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Tien jaar van suiwer loutere genade.
Ons gemeente is dìè jaar, om presies te wees op die 13de 
November 2021, 10 jaar oud!! Ja, julle het reg gehoor!  Ons is 'n 
volle 10 jaar oud. 
Kyk ek terug na die geskiedenis van hierdie 10 jaar is daar le�erlik 
honderde stories wat geskryf kan word. In elke storie sien 'n mens 
hoe alles bymekaarkom en deur die geskiedenis is die fyn goue 
draad van God se ingrype en genade duidelik sigbaar.  Amper soos 
die vyfduisend-vyf-honderd jaar van geskrewe mensegekiedenis 
ons van God se ingrype in die geskiedenis vertel, vertel hierdie 
gemeente se verhaal ook 'n klein deeltjie van die ewigheid.  Ek 
dink, sonder om hoogmoedig te wees,  kan ons dankbaar wees oor 
wat hier aangaan en wat nog in die toekoms hier sal aangaan.
Ons het 'n klompie ongelooflike mooi dinge gedoen waarvoor ons 
vreeslik dankbaar is.  Daar het 'n hele paar kosbare mense weg-
getrek en 'n hele paar het ons ontval, maar hulle nalatenskap is nog 
steeds kosbaar deel van ons gemeente se opbou. Hulle is soos die 
onderste bakstene in 'n gebou wat besig is om gebou te word.  
Sonder hulle sou die gebou nie kon staan nie!  Aan God die dank 
dat hulle ons gemeente en gemeenskap met hulle hier wees kom 
verryk het.
Wat ons vandag in ons gemeente doen gee vir my ongelooflik baie 
moed.  Ek glo werklik ons lewe sinvol tot die eer van God.  Dinge 
waaroor ons dankbaar kan wees is die volgende:

· Ons kerkraad: 'n Kerkraad wie se besluite sterk Christo-

sentries is.  Die besluitneming van hierdie kerkraad oor alle 

aspekte (finansies, jeug, die bediening aan armes, 

bejaardesorg,  sending- en evangelisasie, gemeenskaps-

betrokkenheid, gemeentebediening) was myns insiens baie 

gerig op die boodskap van Christus se liefdevolle genade en 

sy reddingswerk. 

       ·    Die Vrouediens: Ek wil hiermee  ons lieflike vroue bedank 

              vir al hulle liefde en toewyding en al die aksies wat hulle 

              reël vir die versorging en die genie�ng van die gemeente. 

              Diepe dankbaarheid is reg�g al gevoel wat ontlok word 

              wanneer ek aan julle dink.

· Die Dorkasbeweging: 'n Handvol energiebelaaide engele 

wat ons senior burgers met absolute oorgawe versorg en 

bedien. Dwarsdeur die Covid tydperk is brose bejaardes by 

hulle huise versorg en bedien.

· Die kinderkrans, kinderdienste en Sondagskool: Die opbou 

Vlooimark 27 November
Kerssangdiens 28 November
Gelostedag 16 Desember

Dankoffers 14 November
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Bid vir AL ons Boere.

Redakteur

Vrae
in die
Gange

van 'n nuwe jeugkorps begin by die baie jong 

lidmate.  Hier is 'n klompie nuwe energieke 

ouers wat liefdevol meehelp om die hele 

bediening vir kinders leersaam en genotvol te 

maak.

· Gemeentebediening: Blommerangskikkings, 

teetuine en selfs die nagmaalbroodjies wat in die 

vorm van 'n hartjie gesny word. Baie detail en 

simboliek help om die erediens 'n tyd te maak 

waarvan ons duidelik van God se nabyheid 

bewus gemaak word.

· Die fondsinsamelaars: 'n Energiebelaaide 

Gideonsbende wat nie bang is om te sweet en 

hulle hande vuil te maak om die kerk se boeke, 

vir die koningkryk van God, te laat klop nie.

· Sending: Ds. Bennet Shanmugan, saam met wie 

ons aanddienste hou, wat met Divine Ministries 

ongelooflik moeisame maar kosbare werk onder 

ander gelowe doen.

· Musiek: Die heerlike wete dat orrelmusiek elke 

Sondag die liturgiese ruimte vul, maak gewyde 

lofsang moontlik.

· Die instandhouers: Ons kerk en sy tuine word 

daagliks goed onderhou.  Vir die organisering en 

reëlings, sommige kere baie ekstra tyd, is ons 

baie baie dankbaar. 
As gevolg van ruimte moet ek nou groet.  Maar vir die 
laaste 10 jaar van ons gemeentewees sê ek net 100% 
dankie Here, dankie dankie dankie.

Buiten dat ons kerk nog steeds gesien word as 
Malvern Kerk, is dit ook moeilik om te vind. 
1.1. Daar is ‘n voorstel om padvinders op strategiese 
plekke te plaas sodat die kerk makliker gevind kan 
word. Daar is veral twee plekke wat voorgestel word: 
(a) Op Stella weg by die verkeerslig waar die pad 
afdraai in Ridley Park weg. Beide rigtings. 
(b) Op die Ridley Park weg waar dit afdraai na Jo 
Naude straat. Beide rigtings.
2. Dit sal ook bydra tot beter verkope by die Vlooimark 
as daar op die 2 plekke ook advertensies geplaas kan 
word op die dae van die Vlooimark. Redakteur

Die Versteekte Kerk.

10 Jaar: Waarheen is ons oppad?

Eugene Claassen

My gewaarwording op daardie wonderdag van 13 
November 2011, toe die gemeente as Durban Wes  
ingehuldig is, kan nie verwoord word nie. Maar kan 
ons vandag sê dit was 10 jaar van GODELIKE 
GENADE.
Daar is baie bereik en baie brue is gebou. Nou moet ons 
die volgende 10 jaar benut om daardie brue wat ons 
gebou het oor te steek en uit te reik na toekomstige 
nuwe lidmate daar buite in en rondom die omgewings 
waar ons woon. Ja ons moet begin dink buite die kassie 
anders sal ons die deure moet toemaak. Hier moet nie 
na rasse gekyk word nie. Talle mense oor Suid Afrika het 
so baie nuwe vriende gemaak tydens die “lootery” en 
selfs die covert-19, God het ons geseën en nou moet 
ons begin om daardie mense na ons kudde te bring. 

Kom ons volg ‘n bietjie die WOORD die volgende 10 
jaar en lê meer klem op die mense wie kan, maar nie 
die kerk bywoon  nie,  en ons geliefde JEUG, want dit 
is die toekoms van hierdie gemeente! Ons het reeds 
die Divine Ministries met Ds. Bennet Shanmugan aan 
die stuur om sending te doen. Hoeveel van ons het al 
met hulle kontak gemaak?  Hoeveel van hulle ken 
ons? Ons sê dit is ons sending beweging, maar is ons 
regtig betrokke bymekaar. Kom ons reik uit en 
verbeter die interaksie,. Hoe sien God ons?  as 
verdeeld of as ‘n eenheid.  Ek verstaan hulle diens is 
in Engels, maar dit moet gaan oor Christenskap en nie 
taal nie. Ek dink ons kan baie meer bereik met meer 
siele saam. 

Laastens net die volgende: Die kwartaal se Wesnuus 
is laat as gevolg van  verskeie redes, jammer daaroor. 
Geen nuus is van die Kerkraad ontvang nie so ons glo 
alles gaan nog goed daar. Die kerkalmanak is wel 
goedgekeur en sal beskikbaar wees tydens die 
Kerssangdiens die 28 November 2021. 
Sou Wesnuus genoeg artikels ontvang sal daar ‘n 
10 jaar feesuitgawe verskyn. Ons vertrou die 
gemeente gaan saamwerk om dit te bereik. Kontak 
ons asb.

Graag wil ek eindig met ‘n ou boereuitdrukking:

                          Hoede af vir die Verlede

                       – vir die Toekoms baadjies uit!

: 
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Die Here moet altyd ons eerste prioriteit wees - voor enigiets anders.

Elizabrth C. Wessels

1964 - 07 -  01

2021 - 08 - 27 2021 - 10 - 13

Ds. Liezel de JagerDanie Blom

2021 - 10 - 07

1932 - 06 - 29

 Estelle
van Nieuwenhuizen

2021 - 08 - 10

1958 - 01 - 26

Belydenis Aflegging 2021

Verkies tot Diaken

When I'm dead. Your tears will flow, but I 
won't know.  Cry with me now instead. 
You will send flowers,  but I won't see.
Send them now instead.
You'll say words of praise, but I won't hear. 
Praise me now instead.
You'll forget my faults, but I won't 
know.....Forget them now instead. 
You'll miss me then, but I won't feel. 
Miss me now, instead.
You'll wish you could have spent more time 
with me. Spend it now instead.
When you hear I'm gone, you'll find your 
way to my house to pay condolence, but we 
haven't even spoken in years.
Look for me now.  "Spend time with every 
person around you, and help them with 
whatever you have to make them happy, 
your families, friends and acquaintances. 
Make them feel Special, because you never 
know when time will take them away from 
you forever. 
Alone I can 'Say', but together we can 
'Talk'.  
Alone I can 'Enjoy', but together we can 
'Celebrate'.
Alone I can 'Smile', but together we can 
'Laugh’
That's the BEAUTY of Human Relations. 
We are nothing without each other.
So Stay Connected!

Baie geluk aan 
Barbara van Dyk mag 

God jou seën met jou taak.

1983 - 07 - 23

Ons Verwelkom

Oom 
Hannes Rudman

Ons verwelkom 
Oom Hannes weer 
terug in ons 
gemeente, na hy 
lank weg was.

Baie geluk aan Arnè Venter, 
Jarred Bezuidenhout,  

Jade Williamson asook
hul familie.

Baie geluk 
aan Jan en Lauren 

van Nijkerk
met hul nuwe dogtertjie

Baie geluk 
aan Andrè en 

Anèl Kotze 
met hul huwelik.

1947 - 06 - 16

2021 - 10 - 28

Fanie Vermaak
1939 - 11 - 24

2021 - 10 - 21

Gert Klopper

Miss me?

Llel&LaJi 
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Dit is tragies dat te veel Christene te min van God se Woord weet.

Charlotte Herselman

Elise Claassen

Dorkas
Omgeegroep

061 430 4822

dorkasdurban@gmail.com 

Eva
se

Hoekie

Liewe Sussies Dorkas 

Op 19 September 2021 het ons Lente Tee gehou. Dit was 'n 

swierige geleentheid en die dames wat die dekor gedoen het, 

het hulself oortref. Baie dankie. Alles was keurig en smaakvol, 

van die eetgoed tot die kardoesie met verrassings gepak. Ons 

dank ook aan ons gasspreker, Wilmien Davis wat ons in hierdie 

moeilike tyd kom mo�veer het met Ragab se geloof, Rut se 

liefde en Ester se braa�eid. Elkeen wat dit bygewoon het, kon 

in veiligheid (Covert-19) lekker gesels en die dag geniet saam 

met hul vriendinne. Daarmee saam is die mooi bedrag van 

R1450 ingesamel vir die Vrouediens. Dankie almal. Volgende 

jaar sien ons julle almal daar.

Lente Tee

Elise Claassen

Net 'n vinnige nota aan die gemeente.
Geagte gemeentelid, Dorkas is nie 'n eksklusiewe diens 
aan seker mense nie. Al die mense wat oor ses�g jaar is, is 
welkom om 'n draai te maak. As jy spesifieke behoe�es 
het, of in enige opsig gestremd is skakel my en ons kyk of 
ons jou behulpsaam kan wees. Op die Dorkasdag soos op 
die kalender aangedui begin ons 09h00 en maak 
gewoonlik so tussen 13:00 en 14:00 klaar. Ons bedien tee, 
neem die bloeddruk, suiker en gewig elke maand. Ons 
doen die kolesterol 2 keer per jaar.  Die wat wil kan ook 
hul toon en vingernaels laat knip. Ons bedien 'n 
middagete en gewoonlik 'n heerlike poeding daarby.  
Almal bo ses�g is baie welkom en as jy net 'n bietjie wil 
gesels en niks laat doen nie is dit ook reg. Ons speel 
speletjies en doen verskeie ak�witeite. As jy iets wil bring 
om jou hande mee besig te hou is dit ook reg. November 
maand gaan ons so bietjie bring en braai, maar die eerste 
30 wat bespreek kry 'n gra�s braaipak.  Kom braai 'n 
vleisie en eet so bietjie Pap en Sous saam met ons. Sien 
julle daar.

Where do polar 
bears vote?
The North Poll!

Elise Claassen

Ek het by die Lentetee se opening vir die dames vertel
van ‘n bekende gebed van ‘n groot gelowige waarin hy alles
in sy lewe verwelkom. Ek het hulle vertel hoe ‘n vreemde 
gedagte dit vir my is. Ek het vertel dat dit veral vir my baie 
vreemd is dat die spreker ook daarin sê dat hy sy begeerte 
om dinge in sy lewe te wil verander opgee... Sjoe!
Vir my was my lewensfokus nog altyd om waar ek kan
en wanneer ek kan dinge te verbeter.

Hoe nou gemaak?

Dit het my baie laat dink. Ek dink nou nog hieraan en
probeer sin maak van die vreemde uitkyk op die lewe.
Stadigaan begin ek tog dinge effens anders insien. Ek
meen , hoe kan ‘n mens dankbaar wees oor alles en God 
altyd vir alles prys en swaarkry sien as iets wat jou
geduld leer as jy dinge net altyd wil verander?

Ek is seker dit beteken nie jy moet nie jou bes doen om
goed te doen en probleme te probeer oplos nie. Dan sou ‘n 
mens se bestaan vir my half sinloos wees. Of nie?

Miskien is dit ‘n geval van mens se fokus verander. Dalk 
moet mens net anders kyk na dinge om jou. Dalk moet 
mens veral dit waaraan jy nie kan verander nie, vinniger en 
met meer vreugde aanvaar. Dalk moet  mens se geestelike 
oë oopgaan vir die werk wat die Heilige Gees in mense 
doen onder moeilike omstandighede.

Ons vier die maand ons 10de jaar as een gemeente. Ek
kan onthou hoe ons by die deure gestaan het en almal
verwelkom het. Ek kan onthou dat dit soms moeilik was
vir lidmate om nuwe vreemde mense en idees en tradisies 
en dinge te verwelkom. Dikwels is dit as ‘n bedreiging 
beleef. Daar was soms aanpassings nodig.En vandag voel 
ons almal tuis. Ons is een gemeente.Vriendskappe is selfs 
gebou.

Waarvoor is jy bang? Wat en wie sou jy wou verander
in jou lewe?

Is dit dalk met die hulp van die Heilige gees vir jou
moontlik om te aanvaar dat daar ongemaklike, pynlike
dinge is wat jy kan verwelkom want dit is jou pad wat jy
moet loop?  Kom ons loop saam hierdie pad waar ons moet 
leer hoe om waarlik te lewe. 

Sê saam met my Welkom, Welkom,Welkom.
Baie liefde
Charlotte Herselman
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Daar is geen twyfel nie. Die tekens van Sy wederkoms is oral om ons.

2021

Lente Tee 2021

Kinderkrans Braai

\ 

I ™ 

4 

lift 
r - Tl . 

y 1 

4 

V 

I n 'J Jt..- W 
':w.. h 

, - ■ ^ / 

aJ 

I, 
» 

3 ■ ^4 

X 
-• • 

x 

->■ 

V#. 
fs — - u 

N 

v^- 

I f X 
r 

W 

sC A\ 
Vi 

7 

-< 



6

Bou ware vriendskappe.

Alecia van der
 Westhuisen 

Hallo maatjies

Dis alweer amper vakansie. Julle het maar kort 
vakansietjie hierdie keer. Die jaar hardloop nou 
vinniger en vinniger op die afdraand pad na die 
einde van die jaar. Ons het darem hierdie kwartaal 
baie pret gehad met die kinderkrans. Ds. Franna sal 
darem hard moet dink om te verbeter op die pret 
van die Kinderkrans. Ons het Umhlanga Rocks toe 
gegaan om in die bos te stap, maar die omgewing 
was besoedel en ons kon net lekker ver op die 
strand stap. Ons is so bly dat ons ook lekker Varkie 
& Muis kyk by die Kinderkrans. Ons ander uitstappie 
was die lekker braai by die Kerk. Almal het lekker 
gebraai en gekuier. Ons was almal poegaai en ek 
dink Ds. Franna ook.

Ons kon darem weer begin met die Sondagskool 
ook en weer ŉ slag Kerk toe kom. Die covid gogga 
maak ons en ons ouers baie deurmekaar. Julle 
moet net nie vergeet om Sondagskool toe te kom 
nie.

Gelukkig is die winter en koue ook aan die 
verbygaan, want dit is al lente in ons mooi land. Ons 
moet altyd onthou om vir Jesus dankie te sê vir die 
verskillende seisoene. Dit het sommer vinnig baie 
warm geword.

Die laaste kwartaal is nou om die draai. Een van die 
dae gaan die winkels begin Kersliedjies speel en 
ons hartjies begin vinniger klop, want ons almal hou 
baie van Kersfees.

Julle moet die laaste kwartaal geniet maatjies en dié 
wat skool toe gaan, julle moet hard leer vir die 
eksamens sodat julle volgende jaar in ŉ nuwe 
skoolgraad kan wees.

Ek gaan nou eers groet maatjies – sien julle Sondag 
by die Kerk en Sondagskool. Vasbyt, dis amper 
einde van 2021

Arrie Warrie

Tannie Alecia

Onthou jy die dae toe amper alles by supermarkte en veral by 

Indiërs se winkels R9,99 gekos het, wil Gert Mossie weet. Ja, 
hy onthou dit soos gister, want hy dink baie winkeliers gebruik 
nou nog dié breinsmokkelfoefie, sê Groot Piet. Alles kos iets 
rand en 99 sent, want die mens se rekenaar tussen sy ore neig 
om te dink dit maak ’n ding baie goedkoper as sou dit ’n ronde 
R10 of wat gekos het. Nou ja, sê Gert Mossie, deesdae
met die kouwit-gogga wat los is, sien hy presies ’n soortgelyke 
ding gebeur – maar net baie anders . . .
Jy moet nou maar kyk na elke advertensie vir reinigers, 
bleikmiddels en sepe. Die lot van hulle stel dit onomwonde dat 
hulle betrokke produk 99,9 persent van alle skadelike kouwit- 
en ander kieme in die kiem smoor, kan jy maar sê. Wat sy kop 
nou ‘boggel’ sê Gert, is hoe lyk daardie 0,1 persent-kiem dan en 
wat maak hom anders dat geen niks hom in ’n hoek kan 
vaskeer en saam met 99,9 van sy broers en susters kan uitroei 
nie.
Hy sien selfs net gisteraand ’n TV advertensie vir daardie 
bekende seep-soort wat donkiejare reeds daarop aanspraak 
maak dat hulle seep mense van verdrinking red. En jou werklik 
beweer die ou wat hande was dat die skuim so staan, dat 
hierdie seep met ‘meer’ as 99,9 persent se ongewensde kieme 
klaar speel. Nou vra hy wat Gert is met trane in die oë bokant 
sy blou masker, kan meer as 99,9 persent dan iets anders as 
100 persent wees?

Sware gevare
Hy hoor die mense kerm oor aardverwarming en die gat in die 
osoonlaag en beeste se uit laat gasse, maar die grootste 
probleem wat die wêreld bedreig is hier reg onder ons voete, sê 
oom Buks  nou die anderdag. En dit wil hom half voorkom of hy 
die enigste mens is wat dit besef. Dit is die geleidelike, maar 
knaende, toename in swaartekrag wat reeds al die huppel uit sy 
stap gesteel het en byna daagliks erger word.  As dit teen 
hierdie tempo voortgaan, gaan die verswarende swaartekrag 
ons almal eersdaags erg terneergedruk en dalk selfs platvloers 
maak. “Kom tog ’n slag aarde toe en wees saam met my 
bekommerd oor die regte, ware bedreigings,” waarsku oom
Buks.

Geen keer aan die Kiem.

Ma vang haar seuntjie koekies steel 
in die kombuis.
Sy kyk hom streng aan en besluit sy 
gaan vandag vir hom 'n lewensles 
leer.
Sy vra, "Seun, watter een van die tien 
gebooie wat mamma jou geleer het is 
hier ter sprake?"
Hy kyk haar verleë aan en antwoord: 
"Jy mag nie doodslaan nie?"
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“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom.....” Hand. 1:8

Geloof is om in Jesus se voetspore te loop.

Matteus 5:43-48

Julle moet soos julle hemelse Vader wees. Hy het almal 
hier op aarde lief....As julle vol liefde en respek optree 
teenoor almal met wie julle te doen kry, dan doen julle 
presies wat die wet van julle vra. Dan stap julle in julle 
hemelse Vader se voetspore. Dan is julle soos Hy! 

Terwyl Jesus op aarde was, was Hy die lewende 
voorbeeld van iemand wat lewe soos God vra. Sy liefde 
vir, sy gehoorsaamheid aan, en sy vertroue op sy 
hemelse Vader was in alles wat Hy gedoen het sigbaar. 
Hy het God se liefde vir mense gedemonstreer in sy eie 
omgeeliefde vir elke mens met wie Hy in aanraking 
gekom het. Hy wou almal help, het almal met simpatie en 
empatie behandel. Juis daardie mense op wie ander 
neergesien het, het Hy sy vriende gemaak: Op elkeen van 
hulle het Hy sy liefde uitgestort en vir almal sy 
onvoorwaardelike vergifnis aangebied. Met alles wat Hy 
gedoen het, was Hy gehoorsaam aan die opdrag wat Hy 
van God gekry het - om die boodskap van verlossing op 
aarde uit te dra.  

Ons as gelowiges moet in sy voetspore trap. “Wie beweer 
dat hy in Hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus 
gelewe het”, skryf Johannes (vgl. Johannes 2:6). Indien jy 
in God glo, word daar van jou verwag om te leef soos 
Jesus; om dus die dinge te doen wat Hy gedoen het, om 
lief te hê soos Hy liefgehad het. “Dit is nie belangrik of jy 
al volmaaktheid bereik het nie, maar of jy daarheen op 
pad is, “ Is jy?                  

Bron: Leef in Sy lig deur Nina Smit

Willie Pretorius

Tel:   031 764 7117

Cell: 082 959 7181

Kontak my gerus vir:

Beleggings
Testamente
Mediese Fondse
Pensioen Hersienning
Motor en Huis Versekering

DUWALCOE
Finansiele Beplanner

E-mail: willie@duwalcoe.co.za
Webtuiste: www.duwalcoe.co.za

Fax:  086 661 6925FSCA 9978

1. Onbelyde Sondes.

“Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy 

oor is nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge 

wat die skeiding gebring het tussen julle en julle God, 

dit is jul sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle 

steur nie en nie na julle wil luister nie.” Jes. 59:1-2.

2. n Onvergewensgesinde Gees.

“En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen 

iemand, vergewe hom; dan sal julle Vader wat in die 

hemel is, julle ook julle oortredings vergewe.” Mark. 

11:25.'

3. n Ongelowige Hart.

“Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, 

want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see 

wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf 

word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel en 

onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat 

hy iets van die Here sal ontvang nie.” Jak. 1:6-8.

4. Onvanpaste Mo�ewe.

“As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd 

bid: julle wil net julle selfsug�ge begeertes bevredig.” 

Jak. 4:3.'

5. n Vervreemde Huweliksverhouding.

“Mans, julle moet verstandig met julle vrouens 

saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag 

wat saam met julle  deel in die lewe as genadegawe. 

Dan sal julle bid sonder dat iets julle hinder.”1 Pet. 3:7-

8.

6. n Hal�ar�ge Poging.

“So is hy (Petrus) dan in die tronk bewaak, maar die 

gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid.” 

Hand. 12:5. “Elia was 'n mens net soos ons. Hy het 

erns�g gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land 

het dit drie jaar en ses maande lank nie gereën nie.” 

Jak. 5:17.

7. Die Soewereiniteit van God.

“Ek sal barmhar�g wees oor wie Ek barmhar�g wil 

wees, en Ek sal My on�erm oor wie Ek My wil on�erm. 

Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, 

maar van God wat barmhar�g is.” Rom. 9:15-16.

Ons verantwoordelikheid is om te vertrou en te wag. 

God belowe nie dat al ons gebede beantwoord sal 

word net soos ons hulle gebid het nie. Hy belowe wel 

dat Hy ons gebede hoor en dat alles op die ou einde 

reg sal wees. Intussen is dit nie vir ons om te verstaan 

of om te verduidelik nie, maar om te vertrou en te 

wag.  Bob Russell
JUIG! November 2021

7 Redes hoekom gebede 
nie verhoor word nie.

Why do cows wear bells?
Because their horns don’t work! - 

,1 
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Hoe kan ek van my alkoholverslawing ontslae raak ? AA - 031 301 4959 

As daar nou een ding is wat Covid 19 my geleer het is dit 

hoe om uit die “box” te dink en nog steeds seker goed saam 

as 'n gemeente te kan doen. Soos ons Senior Burger Ete. 

Verlede jaar het ons vir almal 'n heerlike wegneemete 

gegee. Behoorlik verpak soos 'n Wegneemete uit 'n winkel, 

maar vol verrassings. Hierdie jaar kon ons darem 30 mense 

'n aansit ete gee en 20 wegneemetes. Al die dames het 

heerlik saam gewerk en daar is heerlike kos in sakkies 

verpak vir die wegneemetes. Die aansit etes het om keurig 

gedekte tafels geskied met interessante vermaak. 'n Groot 

dankie aan almal wat 'n aandeel in die gebeurtenis gehad 

het. Al die hande, saam dink en spangees wat ons 'n 

suksesvolle geleentheid besorg het. Die terugvoer was baie 

en net goed.  

Senior Burger Ete.

Elise Claassen

10 Ways to Love...

01. Listen without Interrupting.

(Proverbs 18)

02. Speak without Accusing.

03. Give without Sparing.
(Proverbs 21:26)

(James 1:19)

04. Pray without Ceasing.
(Colossians 1:9)

05. Answer without Arguing.

(Proverbs 17:1)

06. Share without Pretending.
(Ephesias 4:15)

07. Enjoy without Complaint.
(Philippians 2:14)

08. Trust without Wavering.

(1 Corinthians 13:7)

09. Forgive without Punishing.
(Colossians 3:13)

10. Promise without Forgetting.
(Proverbs 13:12)

y. 
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Wip en Snip

Elise Claassen

Wip, Snip en oom Veldmuis is in die Wesnuus se kantoor. 

Wip en Snip het nou al baie van die rekenaar geleer en 

weet ook al hoe om mense taal te lees en op die 

sleutelbord te �k. Dit is vir hulle baie lekker en hulle is 

glad nie meer bang vir al die drade wat by die kant van die 

rekenaar uitkom nie.
Skielik bars die Redakteur in die kantoor in, die drie skrik 
so groot hulle duik sommer onder die naaste lap in, maar 
o wee. Die lap was die skootrekenaar se sak en woerts 
word die sak opgetel. Die skootrekenaar en drade 
ingedruk en daar trek hulle almal saam motor toe. Oom 
Veldmuis, Wip en Snip is almal nou ewe verskrik. So hulle 
bly doods�l. Die motor begin beweeg deur die hek en toe 
klim die redakteur se vrou in die motor. 
Die drie muise klim uit die sak en probeer sien waar gaan 
hulle heen, maar hulle sien net lug en wolke en nou en 
dan 'n boom wat verby flits. Oom Veldmuis klim teen die 
deur uit. Dit is darem nie die eerste keer wat hy in 'n 
motor ry nie. Hy wys vir Wip en Snip om ook op te klim.
Wip en Snip help mekaar teen die deur uit. Op die 
Vensterbank staan die drie en kyk na die motors en 
geboue en al die mense. “Waar is ons? ” vra die 
muiskinders in 'n koor.  “Lyk my ons is op pad na iemand 
se huis of naby 'n groot winkelsentrum. Hier klim ons nie 
uit die motor nie. As die motor s�lhou, klim julle dadelik in 
die sak” sê oom Veldmuis. 
Die volgende oomblik word die motor hard gebriek en die 
drie tuimel van hulle staanplek af. Gelukkig val hulle bo-op 
die kussing. Oom Veldmuis en Wip klim weer terug na die 
venster, Snip krul haarself op, dit is te gevaarlik vir haar en 
die sus van die motor maak haar vaak. 
Na nog so 'n halfuur se ry stop die motor by 'n huis. Die 
mense klim uit en die drie muise hardloop vir die sak. Net 
betyds is hulle in toe word die sak opgetel.
Die mense stemme klink hard, veral omdat hulle so naby 
is. “Woef, woef,” blaf 'n hond en kom ruik aan die sak. “Hy 
ruik seker my honde. Hulle is gedurig by my, waar ek 

werk.” Sê die Redakteur. Min weet hy  Hond blaf 
eintlik vir die muise in die sak.
Die skootrekenaar word uitgehaal en daar word 
gewerk. Oom Veldmuis, Wip en Snip is nou al baie 
dors en honger. Oom Veldmuis loer uit die sak. Hy 
sien vir hond en spring op sy rug. Toe hardloop hy 
na Hond se oor. “Dag maat,” sê hy. “Ek is oom 
Veldmuis en Wip en Snip is twee muiskinders wat 
ek leer. Ons het in die sak weggekruip van die 
mense. Nou is die kinders baie honger en dors. Kan 
jy help?  Hond loop tot by die sak. “Wip, Snip kom 
hierna Hond toe, hy gaan ons help,” roep oom 
Veldmuis die kinders. Hulle klim op Hond se rug. 
Hond vat hulle toe na sy kos en water - bakke. Hulle 
kuier die heeltyd by Hond. Wip en Snip leer van 
ander diere en hulle maniere en maak sommer 
groot maats met Hond se bure.
“Spring op my rug, die mense gaan ry.” Sê Hond 
skielik. Die muise roep so in die klim “ totsiens julle, 
hopelik sien ons julle gou weer.”  By die motor 
spring Hond teen die Redakteur. Redakteur sit sy 
sak neer en vryf Hond agter sy ore.
Wip, Snip en oom Veldmuis het genoeg tyd om in 
die sak te klim sonder dat die mense hulle sien.  
“Dankie oom Veldmuis, dat jy ons vandag so baie 
geleer het van ander diere sodat dit vir ons maklik is 
om met ander vriende te maak,” sê Wip en Snip. 
Voeg saggies by, “en om mekaar en ander te vertrou 
wat jou wil help.

Help ek is verslaaf aan Dwelms !  Narcotics Anonymous 083 900 6962   

Elise Claassen
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Dra jy kennis van Vroue en Kinder mishandeling ? Famsa  017 631 1593.

D ie Agterblad

Koskas en Plaaslike Hulp

Engela BothaKoördineerder:

Tye is moeilik en daar is vele
families wat staatmaak op die
koskas. Tans is daar nie veel om
uit te deel nie. Kom ons maak die 
jaar ‘n projek om elke 
maand iets te skenk. Baie 
dankie vir die wat reeds 
‘n bydrae maak. 

082 791 2397

Gemeente hierdie is julle
blad! Laat asb. van julle
hoor en voorsien ons van
voorstelle en artikels. 

Onthou!
Volgende Wesnuus 

Keerdatum:

24 Nov. 2021

wesnuus@gmail.com 

Laat ons weet

Die ATKV Stella dames het pakkies 
opgemaak vir die Alzheimers Afdeling by 
Tuinsig. Die pakkies het die volgende in: ‘n 
borslappie met lint, sagte Marsh Mellows en 
pragtige vroetel moue, gebrei deur Tannie 
Esme van Vlytige Vingers.. Dankie dames. 

     'n Sondagskool onderwyser vra die klas, 
"Jannie, dink jy Noag het baie vis gevang toe 
hy op die Ark was?
     “Nee," antwoord Jannie. "Hoe kon hy, met 
net twee wurms?"

How do you talk to a Fish?
You drop him a line!

Het Noag vis gevang?

Kan julle vir ons
vinnig,staaljies of
geskiedenis van

ons gemeente van die
afgelope 10Jaar stuur
asb. ons benodig dit

dringend vir die 10 Jaar
uitgawe!

Voor 21 November 2021

Estelle Thompson

- 

GEBED YIR BEJAARDES 

As ek oud word 0 Heer, maak my minsaam en lief 
As alles le swaar word en so vol ongerief 

As dil skyn of mense nie meer omgee vir my 
As ek treurig en alleen voel, wil U tog by my bly 

As ek my kwel en bekommer oor elke klein saak 
As alles my steur en alles my raak 

As ek dan vir ander tot las voel o Heer 
As ek dan tot U kom. troos my tog teer 

As die jare verbygaan so een vir een 
As ek stil in my kamer soms sit en ween 

As ek my hart voor U blootle, o Heer 
As ek so lot U kom, help my tog weer 

As ek miskien binnekort die doodsdal deurgaan 
As ek eersdaags miskien voor U troon sal moet staan 

As ek dan voor U kniel met bewing en vrees 
Laat die bloed van Jesus my beskerming wees 

mailto:wesnuus@gmail.com
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