
 

 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor  

Die Vennootskap van Gestuurde Gemeentes. 
 
Kortpad  Belangrike Datums  
25 Maart   Senior Burgers: Dansmusiek, danse en ligte ete.  

01 April     Skole sluit. 

 

VAKANSIE EREDIENSTE - Let asb daarop dat daar hierdie skoolvakansie ook informele dienste 

in die Kerksaal gehou sal word. 

 

Saam op pad vir Christus   

Visionering:  Lees die Inligtingsbrief en beantwoord dan Week 5 se besprekingsvraag:  

Wat is ons identiteit? Die terugvoer oor die besprekingsvrae is baie belangrike insette in die 

visioneringsproses, aangesien dit vir ons gereedskap gee om ‘n nuwe kultuur in die gemeente te 

skep. Dit het ook te doen met die Godsbeeld en die waardes van lidmate  
LET WEL: Afskrifte van die inligtingsbrief is in  LAS se rakkie in die voorportaal 

beskikbaar. 

Raak kreatief en stuur asseblief  voorstelle en foto’s om ons  Tuisblad meer aantreklik en 

relevant te maak! 

 

Padkos:Vertroetel jou siel! 
Psalm 62 vers 2: Ja, my siel is stil tot God; van Hom is my heil. 

Psalm 63  vers 2 en 9:  God , U is my God. U soek ek; my siel dors na U my vlees smag 

na U in ‘n dor en uitgedroogde land, sonder water. ...  My siel is aan U verkleef; u 

regterhand ondersteun my.  

Baie min van ons het tyd om die dinge wat ons graag wil doen te doen. Daar is altyd die een of 

ander saak wat dringend ons aandag verg en dan kom ons nie daarby uit nie. En dikwels is die 

laaste ding op die lysie om ons sielsverlange na God te bevredig. Die ipod en die blackberry en 

allerhande ander “speelgoed” is die nuutste frustrasie. Jy dink nog jy het 'n kind se aandag dan 

sit hy op sy selfoon en peuter. Of in 'n vergadering lui die foon en verbreek die konsentrasie. 

Die rekenaar neem net soveel tyd in beslag. Aanvanklik is vertel hoeveel tyd hy jou sou spaar. 

Moenie glo nie. Om net deur jou pos te werk en tussen al die gemorspos die relevante te behou 

kan ure neem. En dan is nog 'n nuusberig of 'n skinderstorie, 'n artikel of 'n toespraak wat jou 

aandag opeis en jou verlei om 'n uur langer te “surf” as wat jy wou. En om jou epos-bus deur te 

gaan en skoon te hou vreet behoorlik jou ure op. 

'n Mens sal nou moet leer om jou tyd by die rekenaar wys te spandeer sodat jy 'n tydjie kan kry 

om die gemorspos in jou kop skoon te kry en jou jou geestelike “inbox” op te ruim. Knoop die 

los draadjies saam en vra jouself af: wat het ek geleer, watter wysheid het my toegeval en kon 

ek enige die situasies van die dag iets van die Here ervaar. Om in en met Hom te groei sodat jy 

al hoe meer die beeld van Christus dra is die belangrikste taak van die Christen. 

En dit kom deur die skoonmaak van die ou pos, en die lees van die Boodskap van God af. Jy 

word alleen wys as jy jou dae beoordeel in die lig van God se Woord en Sy wil vir jou en plesier 

daarin vind om Sy wil vir jou uit te leef. 

 

Gebed  Here, die tegnologie het die bepalende faktor in my lewe geword. Vergewe my dat ek so 

min tyd saam met U deurbring en dat ons verhouding daardeur skade ly en ek wysheid verbeur. 

Help my met die beplanning van my dag sodat ek meer by U kan kuier.  
[www.versndag.co.za   Johann Symington]  

 

ONTHOU:  God antwoord altyd knie-pos. 

 

kubergroete tot volgende keer.   


