
 
                               

 

 
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus saam 
met ons  Senior Lidmate. 

 
Kortpad   Belangrike Datums 

07 November: kontakpersoon vir hierdie heerlike Bolandse aand is Dr Leon 
Steenkamp TEL 041 360 1159. 
08 November: ondersteun Maranatha se Kersfeesete.  

14 November:  die jaarafsluitingsfunksie van die Vroue In Aksie is ‘n prettige 
oggendtee.   
 
Saam op pad vir Christus   

Voorbereiding en beplanning vir Kersfees 2009  is oral in volle swang. 

Ons Senior Lidmate beplan weer ‘n feestelike Kersete. 
Deur ‘n skenking [klere, speelgoed, meubels] aan Kleinskool te maak, maak jy ‘n 
Kersverkoping in ‘n plakkerskamp moontlik.    
Fernglen Gemeenskapswag soek dringend persone om te help patrolleer of ‘n bydrae 
te maak.  
 
Padkos   Gedagtes oor Wysheid en Grysheid* 

Jakobus 3 vers 13 tot 18: Die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder 

bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik,  

bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie 

wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet 

dit 

gebruik om vrede te maak.  

 
Wysheid begin met die dien van die Here [Spreuke 9 : 10]. Die Bybel sê nêrens dat 
dit gevaarlik is om kennis van die wêreld op te doen nie, maar Jakobus waarsku teen 
die wysheid van die wêreld, soos byvoorbeeld ‘n gesindheid van naywer en selfsug.  
 
Moenie haastig wees om wys te word nie. Lewenswysheid kom met lewenservaring, 
en lewenservaring kom net met die tyd [Roy B Zug]. 
 
Moet nooit kennis en wysheid verwar nie. Die een help jou om ‘n bestaan te maak; 
die ander help jou om te lewe [Henry David Thoreau]. 
 
Kennis is horisontaal en jy kan dit uitbrei deur na alle kante meer en meer te leer; 
maar wysheid is vertikaal. Dit is ‘n geskenk van Bo wat jy in antwoord op gebed 
ontvang [Billy Graham].  



 
Ek kan my nie voorstel hoe dit moet wees om oud te word nie; ek is dan ‘n 
erfgenaam van ‘n lewe wat nooit sal ophou nie [Dwight Moody]. 
 
Oudword mag beteken dat jy die krag om dinge te doen begin verloor, maar jy 
verloor selde die wysheid om oor daardie dinge te dink en dit te beoordeel. Al is ouer 
mense dus nie meer die beste bestuurders nie, is hulle beslis die beste raadgewers 
en konsultante. [Neville Bovée]. 
 
‘n Mens hou nie op met lag omdat jy oud word nie, jy word oud omdat jy ophou lag. 
[Audrey Hepburn]. 

 
*Aanhalings uit Die Groot Aanhalingsboek, Lux Verbi 2004 
 

Kubergroete tot volgende keer. 

 

 

 

 

 

 

 

 


