                    - The Easiest SLOW COOKER Book Ever 
 
 



Toets u Bybelkennis 
 
1. In watter stad het die gelowiges nog nie gehoor van die Heilige Gees   
     nie? (Hand 19:1,2) 
a) Korinte 
b) Efese 
c) Troas 
d) Athene 
 
2. Jakob en Lea se dogter (Gen 30:21) 
a) Sara 
b) Tamar 
c) Dina 
d) Miriam 
 
3. Waarheen het Moses gevlug nadat hy ŉ Egiptenaar vermoor het?         
    (Eks 2:15) 
a) Sirië 
b) Midian 
c) Gosen 
d) Kanaän 
 
4. As jy dit nie doen nie, mag jy ook nie eet nie.  (2 Tess 3:10) 
a) Werk 
b) Hande was 
c) Lofsang sing 
d) Bid voor ete 
 
5. Die toring van hierdie stad moes tot aan die hemel reik (Gen 11:9) 
a) Sinar 
b )Jisreël 
c) Babel 
d) Sigem 
 
6. Wat het daartoe gelei dat Daniël in die leeukuil gegooi is?  (Est 3:12) 
a) Ontug 
b) Ambisie 
c) Jaloesie 
d) Gierigheid 



Geloof om op getrap te word 

Hebreërs 11:20-31 

 
Moses leer ons baie van geloof en die skrywer van Hebreërs staan ’n 
paar keer by hom stil. 
Moses het geweet as hy bly waar hy is, sal dit lekker gaan. Om in die 
huis van die farao groot te word, bring baie voordele. Hy sal vir die 
res van sy lewe soos ’n prins lewe en al die voordele geniet wat 
daarmee saamgaan. Hy sal nooit ’n steek werk hoef te doen nie en al 

die wêreld se lekker sal op skinkborde 
aangedra word vir hom, te kies en te keur. 
 
As Moses egter kies om gehoorsaam te 
wees aan God se opdrag vir sy lewe, gaan 
dit nie so rooskleurig wees nie. Maar vir 
Moses is dit ’n no-brainer: 26Dit was vir 

hom baie beter dat daar op hom getrap word ter wille van die 
Redder wat sou kom, as om al die skatte van Egipte te hê. Want hy 
het geglo. 
 
Hiervoor haal ons ons hoedens vir Moses af en ek wonder skaam of 
ek dit sou gedoen het. As ek na my eie omstandighede kyk, wonder 
ek of ek nie al te diep vasgesuig het in die lekker van die wêreld nie? 
Sal ek hierdie lewe vaarwel roep, die lekker opgee en toelaat dat ek 
op getrap word? Sal ek uit die gemakstoel opstaan en op die harde 
vloer gaan sit? 
 
Wayne Cordeiro vertel hoe hy na China 
toe is om vir 22 leiers opleiding te gaan 
gee. Die leiers het 17 ure gereis om 
almal saam in ’n baie klein kamertjie op 
die grond te sit om opleiding te kry. En 
daar, op die plankvloere het hulle gesit,  
 

https://comms21.evlink21.net/servlet/link/32878/489427/66332122/1273172


van 08:00 tot 17:00 vir drie dae in ’n ry. 
 
Hy vra hulle wat sou gebeur as hulle daar gevang word en hulle 
antwoord: “Jy sal dadelik gedeporteer word en ons sal drie jaar tronk 
toe gaan.”. Hy vra toe vir hulle wie van hulle was al in die tronk? 
Agtien van hulle steek hulle hande op! 

 
 
Hy deel die 17 Bybels uit wat hy saamgebring 
het. Vyf kry nie. Die een tannie gee haar Bybel 
vir die een langs haar. Wayne vra haar 
hoekom sy dit dan weggee? “Want,” sê sy, “ek 

het dit nie nodig nie. Ek het omtrent die hele Bybel gememoriseer.” 
 
Aan die einde van opleiding vra die leiers dat Wayne asseblief vir 
hulle moet bid, sodat hulle ook kan word soos die kerke in Amerika 
waar hulle openlik kerk toe kan gaan en so die Woord kan verkondig. 
 
Hierop antwoord Wayne: “Ek sal dit nooit doen nie. Want julle ry ’n 
trein vir 13 ure om hier uit te kom, maar in my land kom die mense 
nie as hulle meer as ’n uur moet ry nie. Julle het op ’n houtvloer gesit 
vir drie dae. As die mense in my land meer as 40 minute moet sit, 
staan hulle op en loop. As die stoele nie sag sit nie en daar nie 
lugversorging is nie, kom hulle glad nie. In my land is daar gemiddeld 
twee Bybels per gesin, wat nie een gelees word nie. Maar julle 
memoriseer die Bybel.”. 
 
Wayne eindig af en sê: “Ek sal nie bid dat julle soos ons kerk word 
nie, maar eerder dat ons soos julle word!”. 
 
Omdat Moses geglo het, het hy gekies om op getrap te word. Hoe 
dik is jou geloof? Dik genoeg om jou kruis op te neem? 
                                                                                                - uit Kruispad 
 

 

 



NUUS UIT JAPAN 

KERSIEBLOEISELS 

Sakura is die Japannese naam vir die land se 
nasionale blom, die kersiebloeisel. Die bloeisels 
kondig die koms van lente aan die einde van 
Maart aan en simboliseer ‘vernuwing’ en 
‘hoop’. Die sakura-seisoen duur ongeveer ŉ 
maand en elke boom blom slegs vir ’n week. 

 

Daar is meer as die 600 soorte kersiebome in Japan, maar 80% van 
die bome lyk eenders omdat hulle gekloon word om te verseker dat 

die bome almal op dieselfde tyd blom. Die 
meeste kersiebome se blomme het 5 
blomblare, maar party bome se blomme het 
tussen 20 en 200 blomblare. Die meeste van 
die gekloonde bome word tussen 40 en 50 

jaar oud, maar ander soorte kan 1000 tot 2000 jaar oud word. Die 
groot meerderheid van die bome het ligte pienk tot wit bloeisels, 
maar party het ook donker pienk, geel of groen bloeisels. Nie een 
van hierdie bome dra vrugte nie. 

Die Japannese is so lief vir 
kersiebloeisels dat hul selfs so ŉ 
geur roomys gemaak het. Die 
blomblare is eetbaar, kan gesout 
word en by koekies, koeke en 
jellies gevoeg word. Party 
blomblare word gepekel en 
gebruik as versiering of gebrou in die tradisionele Sakura tee. 

 



In die lente versier McDonalds sy vele 
restaurante en winkels met nagemaakte 
bloeisels. Hulle bedien selfs 
kersiebloeiselburgers met pienk brood 
en Sakura Cherry drankies!    Bron: Die 

Internet 

Kersiebloeisels simboliseer ‘vernuwing’ en 
‘hoop’. Die sakura-seisoen val saam met 
Paasfees. Dit maak die viering soveel meer 
betekenisvol vanweë God se ongelooflike 
offer van sy Seun wat ons die sekerheid gee 
van ’n nuwe lewe en ’n ewige hoop. 

Baie Japannese weet baie min van die Woord en Paasfees, maar elke 
jaar openbaar ons Skepper God Homself weer deur hierdie 
wonderlike en ongelooflike skepping. Vir ’n kort tydjie word almal 
bekoor deur hierdie ongelooflike skoonheid wat die bome versier. 

Van die skepping van die wêreld af kan ’n mens uit die werke van 
God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God 
is, hoewel dit dinge is wat ’n mens nie met die oog kan sien nie. Vir 
hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie (Rom 1:20). 

Bid asseblief vir die Japannese dat hulle sal 
besef dat dit net deur Jesus se kruisiging en 
opstanding op die derde dag is, dat ons kan 
feesvier oor ’n werklike nuwe lewe en weet 
daar is ewige hoop vir almal. 

Kom ons loof die Here vir Sy ongelooflike opoffering en Sy 
asemrowende skepping! 

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

 



  Lag ‘n bietjie...   
 

Tekens dat jy NIE tot die adelstand behoort nie: 

*  Jou bure dink jy is 'n speurder want die polisie bring jou altyd  

    huis toe.     

*  Jy is al drie keer getroud maar jou skoonouers bly dieselfde. 

*  Jy dink girls wat nie in jou belangstel nie, bestaan nie. 

*  Iemand in jou familie is al dood nadat hy gesê het: 'Haai,  

    tjek hier, wat's dit?'   

*  Jou vrou se hare het al vasgesit in die dakwaaier.   

*  Jy het een volledige stel koppies en almal sê Wimpy.   

 

Die ou van Witbank is in Bellville, haastig op pad Waterkant toe. 

Hy sien 'n ou op die sypaadjie en vra hom: 'Wat is nou die gouste 

manier om by die Waterfront uit te kom?'   

Gatiep: 'Meneer, loop jy of ry jy?'  

Die ou: 'Ek ry.'  

Gatiep: 'Nei, daais die gouste.'     

 

Nog juweeltjies uit eksamenantwoorde, uit doc.ic.ac.uk: 

*  Algebraïese simbole word gebruik wanneer jy nie weet waarvan   

    jy praat nie.   

*  'n Sirkel is 'n lyn wat sy ander kant sonder einde ontmoet. 

*  Die maan is 'n planeet net soos die aarde, net nog dooier. 

*  Vir breuke: Om te sien of die been gebreek is, wikkel dit  

    sagkens heen en weer.   

*  Vir hondbyte: Isoleer die hond vir 'n paar dae. As hy nie  

    herstel nie, sit hom uit.   

*  Vir neusbloeding:  Plaas die neus baie laer as die liggaam. 

 

My vrou het 'n vanoggend die kar gestamp. Sy het agteruit uit die 

garage uitgery maar vergeet dat sy gisteraand agteruit ingetrek 

het.    

http://doc.ic.ac.uk/

