
 
 

Bekommernisse is `n geloofsdief 
Psalm 37 bied `n paar belangrike beginsels: 
 “Moet jou nie ontstel oor skelms en jou 
kwel oor skurke nie”. 
Want die Here slaap nooit nie; Hy sal jou 
beskerm waar jy ook gaan. Ps 121  
“Vertrou liewer op die Here… en doen wat 
goed is. Woon en werk rustig voort.” 
Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou 
op Hom, Hy sal sorg. 
Neem `n wilsbesluit om kommer uit jou hart 
weg te hou! Belê in optimisme. Die kanse vir 
goed en sleg in die toekoms is ewe groot. 
Maar dit weet ek, geen pessimis het nog 
ooit die geheime van die sterre ontdek of 
ongekaarte seë bevaar nie. 
Helen Keller 



Amen en Koebaai 

Geskryf deur Pierre Cronjè  

Ek weet nie van jou nie, maar ek het twee soorte bid in my lewe: 

Die een is soms die gewone praat met God, geliefdes voor Sy voete lê, Hom aanbid vir Sy liefde en sorg, en dan opstaan en 

die dag voluit aanpak ... 

En dan is daar die  amen  en koebaai bid. Daardie oggende wat jou bid nie woorde wil kry nie, en sommer net rou emosie is:  

*Verlange wat te veel word,  *Vrees vir dinge wat wag, *Hartseer oor dinge wat gebeur het. 

En as mens so voor die Here “voel,”  wil mens nie amen së nie ... want amen voel party dae soos koebaai, so al asof jy en 

God julle eie koers gaan  inslaan, tot die volgende gebed natuurlk. 

Op sulke dae klou jy wanhopig aan die Here vas, weet jy met kinderlike geloof dat die Here jou nie mag los nie. 

Nie op daardie oomblik nie.  Nooit nie. 

Iemand het eendag gesê dat mens soms moet bid, en ander kere net moet toelaat dat die Here jou liefhë ... 

Op amen en koebaai dae, mag jy maar net stil by Hom sit en Hom vra om vir jou lief te wees. 

 Op amen en koebaai dae, mag jy jou oë toemaak en in jou gedagtes voel hoe die Here jou styf vashou. 

Op amen en koebaai dae mag jy maar jou kop teen Sy bors laat sak en jou huile huil. 

Op amen en koebaai dae maak dit nie saak of jy amen sê nie... want die Een wat jou naam in Sy handpalm geskryf het, het 

gesê: Moenie bang wees nie (nie vir die hartseer van verlang na ‘n geliefde nie, nie vir die spoke van die verlede of die 

uitdagings wat voorlê nie)” 

“Want Ek is by jou  ... Altyd”  
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Dwase vir Christus. (1 Korintiërs 4:10)  

Jare gelede het ‘n ryk eienaar van resiesperde kragdadig tot bekering gekom. 

Nadat hy ontslae geraak het van alles wat in verband gestaan het met 

perdewedrenne, het hy besluit om by sy vroeëre vriende van sy bekering te 

getuig. Uitgedos in sy swaelstert-manel en hoë pluiskeil het hy hom toe na die 

resiesbaan begewe. 

Wat was die verbasing en vermaak van sy vriende, toe hulle voor op sy keil ‘n stuk 

bordpapier gewaar met die woorde daarop: “’n Dwaas vir Christus.” Hulle het 

hartlik gelag en spottend die vinger na hom gewys. Dog, toe hy verby stap, sien 

hulle agter op sy keil ‘n ander stuk bordpapier met hierdie woorde: “Wie se dwaas 

is hy?” Liewe leser, het u al uitgemaak wie se dwaas u is – Christus s’n of die 

duiwel s’n? 

 Bron: Wegwyser na die Ewigheid. (Eerste druk 1954) 

Baie dankie vir elkeen wat oor die laaste maande 
‘n bydrae gegee het vir die Tiende maand. Daar het bo 
 verwagting , ‘n goeie fondse ingekom. Ons weet dit  
 is moeilike tye en mense trek swaar. Jul bydrae om die werk 
van die Here in ons gemeente te laat voortgaan, word waardeer. 
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B&H Draughting Services. 
  
Vir alle “AD-HOC” Staal Struktuur en Meganiese teken in 2D en 3D 

Ek werk op AutoCAD of MicroStation. 
Dan doen ek ook ligte staal werk van die huis af: 

Herstelwerk en bou van hekke, heinings, diefwerings ens. 
Jy het ‘n ideë van wat jy wil hê, ek ondwerp en bou hom. 

Kontak:                     
Bennie Badenhorst  

Selfoon. 084 3601253 
    E-pos. bhdraughting@gmail.com 

Hand Breiwerk 
Dames wat met die hand brei is dringend 

gesoek om te brei van die huis af. 
Wol en patrone word verskaf. Goeie 

betaling vir werk. 
Kontak Rika by 082 4819001 

Ben Jonker 
083 4904143 
Herstelwerk en diens  
van voertuie 

Eiers beskikbaar 
Hilda 074 408 0392 



• Nuut en tog ook nie …….  

• Dit is weer tyd vir `n gemeenteblad: vir ons mense van ons mense en oor ons 
mense.  

• Die bladjie is nie moontlik sonder julle nie. Julle moet ons help om die blad ‘n 
sukses te maak. DIt kan en sal werk, glo ek. Maar dan moet julle dit asb 
ondersteun. Die blad gaan net een keer per maand uitkom. DIt moet nuus en 
stories bevat oor ons mense en artikels wat ons almal by kan baat. Dus moet 
julle asseblief lief en leed vir ons deurgee. Gee vir ons iets vir alle 
ouderdomsgroepe. Gee vir ons nuus, gee vir ons jou stokperjies, gee vir ons jou 
nearing (werk) sodat ons dit kan adverteer en mekaar ondersteun in die 
gemeente en ander wat dalk ons hulp nodig het. Ons wil graag mooi stories hê. 
So gee asb jou stories deur. Selfs n goeie grappie sal geplaas word. Die blad gaan 
dus ernstige en minder ernstige artikels bevat.  

• Onthou dat alle artikels vir Pierre Swart gegee moet word. Sy e-pos adres is: 
pierreswart@xsinet.co.za.  Jy kan dit vir hom stuur of jy kan dit vir hom per hand 
by die kerk gee. Dit sal makliker wees dat wanneer jy dit aanstuur, jy dit in ‘n 
”attachment” plaas voor jy jou e-pos stuur. Op die manier kan ons die 
elektroniese kant van die blad met baie min moeite hanteer. Pierre sal alles 
nagaan, ook die taalkundigheid en ook die kwaliteit van jou bydrae. Daarvoor 
dank ons hom. Onthou dus om dit voor of op die 10de van elke maand vir hom 
deur te gee. As jou bydrae na die 10de gegee word, sal dit vir die volgende 
bydrae oorweeg word. Kom ons maak ‘n sukses van die blad, neem deel, maak 
bydraes, vertel ….. en lees dit. Ons gaan die blad elektronies uitstuur. Ons weet 
daar is enkeles wat nie die nodige elektronika tot hul beskikking het nie, daarom 
sal daar slegs n paar gedruk word, juis vir die wat dit in papiervorm wil hê.  

• Sien uit na jul betrokkenheid.                        Ds Willie 
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