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Kom kuberkuier saam met ons by Kleinskool net hier anderkant die bult, maar 
wêrelde verwyder van ons. 

Kortpad 

Belangrike datums:   

7 November : Ons volgende opwindende fondsinsameling is ‘n Bolandse aand.    Hou die 

Kommunikamma en kuberkamma dop vir meer inligting hieroor. 

14 Novemver:  VIA of die Vroue In Aksie, hou hul opwindende 
jaarafsluitingsfunksie, ‘n oggendtee, in die kerksaal. Groot pret word beloof. 
R40.00 

5 Desember:  Die Jeffreysbaai Mannekoor en ander gaskunstenaars tree die aand 
om 7.30 in die kerksaal op. Kaartjies is R65.00 en sluit verversings in.    

Saam op pad vir Christus 
 
Kyk wie is betrokke by Kleinskool  [http://localhost/ngk/index.php?destination=Getuienisaksie] 
en lees oor alles wat daar aangepak word o.a met die hulp van vroue uit ons 
gemeente. 
 

Padkos:  
 

Trotseer jou eie reuse  (Heb13:6) 

 

Hy was jonk en is as die minste van die broers beskou, hy was immers die jongste.  
Toe Samuel aan Dawid se pa gevra het om sy seuns aan hom voor te stel, het Isai 
nie eens daaraan gedink om Dawid in te sluit nie., maar hy was die een wat tot 
koning gesalf is. (1 Sam 16) 
 
Dawid was nog ‘n baie jong man – alles was teen hom (die weddenskappe seker 
ook) – tog het hy teen Goliat, die reus wat Israel geterroriseer het, opgestaan.  



Terwyl al die ander van vrees gebewe het, het Dawid vorentoe gebeur en die reus 
doodgemaak. (1 Sam 17) 
 
Wat is jou droom? Wat hou jou daarvan terug om alles te wees wat God vir jou wil 
hê? Is jy gestremd? Praat jy moeilik? Jou gebrek aan opleiding? Kritiek? Twyfel jy in 
jouself? 
 
Plaas God eerste in jou lewe.  Vra hom vir die wysheid, krag en ‘n suiwer hart. God 
wil goeie dinge vir ons in die lewe hê: Daarom kan ons met vertroue sê:”Die Here is 
my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan’n mens aan my doen?” (Heb13:6) 
 
 

Kubergroete tot volgende keer. 
 


